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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*

* Όσες υποβλήθηκαν/εγκρίθηκαν προς ανάρτηση (<http://www.eens.
org/?page_id=3593>)
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λογοτεχνίας και η ελληνική
λογοτεχνία σε κρίση

1.10. Γραφή, μνήμη, ιστορία

H ΓΕΝΕΑΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΚΡΙΣΗΣ»
ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΗ ΑΦΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΘΕΜΕΛΗ
Μαρία Ακριτίδου
«Διατί ζῇ ξένος εἰς τὴν γῆν, ὡς ἄλλου πλανήτου ἄποικος, ἕτοιμος πάντοτε ν’ ἀναχωρήσῃ;»

Αλέξανδρος Σούτσος, Ο εξόριστος του 1831

«Wohin reitet der Herr?» «Ich weiß es nicht», sagte ich, «nur weg von hier, nur
weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel erreichen.» «Du
kennst also dein Ziel?», fragte er. «Ja», antwortete ich, «ich sagte es doch: ‚Wegvon-hier’ — das ist mein Ziel.»
Franz Kafka, «[Der Aufbruch]»1

Όταν στις 13 Δεκεμβρίου 2010, σε ομιλία του με θέμα «Πολιτισμός και
κρίση: υπάρχει διέξοδος;», ο Νίκος Θέμελης υποστήριξε πως βιώνουμε
«μια ολική κρίση» (Θέμελης 2011), βρισκόταν ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού, ίσως και πρώτης γραφής, της Αναχώρησης· πρόκειται για ένα μεταθανάτια (μόλις το 2014) εκδομένο αφήγημα, γραμμένο περίπου από τις
αρχές ώς τον Ιούλιο του 2011, ολοκληρωμένο (σύμφωνα με δήλωση του
ίδιου και μαρτυρία της συντρόφου του) αλλά χωρίς το τελικό τυπωθήτω,
εξαιτίας του θανάτου του συγγραφέα.2
1

2

Καθώς θα επανέλθουμε στην ανάγνωση της συγκεκριμένης παραβολής (ενός διαλόγου
μεταξύ ενός αναχωρούντος και του υπηρέτη του), παρατίθεται εδώ και πρόσφατη
ελληνική μετάφραση του αποσπάσματος: «“Πού πηγαίνεις, αφέντη;”. “Δεν το γνωρίζω”
του απάντησα, “μονάχα μακριά από εδώ. Πάντα μακριά από εδώ, μόνο έτσι μπορώ να
φτάσω στον προορισμό μου”. “Γνωρίζεις λοιπόν τον προορισμό σου;” ρώτησε. “Ναι”
απάντησα, “στο είπα ήδη, μακριά-από-εδώ, αυτός είναι ο προορισμός μου”» (Kafka
2012). Η παραβολή έχει γνωρίσει και προγενέστερες μεταφράσεις, επίσης με τίτλο «Η
Αναχώρηση».
Για την εκδοτική περιπέτεια του αφηγήματος, που έχει χαρακτηριστεί και νουβέλα, βλ.
το σημείωμα της επιμελήτριας Ελένης Μπούρα (Θέμελης 2014: 7–9) και πρβ. Κοτζιά
2014. Οι αριθμοί σελίδων μέσα σε παρένθεση παραπέμπουν στο εξής στην έκδοση
Θέμελης 2014.
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Ο τίτλος εκείνης της εκδήλωσης του 2010, «Γιατί οι τέχνες και τα γράμματα δεν είναι πολυτέλεια σε εποχή κρίσης» (ΣΓΓ 2010) —ή αλλιώς, θα
λέγαμε, τι χρειάζονται οι ποιητές σε μικρόψυχο καιρό—, ίσως κάνει σήμερα
εντύπωση για το πόσο γρήγορα ο λόγος, ή οι λόγοι, της κρίσης κυριάρχησαν, πόσο γρήγορα βρεθήκαμε όλοι μαζί στο μετα-αφήγημα της κρίσης,
έτσι διατυπωμένης στην ενικότητά της αλλά και ως περιληπτικό ουσιαστικό (εξ ορισμού λοιπόν πληθυντικό), αλλά και πόσο γρήγορα κλήθηκε
ο κόσμος του πνεύματος να δώσει απαντήσεις σε επιτακτικά ερωτήματα,
εν μέσω μιας γενικής παραδοχής που ανασημασιοδότησε την «κρίση» ως
συνθήκη απουσίας εναλλακτικών επιλογών (Boletsi 2017: 260), συνθήκη
διττής απορίας (ερωτημάτων και ένδειας απαντήσεων).3 Τι είδους απάντηση όμως, σε μια εποχή συνεχούς διερώτησης, μπορεί να είναι μια «αναχώρηση», μια μετέωρη στιγμή σε ενδιάμεσο χρόνο και τόπο;
Με την Αναχώρηση ο Θέμελης έμελλε να προσθέσει έναν ακόμα κρίκο
στην ιδρυτική, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, τριλογία της Αναζήτησης,
Ανατροπής και Αναλαμπής (1998–2003), επιστρέφοντας σε έναν κύκλο διάψευσης της ιστορικής θεμελίωσης της νεοελληνικής αστικής τάξης στις
ιδέες του Διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας. Η παραλληλία παρόντος-παρελθόντος δεν αποτελεί ερμηνευτικό ζητούμενο, καθώς
υπαγορεύεται ρητά ήδη στο οπισθόφυλλο, που οριοθετεί τα δύο (άνισα)
μέρη στα οποία μοιράζεται η αφήγηση:
[1823-1825] Στις δύσκολες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Λάζαρος
Χατζημιχαήλ, στο τσιφλίκι του που δέσποζε στον κάμπο του Ναυπλίου, και ο
Μισέλ Ντε Κριγιόν, φιλέλληνας, γιατρός, ταλαντεύονται ανάμεσα στα διλήμματα και στις αλλαγές της εποχής τους.
[2009] Αθήνα, σε άλλες δύσκολες εποχές. Ο Λάζαρος Χατζημιχαήλ, απόγονος
του πρώτου, ανώτερος δικαστικός, τη μέρα που συνταξιοδοτείται αναλογίζεται τη ζωή του. Θα τολμήσει και την αναχώρησή του;
3

Παρά την απουσία ερωτηματικού, ο τίτλος της εκδήλωσης δεν μπορεί παρά να διαβάζεται και ερωτηματικά ή έστω ως απάντηση σε μια υπονοούμενη απορία, μέρος του ευρύτερου ερωτήματος που κατεξοχήν συνδέθηκε με την «κρίση»: το «ΤΙΝΑ κάνουμε;»,
λογοπαίγνιο με το αρκτικόλεξο TINA [=there is no alternative], που απέβη οδυνηρά
επίκαιρο (Πετσίνη 2018: 6). Ακριβώς το ζήτημα της επιλογής προτάσσεται, όπως θα
υποστηρίξω, στην Αναχώρηση, που ταυτόχρονα αρνείται να προδιαγράψει λύσεις της
απορίας — από την άποψη αυτή το αφήγημα βρίσκεται σε διάσταση με την ομιλία του
Θέμελη (2011), στην οποία επιχείρησε να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα του τίτλου
του (λ.χ. προτείνοντας την παιδεία ως μια κάποια διέξοδο).
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Ακριβώς γύρω από το παρακειμενικό σήμα της ιστορικής αναλογίας
—που ίσως πάντως δεν πρόλαβε να γραφεί από τον ίδιο το συγγραφέα—
κινήθηκε η υποδοχή της νουβέλας. Η ίδια η λέξη «κρίση», άλλωστε, καταγράφεται ήδη στις πρώτες σελίδες της, όπου ο αναγνώστης θα διαβάσει
πως «Κάθε εβδομάδα μάθαιναν και ένα περιστατικό που έδειχνε ότι βάθαινε η κρίση» (38), με αναφορά στην εμφύλια διαμάχη του 1824, καθώς,
όπως σημειώνει ο ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος στο επίμετρό του,
οι «χρονολογικές σημάνσεις […] οδηγούν κατευθείαν στις συνθήκες του
εμφυλίου ή των εμφυλίων πολέμων» (Θέμελης 2014: 157). Αν στους λόγους περί «κρίσης» από το 2009 και εξής η ρητορική της ιστορικής αναλογίας πρόκρινε ως προνομιακή περίοδο, μεταξύ άλλων, αυτήν του Εμφυλίου στην καρδιά του σύντομου 20ού αιώνα, το αφήγημα του Θέμελη
επιστρέφει σε μιαν άλλη, ξεχασμένη, εμφύλια διαμάχη.4 Στο σύντομο δεύτερο μέρος πάντως η λέξη «κρίση» δεν καταγράφεται, ενώ οι απρόσμενοι
τροπισμοί της γραφής, όπως θα υποστηρίξω, υπονομεύουν τον αντικατοπτρισμό, την ιστορική αναλογία που υποβάλλεται στο πρώτο μέρος.
Το πρώτο λοιπόν και εκτενέστερο μέρος της διμερούς αφηγηματικής
σύνθεσης τιτλοφορείται «Το αδόκητο τέλος του Λάζαρου Χατζημιχαήλ»
και παρακολουθεί την τύχη ενός Πελοποννήσιου προκρίτου που τα βράδια διαβάζει Ντεκάρτ, Ρήγα και Κοραή στα χρόνια 1823-24, όταν οι εμφύλιες διαμάχες θα ανατρέψουν την προοπτική που είχε ανοίξει η φιλοσοφία του Ορθού Λόγου, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται ο ίδιος
και τη διαμεσολαβεί ο Γάλλος φιλέλληνας, με τον οποίο αναπτύσσει
4

Όπως υπογράμμισε πρόσφατα ο Δημήτρης Τζιόβας, «in one way or another the
crisis involves a (re-)reading of the past» (Tziovas 2017: 21)· βλ. στο ίδιο για την
ιστορική αναλογία με τη (γερμανική) Κατοχή ― πρέπει βέβαια να υπογραμμιστεί το
ετερογενές ιδεολογικό φορτίο διαφορετικών ιστορικών αναλογιών· πρβ. το σύντομο
άρθρο του Δ. Κουσουρή (2012), με έμφαση στην απλουστευτική αναλογία με τη
μεσοπολεμική οικονομική κρίση. Η καταγεγραμμένη μυθοπλαστική θεματοποίηση του
Εμφυλίου (βλ. τώρα Χατζηβασιλείου 2018: 751-802) μπορεί να συσχετιστεί τόσο με
την αναζωπύρωση της σχετικής ιστοριογραφικής συζήτησης στα μέσα της δεκαετίας
του 2000 όσο και, σταδιακά και πιο πρόσφατα, με την πρόκληση επανεπίσκεψης του
παρελθόντος εν μέσω «κρίσης», καθώς οι δύο αυτές τάσεις συναντιούνται. Η ιστορική
αναλογία δεν αποτελεί βέβαια τη μόνη ανταπόκριση στο αίτημα για «απολογισμό»
που ενέχει η «κρίση» (για τη σημασία της οποίας και ως δικαιοκρισίας, βλ. Boletsi
2017: 261)· έτσι, ο Δ. Παπανικολάου (2016) διερευνά την «αναταραχή του αρχείου»,
χτίζοντας ένα επιχείρημα περί «αρχειακού ενεστώτα», μιας εικονοκλαστικής και συχνά
ενσώματης επανεγγραφής του πολιτισμικού αρχείου, που βρίσκεται στον αντίποδα της
«διδακτικής» αναλογίας (ή, τουλάχιστον, αλληγορεί παράδοξα).
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μια σημαίνουσα φιλία. Η αφήγηση ξεκινά φθινόπωρο του 1823 με την
είδηση ότι έπεσε το οθωμανικό φρούριο στο Παλαμήδι, αμέσως όμως
μεταφερόμαστε εκτός των πολεμικών επιχειρήσεων, σε μια εκτενή περιγραφή του υποστατικού του Χατζημιχαήλ, και κυρίως στο στολίδι του,
«τη βιβλιοθήκη του, για την οποία τα τελευταία χρόνια μιλούσαν Ρωμιοί,
Τούρκοι κι Εβραίοι σε όλο το Ναύπλιο» (17). Εκεί θα αναπτυχθεί η φιλία
του με τον φιλέλληνα, εκεί ο νέος τύπος αστού και εθνικού υποκειμένου
εν τω γενέσθαι «οσφραίνεται τον αέρα των ιδεών του Διαφωτισμού και
της ελευθερίας, […] νέες ιδέες [που] δεν τον είχαν μόνο εμψυχώσει αλλά
και κλονίσει» (25).
Ο Θέμελης είχε ήδη καταθέσει το 2005 ένα αφήγημα γύρω από τις
ιδέες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με τον τίτλο Για μια συντροφιά
ανάμεσά μας, όπου η ιδιωτική βιβλιοθήκη ενός εμπόρου λειτουργεί ως
κόμβος πολιτισμικών μεταφορών αλλά και κατεργασίας ενός ευρωπαϊκού
συνανήκειν.5 Αυτήν τη φορά, ωστόσο, η βιβλιοθήκη θα αποβεί σύμβολο της απώλειας δεσμών ιδεών και συναισθημάτων: ο Χατζημιχαήλ θα
βρει μοναχικό, «αδόκητο τέλος», θα αφανιστεί μαζί με τη βιβλιοθήκη
του, σε έναν εμπρησμό από μέλη της δικής του κοινότητας το 1825: «σχεδόν αμέσως λαμπάδιασε μεμιάς πρώτη η βιβλιοθήκη σαν να ’ταν αυτή ο
στόχος» (86). Το ενδεχόμενο της ανάστασης που εγγράφεται στο όνομά
του μετατρέπεται μάλλον σε στοίχειωμα, καθώς κυκλοφορεί μια φήμη για
εμφανίσεις του σε ένα μοναστήρι κάθε Σάββατο του Λαζάρου — «παραμύθι» αλλά και αντίδοτο στη λήθη συνάμα, σύμφωνα με τις σκέψεις της
αγαπημένης του, με τις οποίες κλείνει το πρώτο μέρος.
Στο δεύτερο μέρος, με τον εσώτιτλο «Η αναχώρηση», τη θέση του αδόκητου τέλους παίρνει η σχεδιασμένη αναχώρηση, με (κυριολεκτικό) αναχωρητή τον σύγχρονο Λάζαρο Χατζημιχαήλ, απόγονο, μετά από τέσσερις
γενιές, του πρώτου. Τον συναντάμε Δεκέμβρη του 2009 στην Αθήνα, τη
μέρα που συνταξιοδοτείται από το δικαστικό σώμα. Σε αυτόν ανήκει η
αφήγηση που μόλις διαβάσαμε για τον πρόγονό του, αφήγηση που τώρα
συστήνεται εκ νέου, ως διαμεσολαβημένη: πρόκειται για οικογενειακό χρονικό, μόλις γραμμένο ενόψει της πρώτης αυτής, επαγγελματικής εξόδου:
5

Βλ. Ακριτίδου. Το ζήτημα της αφηγηματικής λειτουργίας των βιβλιοθηκών στην
πεζογραφία του Θέμελη είναι ευρύτερο, αρκεί να θυμηθούμε την περίφημη βιβλιοθήκη
του Νικολή-εφέντη στην Αναζήτηση (1998).
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Εκείνους τους μήνες του φθινοπώρου του 2009 ανακάλεσε στη μνήμη του ό,τι
θυμόταν από τις διηγήσεις των δικών του κι άπλωσε μπροστά του όσες μαρτυρίες είχε περιμαζέψει […]. Ανέτρεξε τέλος, γοητευμένος από την έρευνά του,
και στις πρωτογενείς πηγές […] χάθηκε πολύ γρήγορα στην εποχή του 1821.
[…] αφού βασανίστηκε με τη συνείδησή του για την αντικειμενική απόδοση
του παρελθόντος, άφησε απέξω από τη δική του αφήγηση την εκδοχή ότι ο πατέρας του αείμνηστου Λάζαρου […] ήταν ένας αδίστακτος κτηματίας […] ότι
ο Μισέλ είχε φύγει για τη Γαλλία με δυο κασόνια γεμάτα με αρχαία […]. Κατά
τα λοιπά, θεώρησε ότι η δική του καταγραφή της ιστορίας του προγόνου του
ήταν μια δίκαιη και ισορροπημένη αναπαράσταση του παρελθόντος, χρήσιμη
για όποιον ήθελε κάποτε να ανατρέξει στην εποχή εκείνη […]. Μια επίπονη
εκπλήρωση ενός χρέους απέναντι στην οικογένειά του, κλείνοντας συγχρόνως
όσο μπορούσε τα αυτιά του στον ορυμαγδό της αναπάντεχης κατάστασης της
χώρας που βίαια αποκαλυπτόταν εκείνο το φθινόπωρο […]. Έτσι όπως ο πρόγονός του είχε αποτραβηχτεί στον κόσμο του υποστατικού του μακριά από τις
φαγωμάρες των προκρίτων και την εμφύλια σύρραξη που βούλιαξε την εθνική
προσπάθεια. (114–115)

«Εκπλήρωση ενός χρέους» αλλά και ανάληψη αφηγηματικής ευθύνης,
τόσο για την επιλεκτική δόμηση της αφήγησης μέσα από αντικρουόμενες εκδοχές, όσο και για τη γραφή ως αναχώρηση (με τη σημασία της
απόσυρσης, ενός κοσμικού αναχωρητισμού), μακριά από τον κόσμο τούτο
(γιατί όχι και υπεκφυγή). Μια ανάληψη ευθύνης που μπορεί να διαβαστεί
και ως μεταμυθοπλαστικό σχόλιο, ένα σχόλιο ποιητικής για μια ορισμένη
ρεαλιστική γραφή που αποκαλύπτεται πως, όπως κάθε δηλούμενη αναπαράσταση, δεν αναπαράγει αλλά μορφοποιεί. Ας κρατήσουμε προσώρας
αυτή την, σπάνια για το έργο του Θέμελη, μεταμυθοπλαστική χειρονομία
αφηγηματικής αυτοσυνειδησίας ως μια πρώτη αναγνωστική έκπληξη.
Αυτό που ακολουθεί ωστόσο είναι μια ένθετη αναδρομή, σε ελεύθερο
πλάγιο λόγο, στη μακρά διάρκεια της Μεταπολίτευσης (από το σημείο ενός
νοούμενου τέλους της), συνοπτική μεν αλλά αφηγημένη με την ίδια αφηγηματική αυτοπεποίθηση του πρώτου μέρους: η συμμόρφωση του πατέρα του
σύγχρονου Λάζαρου Χατζημιχαήλ με τη Χούντα, η (αρχικά ελπιδοφόρα)
άνοδος του νεότευκτου ΠΑΣΟΚ και μαζί η τακτοποίηση του καιροσκόπου
αδερφού του σε —τι άλλο;— μια κατασκευαστική εταιρεία, το «βρόμικο ’89» και η μεταπήδηση του αδερφού στον αντίπαλο κομματικό χώρο
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της Νέας Δημοκρατίας, οι υπόνοιες διαφθοράς στο δικαστικό σώμα και η
πρόκριση του ατομισμού. Όλα τα γνωστά, κοινότοπα πια θα έλεγε κανείς,
κακώς κείμενα που υποβάλλουν και την ιστορική αναλογία με τον κύκλο
διαψεύσεων της περιόδου 1823–25.6 Όλα όσα αποξενώνουν τον Λάζαρο
του 2009 από οικογένεια και τόπο, καθώς νιώθει «όλο και πιο ξένος»· και
τον οδηγούν σε μια απόφαση, σε μια επιλογή — τίνος πράγματος δεν είναι
σαφές αρχικά, αν και βέβαια η σχεδιαζόμενη αναχώρηση προοικονομείται
από τον εσώτιτλο: «πρώτη ημέρα αποχώρησής του από το Σώμα […]. Σκέφτηκε ότι είχε ακόμη περιθώριο χρόνου να επιλέξει. Μέχρι και την τελευταία στιγμή. Εκείνη οι αρμόδιοι, οι εντεταλμένοι, δεν βιαζόντουσαν, δεν
ήταν πιεστικοί, μπορεί και να αδιαφορούσαν» (134–135).
Ωστόσο, αν μετά τη γενεαλόγηση της κρίσης αναμέναμε μια αναπαράστασή της στο παρόν, στη θέση της έχουμε μια διατάραξη των χωροχρονικών συντεταγμένων της. Ένα ζήτημα είναι από πού αναχωρεί ο Λάζαρος — αν και σε όλες τις κριτικές υποδοχής τονίζεται η τοποθέτηση του
δεύτερου μέρους της αφήγησης στην Αθήνα του 2009, το ερώτημα είναι τι
οριοθετούν ενδοκειμενικά τα χρονοτοπικά αυτά σήματα.
Μια παράδοξη εικόνα της Αθήνας, ρητά συγκροτημένη μέσω της γραφής, έχει ήδη εγκιβωτιστεί στο αφήγημα που του διαβάζει ο φίλος του ο
Φώτης, συνταξιούχος υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης:
[Διαβάζει ο Φώτης:] «Άνθρωποι σαν κι εμάς πάντως ήταν που, άλλος μπρος
άλλος πίσω, διέκριναν κάποτε να υπερίπταται και να αιωρείται πάνω από τον
Αϊ-Γιώργη του Λυκαβηττού ένα τεράστιο μπαλόνι, μια σφαίρα, μια γιγαντιαία φούσκα. […] πλάκωνε, απειλούσε το λεκανοπέδιο […]. Δημοσιεύματα
που υπαινίσσονταν την ύπαρξη ή και την απειλή της μεγάλης φούσκας άρχισαν να προκαλούν ανησυχία, κάποιους να ενοχλούν. Όχι μόνο την κυβέρνηση […] αλλά έναν ολόκληρο κόσμο επώνυμων και ανώνυμων πολιτών με
αξιώματα και θέσεις […]. Κι ακόμα τάγματα, συντάγματα επιτήδειων και
βολεμένων, χιλιάδες χιλιάδων πολιτών ενταγμένων σε ένα από τα πλέον παραδοσιακά κοινωνικά κινήματα της χώρας — αυτό που αυτοπροσδιοριζόταν
6

Πρόκειται για μια εκδοχή από ποικίλες ανταγωνιστικές γενεαλογήσεις της κρίσης,
για τις οποίες βλ. Tziovas 2017 και πρβ. Χατζηβασιλείου 2018: 829-832, όπου, κάτω
από τον τίτλο «Αναζητώντας τα ιστορικά αίτια», καταγράφονται πεζογραφήματα που
ξανασκέφτονται το πρόσφατο παρελθόν (μεταπολεμικό αλλά κυρίως μεταπολιτευτικό)
υπό το πρίσμα του «κρίσιμου» παρόντος.
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ως ΑΚΙΝΗΣΙΑ κι εκφραζόταν από το Δίκτυο. […] κινητοποιήθηκε αμέσως,
κατήγγειλε όσους υπονόμευαν τις άγραφες αρχές της ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ, γρήγορα
κατήγαγε μία ακόμα νίκη».
«Πώς σου φαίνεται», ρώτησε σχεδόν λαχανιασμένος. Ο Λάζαρος σκέφτηκε
για λίγο: «Κάπως υπερρεαλιστικό αλλά και κοντά στην πραγματικότητα».
(137–138, με σιωπηρές επεμβάσεις στη στίξη)

Ο Φώτης δεν θα του ξαναμιλήσει μετά από αυτήν την αναγνωστική ανταπόκριση. Σύντομα πάντως ο αναγνώστης θα βρεθεί μπροστά σε ακόμα μία,
δυστοπική σχεδόν, περιγραφή της Αθήνας του 2009, της «πραγματικής»
αυτήν τη φορά Αθήνας, από την οποία σκοπεύει να αναχωρήσει ο Λάζαρος:
είχε έρθει η ώρα, το ύστατο χρονικό όριο που είχε θέσει στον εαυτό του. […]
θα έπρεπε να επιλέξει το σημείο της αναχώρησής του […] οι αρμόδιοι θα φρόντιζαν με τον τρόπο τους τα περαιτέρω. Η πόλη όλη ήταν γεμάτη αρμόδιους
που εξυπηρετούσαν αυθόρμητα όποιον ήθελε να αναχωρήσει. […] Το βιβλιοπωλείο όπου σύχναζε εδώ και χρόνια τού φάνηκε ο πιο οικείος χώρος, σίγουρα
πιο κατάλληλος από μια ερημική παραλία ή μια μίζερη ταράτσα πολυκατοικίας που είχαν προτιμήσει πρόσφατα δύο γνωστοί του. Ούτε συζήτηση για τον
σιδηροδρομικό σταθμό Λαρίσης που για λόγους οικονομικούς είχε επιλεγεί ως
ο κρατικός σταθμός εξυπηρέτησης των εξοστρακιζομένων. […] Τα αστυνομικά δελτία κατέγραψαν μετά από ημέρες ακόμα μία εξαφάνιση στον μακρύ κατάλογο εξαφανίσεων με μυστηριώδεις τρόπους άλλων πολιτών που είχαν προηγηθεί. Μυστηριώδεις, αφού σύμφωνα με μάρτυρες χρησιμοποιούνταν κάθε
λογής ετερόκλητοι χαρακτηρισμοί στις καταθέσεις τους, όπως «έγινε καπνός»,
«ανελήφθη στα ουράνια», «πήρε των ομματιών του», «τον ξαπόστειλαν στο
άψε σβήσε», «από καιρό δεν ήταν του κόσμου τούτου», «αυτοκτόνησε χωρίς
να έχει δείξει τίποτα προηγουμένως» (139–143)

Πώς πρέπει εδώ να διαβάσουμε τη σειρά φράσεων σε εισαγωγικά, που
καταλήγει στην ψυχρή διατύπωση μιας εκδοχής αυτοκτονίας; Μεταφορικά ή κυριολεκτικά; Υπερρεαλιστικά ή ρεαλιστικά; Αν πάντως το διήγημα
του φίλου του Φώτη το έκρινε ο ίδιος ο Λάζαρος υπερρεαλιστικό, το λογοτεχνικό αρχείο του υπερρεαλισμού είναι αυτό που θα του δώσει την απάντηση στο ερώτημα του τελικού προορισμού του. Την τελευταία στιγμή,
στο βιβλιοπωλείο, στο επιλεγμένο σημείο αναχώρησης,
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Κοντοστάθηκε κοντά στους τουριστικούς οδηγούς […] στάθηκε η ματιά του
στο ακρωτήρι του Φινιστέρου. Αυτό που μνημονεύει ο ποιητής της μυθικής
Οκτάνας —εξόριστος κι αυτός σε άλλες εποχές από αυτόν τον κόσμο— με τη
φράση «από την Φάσα μέχρι το Φινιστέρο». Στο ταμείο τού υπέδειξαν έναν
ταξιδιωτικό οδηγό της Βρετάνης […]. (142)

Η αναγνωστική μνήμη ανακαλεί το εδάφιο από το πεζό ποίημα του
Ανδρέα Εμπειρίκου: «Ήχοι σαν λάμψεις δυνατές φάρων πρώτης ισχύος,
όπως των φάρων του Κάβο-Μαλιά, της Φάσας ή του Φινιστέρου» («Πολλές φορές την νύκτα», Οκτάνα). Δεν θα επιμείνω εδώ στο συγκεκριμένο
ποίημα, ένα κείμενο κατεξοχήν απεύθυνσης, συνταγμένο στο β΄ πληθυντικό πρόσωπο, όπου η περιήγηση στη νύχτα και στους ήχους της —ερωτικούς, θαλάσσιους, επιτάφιους και αναστάσιμους (με αναφορά στον επιτάφιο θρήνο και στα αναστάσιμα εγκώμια του Πάσχα)— κλείνει με την
προτροπή να ακούσουμε τον ήχο του απελπισμένου. Ό,τι ενδιαφέρει στη
συνέχεια είναι όχι η ανίχνευση επιμέρους διακειμενικών σχέσεων (ρητών
ή μη) αλλά η χειρονομία σύνδεσης με ένα ορισμένο λογοτεχνικό αρχείο
πέραν του ρεαλισμού, ένα αρχείο εξόριστων ποιητών (όπως υπαινίσσεται
και η λανθάνουσα αναφορά στο ελυτικό Άξιον Εστί και δη στα «Πάθη»).7
Την ίδια στιγμή η παραλλαγμένη μνημόνευση της φράσης του Εμπειρίκου (από την οποία διατηρούνται μόνο οι τοπογραφικές αναφορές στη
Φάσα τής, πολλαπλά μυθολογημένης από τον Εμπειρίκο, Άνδρου —ας
σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο Θέμελης υπήρξε σχεδόν πολιτογραφημένος
Ανδριώτης— και στο Φινιστέρο) επιτελεί μία ακόμα λειτουργία, χαρτογραφώντας μια νοητική τροχιά μεταξύ δύο τοπόσημων του γεωγραφικού
φαντασιακού. Αν λοιπόν πρέπει να αναρωτηθούμε από ποια Αθήνα αναχωρεί ο Χατζημιχαήλ, θα πρέπει ίσως να διερωτηθούμε και για τον δηλωμένο, διαμεσολαβημένο από την αναγνωστική μνήμη, προορισμό του.
Στον υποψιασμένο αναγνώστη βέβαια η μνεία της Οκτάνας ανακαλεί,
δίπλα στα άλλα τοπωνύμια, την ομώνυμη ουτοπική πολιτεία του Εμπειρίκου,8 αλλά το Φινιστέρο έχει και τη δική του μυθολογία. Η συσχέτιση
7
8

Αναφέρομαι στη γνωστή, τριπλή επίκληση «εξόριστε Ποιητή, στον αιώνα σου, λέγε, τί
βλέπεις;» από το Ανάγνωσμα έκτον («Προφητικόν»).
Η εμπειρίκια ουτοπία αλλά και άλλες ουτοπίες εν προόδω θα καταστούν επίκαιρες
στα χρόνια μετά την έκδοση της νουβέλας, με ενδεικτικότερη την παράσταση «Villa
Utopia», βλ. ενδεικτικά Balassopoulos 2016, ιδ. σημείωση 4.
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με τον τουριστικό οδηγό της Βρετάνης κάνει ξεκάθαρο πως ο πρωταγωνιστής διαβάζει στη φράση του Εμπειρίκου μια παραπομπή όχι στο
ακρωτήρι της άκρης της γης στην Ισπανική Γαλικία (Cabo Finisterre ή
Fisterra), αλλά στο, ετυμολογικά συγγενές, Φινιστέρ (Finistère) της γαλλικής Βρετάνης. Γνωστό και ως «νήσος των Νεκρών» (Île des Morts),
καθώς υπήρξε τόπος ταφής νοσούντων σε καραντίνα και αργότερα σανατόριο, βρίσκεται στον όρμο της Βρέστης και δανείζει το όνομά του στην
ευρύτερη περιοχή, ενώ είναι σήμερα ακατοίκητο, καθότι σε προστατευμένη περιβαλλοντική ζώνη.
Η αγορά του τουριστικού οδηγού της Βρετάνης είναι η τελευταία μαρτυρημένη πράξη του Λάζαρου. Το κεφάλαιο κλείνει λοιπόν με την επιλογή
της ίδιας της αναχώρησης, του χρόνου της, του τόπου της (το βιβλιοπωλείο) και του τόπου προορισμού, καθώς και με την αφηγηματική γνώση
πως «τα αστυνομικά δελτία κατέγραψαν μετά από ημέρες ακόμα μία εξαφάνιση στον μακρύ κατάλογο [μυστηριωδών] εξαφανίσεων»· ένας αυτόπτης μάρτυρας στο βιβλιοπωλείο, άλλωστε, καταθέτει τη δική του εκδοχή:
«θυμόταν βέβαια ότι τον είχε δει να συνομιλεί με δύο άνδρες που τον είχαν
ζώσει, δεξιά και αριστερά, όμως πώς εξαφανίσθηκαν κι οι τρεις τους δεν
είχε ιδέα» (142).
Ακολουθεί ωστόσο ένα ακόμα κεφάλαιο, όπου συναντάμε ξανά τον
Λάζαρο να περιμένει μέσα στην παγωνιά, παραμονή Χριστουγέννων (με
τα κάλαντα να ακούγονται στο βάθος), σε μια αποβάθρα σιδηροδρομικού
σταθμού (άγνωστο πού), το τρένο των 22.36. Μία ακόμα λοιπόν στιγμή
αναχώρησης, αυτήν τη φορά χωρίς σαφείς χρονοτοπικές συντεταγμένες,
με την ακρίβεια της ορισμένης ώρας να υπογραμμίζει την ασάφεια που
την περιβάλλει —η σκηνή στο βιβλιοπωλείο (μαζί και η Αθήνα;) βρίσκεται στο παρελθόν του, πρόσφατο, ίσως ωρών, ή μακρινό, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα: «Εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων του 2009
ήταν σίγουρος ότι είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου, την απόσταση
από το αλλιώς βιωμένο παρελθόν του» (144). Εν αναμονή στην αποβάθρα, βρισκόμαστε στην ίδια βραδιά της σκηνής στο βιβλιοπωλείο ή σε
κάποια μεταγενέστερη; Δεν είναι σαφής η χρονική απομάκρυνση (ή μη)
από το βράδυ του 2009— η επιλογή της αντωνυμίας «εκείνο» υποδηλώνει απόσταση και δημιουργεί αναγνωστική σύγχυση (μια απώλεια της
αίσθησης του χρόνου ανάλογη με εκείνη που υφίσταται ο Χατζημιχαήλ),
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που επιτείνεται από τη χρήση του ελεύθερου πλάγιου λόγου αλλά και της
πολλαπλά διαθλασμένης αφήγησης που ακολουθεί.
Καθώς περιμένει, διαβάζει το σημειωματάριό του, και έτσι εγκιβωτίζεται μια ακόμα δική του γραφή (μετά το οικογενειακό χρονικό του
πρώτου μέρους, του οποίου έχει ήδη αποκαλυφθεί ως συγγραφέας), άλλη
μια ανάληψη αφηγηματικής ευθύνης, αυτή τη φορά σε πρώτο πρόσωπο.
Η αφηγηματική φωνή και η οπτική γωνία ανήκουν τώρα σε κάποιον που
ταξίδευε από έφηβος, «συνεπαρμένος από την επιθυμία της περιπέτειας», αλλά τώρα πια από ανάγκη, σαν ένα είδος «αυτοεξορίας, που χτίστηκε, όπως θα έλεγε ο ποιητής, κατά μικρόν και ανεπαισθήτως» (145).
Ο επίμονος αυτός ταξιδευτής βαρύνεται πια διπλά: αφενός από τις αποσκευές του, αφετέρου από την ανημπόρια του, που τον καθηλώνει σε
αναπηρικό καροτσάκι, συχνά αόρατο για τους συνταξιδιώτες του αλλά
πολύ πραγματικό για τον ίδιο.
Η ρητορική της νόσου βέβαια έχει αποτελέσει στοιχείο των λογοθετικών πρακτικών της «κρίσης» και είναι δυνατή εδώ μια ανάγνωση (και
διάγνωση) της αναπηρίας ως παθολογίας, στην κυκλικότητα της ιστορικής
αναλογίας9 — τη μεταφορά της νόσου άλλωστε είχε ήδη χρησιμοποιήσει
ο Θέμελης σε προηγούμενο έργο του, κατονομάζοντας τον Μεσοπόλεμο
ως εποχή της «ανήμπορης δημοκρατίας» στο οπισθόφυλλο της Αναλαμπής
(2003), θυμίζοντας οικείους ιστοριογραφικούς χαρακτηρισμούς. Ωστόσο
ό,τι διαβάζω στο κείμενο και στην κατονομασία μιας ανημπόριας (και όχι
αναπηρίας), είναι μια σωματοποίηση της επισφάλειας, μια ενσώματη επισφάλεια έκθετη στο νεύμα αναγνώρισης από τον άλλον, συνδεδεμένη, με
άλλα λόγια, με ένα αίτημα αναγνώρισης που την απομακρύνει από την
κοινότυπη παθολογική μεταφορά10.
9

Βλ. Χατζηβασιλείου 2014 (πρόκειται για τη μόνη γνωστή σε μένα κριτική όπου
επισημαίνεται η σημασία της εγκιβωτισμένης αφήγησης από έναν «άλλο εαυτό»):
«Πικρό συμπέρασμα: ο κύκλος που άνοιξε το 1821 πλημμυρισμένος από το φως, για να
σκιαστεί σχεδόν αμέσως από το εμφυλιακό κακό, θα κλείσει με μια σοβαρή αναπηρία,
ακόμα κι αν η αναπηρία θα αποδειχθεί μόνο μυθοπλαστικής ή συμβολικής τάξεως».
Για την πρόσφατη αναμόχλευση του χαρακτηρισμού της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης
ως ανάπηρης δημοκρατίας βλ. Σπαθαράκης 2012.
10 Χρησιμοποιώ συνειδητά τον όρο «επισφάλεια» (αποφεύγοντας ταυτόχρονα να μιλήσω
για παθολογία) εν γνώσει του κινδύνου άμβλυνσης της κριτικής οξύτητας ενός όρου
(precarity) που κατεξοχήν συνδέθηκε στους λόγους περί κρίσης με τη δημιουργία ενός
«εργασιακού πρεκαριάτου» (στο οποίο φυσικά δεν ανήκει ο μεγαλοαστός Χατζημιχαήλ
και στο οποίο παραμένει «τυφλό» το κείμενο). Ωστόσο η χρήση εδώ δηλώνει τον
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Η αποτυχία αναγνώρισης (και η αδυναμία απεύθυνσης που υποκρύπτει) άλλοτε τον ανακουφίζει άλλοτε τον πικραίνει· επιμένει ωστόσο πως
δεν δυσανασχετεί για την ανημπόρια του και δηλώνει πάντα «έτοιμος να
αρπάξει το πρώτο τρένο που περνά από μπροστά» (147). Το άχθος άλλωστε που κατεξοχήν τον επιβαρύνει είναι αυτό των αποσκευών, το φορτίο
του παρελθόντος:
Ομολογώ ότι με βαραίνουν οι αποσκευές μου. Ας πούμε οι ομοιότητες με τη
διαδρομή του Χατζημιχαήλ από το Ναύπλιο. Πραμάτεια μιας ολόκληρης ζωής,
κυρίως θραύσματα […] κάθε νύχτα προσπαθώ στις αγρυπνίες μου, ψάχνοντας
και ψηλαφίζοντάς τα, είτε να αναθεωρήσω τη σχέση μου μαζί τους είτε να την
επιβεβαιώσω. […] γίνεται μαρτύριο […] ιδρώνω, βουρκώνω, και ματώνω από
παντού. (147-148 — η πρωτοπρόσωπη γραφή του σημειωματάριου πλαγιογραφείται στο πρωτότυπο, διακρινόμενη και τυπογραφικά)

Δεν πρόκειται εδώ για κατεργασία μιας ιστορικής συνείδησης κυκλικότητας της ιστορίας — οι ομοιότητες γίνονται αντικείμενο επίπονης διερώτησης για τον ενδοκειμενικό ταξιδιώτη του εγκιβωτισμένου αφηγήματος,
εν αναμονή του τρένου, καθ’ οδόν προς το Φινιστέρο.
Έτσι κι απόψε παραμονές Χριστουγέννων ταξιδεύω. Όμως κάπου ανάμεσα
στο Μόναχο και στο Ρότερνταμ δεν πρόλαβα από την ανημπόρια μου την
ανταπόκριση του τρένου που θα με πήγαινε στο Ροστόκ [sic]11 του Φινιστέρου. Στα μαγικά εκείνα μέρη είχα ξαναπάει […]. (148, η πλαγιογράφηση στο
πρωτότυπο)

Η αναφορά στο ταξίδι παραμονές Χριστουγέννων στο αφήγημα του
σημειωματάριου αποτελεί μια ακόμα διαθλασμένη αφηγηματική αντανάκλαση που οδηγεί σε διαταραγμένη χρονικότητα και αναγνωστική
σύγχυση: πότε έχει γραφεί; έχει μόλις γραφεί; επιτυπώνεται η μια βραδιά
πάνω στην άλλη, τη στιγμή που ο Χατζημιχαήλ «ξαναδιαβάζει» το σημειωματάριο, εν αναμονή του τρένου των 22.36; είναι μια αναμνηστική
ανάκληση, μια φαντασιακή προβολή στο μέλλον, τίποτα από τα δύο;
ευάλωτο εαυτό ως οντολογική συνθήκη ύπαρξης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη
της έκθεσής του. Για μια σύνοψη της συζήτησης, στην οποία κυρίαρχη θέση έχει η
σκέψη της Judith Butler, βλ. Kasmir 2018.
11 Η αναφορά στο Ροστόκ (γερμ. Rostock) είναι, θεωρώ, πιθανότατα παραδρομή, καθώς
το λιμάνι της γαλλικής Βρετάνης, στην περιοχή Φινιστέρ, ονομάζεται Roscoff.

40

ΜΑΡΊΑ ΑΚΡΙΤΊΔΟΥ

Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενός ευάλωτου, ανήμπορου αλλά μη καθηλωμένου εαυτού, που έχει επιλέξει το ταξίδι ως αυτοεξορία, αλλά έχει ήδη
επισκεφθεί πολλές φορές το Φινιστέρο, είναι σε κάθε περίπτωση μια ρητή
επινόηση, μια μυθοπλαστική καταγραφή στο σημειωματάριο, που την ίδια
στιγμή προτείνεται και ως βιογραφική (ως προς το βίο και τη γενεαλογία
του ενδοκειμενικού συγγραφέα), μέσα από αντικατοπτρισμούς και αλλεπάλληλες επιτυπώσεις, σε μια χρονικότητα που καταργεί «την απόσταση
από το αλλιώς βιωμένο παρελθόν».
Ένα κατεξοχήν σημείο σύμπτωσης του εντός και του εκτός της εγκιβωτισμένης γραφής του σημειωματάριου είναι και οι αποσκευές που βαραίνουν, το βάρος της γενεαλογίας, το άχθος (και το στοίχειωμα) του
παρελθόντος ενόψει της αναχώρησης. Καθώς περιμένει στην αποβάθρα, ο Λάζαρος Χατζημιχαήλ, ο ήρωας του Θέμελη και ενδοκειμενικός
συγγραφέας του ανήμπορου ταξιδιώτη και του ατελεύτητου ταξιδιού
του, έχει, με τη σειρά του, «αποθέσει για άλλη μια φορά ορθάνοιχτες
τις αποσκευές του σαν πλανόδιος πραματευτής» (150), με αποτέλεσμα
άλλη μια στιγμή επισφάλειας, διακινδυνευμένης έκθεσης και αδυναμίας
αναγνώρισής της· όταν ένας φαντάρος τον ρωτήσει (αβέβαιο σε ποια
γλώσσα, καθώς ο ελεύθερος πλάγιος λόγος παραμένει εστιασμένος στη
συνείδηση του Χατζημιχαήλ) αν πουλάει κάποια από τις γραβάτες, ο
Λάζαρος αναστατώνεται, καθώς ο άγνωστος περαστικός αποτυχαίνει να
αντιληφθεί τη χειρονομία του: χειρονομία που εκθέτει το παρελθόν όχι
ως διδακτική ιστορική αναλογία αλλά ως αιματηρή ανάληψη ευθύνης
και απεύθυνσης (δίχως την παρηγορία της μνήμης ή τη νοσταλγική επιθυμία μιας επιστροφής):
Αναρωτιέται πώς και δεν διακρινόταν στο πρόσωπό του […] ότι από την πραμάτεια του τίποτα δεν ήταν διατεθειμένος να προσφέρει ή να πουλήσει […] τα
εξομολογείται, τα εκθέτει, ψάχνοντας μια επικοινωνία, έστω με αγνώστους […].
Αναλογίζεται φευγαλέα τη ζωή του. Όμως και πάλι καταλήγει ότι τίποτα δεν
μπορεί να χαρίσει ή να αποχωρισθεί, έστω μετανιώνοντας και απορρίπτοντάς
τα. Τα πλούτη του ήταν τόσο διαφορετικά και σίγουρα δεν εξαργυρώνονται σε
είδος ή δεν ανταλλάσσονται με χρήμα. Σκέφτεται ότι στον πόνο της αποξένωσής
του και του εξοστρακισμού του από τον τόπο του έχει προστεθεί ο πόνος της
απόστασής του από τον ίδιο. (152)

H ΓΕΝΕΑΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΚΡΙΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΧΘΟΣ...

41

Οι παραπάνω φράσεις αποτελούν τις τελευταίες του αφηγήματος. Και
ίσως έχει κάποιο δίκιο μια σημαντική μερίδα της κριτικής, που το κρίνει εν
μέρει εκκρεμές αν και τυπικά ολοκληρωμένο, καθώς την ολοκλήρωση του
δεύτερου και εν πολλοίς ελλειπτικού μέρους επιτάχυνε η πίεση της γνώσης
μιας οριστικής αναχώρησης εκ μέρους του ήδη νοσούντα συγγραφέα.12
Ωστόσο θεωρώ πως ακριβώς το αδόκητο τέλος (για να θυμηθούμε και
τον εσώτιτλο του πρώτου μέρους), που δίνει την «εντύπωση παραγράφου
που αναμένει συνέχεια» (Κουζέλη 2014), μπορεί να διαβαστεί θετικά ως
ένα μη τέλος, μια μη άφιξη· υποστηρίζω μάλιστα πως, ανεξάρτητα από
το αν ευσταθεί ή όχι η εύλογη υπόθεση πως «αν υπήρχε επαρκής χρόνος
η Αναχώρηση θα γινόταν εξίσου ογκώδες μυθιστόρημα προς τα υπόλοιπα
της Τριλογίας» (Κοτζιά 2014: 55), ακριβώς αυτό το αδόκητο τέλος προετοιμάζεται συνολικά από την ποιητική του κειμένου.
Ο Λάζαρος Χατζημιχαήλ παραμένει στον ενδιάμεσο χώρο και στον μετέωρο χρόνο μιας αποβάθρας, επινοώντας μέσω της γραφής έναν ευάλωτο εαυτό που επιλέγει, ξανά και ξανά, το δύσκολο και επίπονο ταξίδι. Ο
αναγνώστης υποψιάζεται πως το εν αναμονή ταξίδι του ίδιου του Χατζημιχαήλ, όπως και στην περίπτωση του αναχωρητή του Κάφκα, με τη στιγμή αναχώρησης του οποίου ανοίγει και κλείνει η σύντομη παραβολή που
επιγράφει το παρόν άρθρο, «ευτυχώς είναι ένα πράγματι αδιανόητο ταξίδι»
(Kafka 2012, η έμφαση δική μου), ένα ταξίδι μη προσδιορίσιμο, πέρα από
νοητές προδιαγραφές διάρκειας και διανύσματος. Διαβάζοντας, μεταξύ
άλλων, αυτήν την καφκική παραβολή, η Judith Butler κάνει λόγο για την
αίσθηση ελπίδας που μπορεί να προκύψει από το αντιμεσσιανικό περιεχόμενό της, για μια ποιητική τής μη άφιξης που χειρονομεί προς ένα ανοιχτό
μέλλον, καθώς «a gesture opens up a horizon as a goal, but there is no actual
departure and there is surely no actual arrival» (Butler 2011, η έμφαση στο
πρωτότυπο).13 Με τον ίδιο τρόπο δεν νεύει άραγε και η Αναχώρηση;
12 Βλ. Κοτζιά 2014: 55, Χατζηβασιλείου 2014 και πρβ. Κουζέλη 2014: «Η έντονη ασυμμετρία στην έκταση του δεύτερου μέρους ως προς το πρώτο, η ελλειπτική αφήγηση,
τα νήματα της πλοκής που κρέμονται, τα χρονικά άλματα που αφήνουν κενά στην
αφήγηση και το αιφνίδιο τέλος που δίνει την εντύπωση παραγράφου που αναμένει συνέχεια συνηγορούν προς την εκτίμηση ότι η Αναχώρηση συνιστά μάλλον ένα ημιτελές
μυθιστόρημα παρά μια ολοκληρωμένη νουβέλα».
13 Ας σημειωθεί πως στην αγγλική μετάφραση της παραβολής, την οποία χρησιμοποιεί η
Butler, ο τίτλος είναι «The destination [=Ο προορισμός]» και η Butler σκέφτεται το τι
σημαίνει το να κατονομάζεται ως προορισμός (αλλά και στόχος, γερμανιστί Ziel) ένα
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Η μετέωρη στιγμή μιας αναχώρησης, μια στιγμή που και η ίδια αποτελεί μέρος μιας διαταραγμένης αφηγηματικής χρονικότητας, δεν προδιαγράφει βέβαια ένα συγκεκριμένο μέλλον, ούτε αφήνει χώρο στην περιγραφή ενός υπερβατικού επέκεινα· ο αρχικά δηλωμένος προορισμός άλλωστε
(υπαρκτό, και ενδοκειμενικά χαρτογραφικά προσδιορισμένο, τοπωνύμιο,
στο οποίο ταυτόχρονα εγγράφεται το γεωγραφικό φαντασιακό που αναζητά τα πέρατα της γης, έναν ολοένα διαφεύγοντα τόπο), το μέρος εκείνο στο
οποίο ο επινοημένος εαυτός του σημειωματάριου είχε ξαναπάει και στο
οποίο συνεχίζει να κατευθύνεται, δεν παίρνει ποτέ την οριστική μορφή
μιας ουτοπίας (ή έστω οριοθετημένης ευτοπίας) ή ενός τόπου των νεκρών.
Αν το κείμενο συνομιλεί με την ποίηση ως συνθήκη εσωτερικής εξορίας,
λείπει πάντως ο προφητικός λόγος που χαρακτηρίζει τους εξόριστους ποιητές που μνημονεύει, Εμπειρίκο και Ελύτη, και αν ο τελικός προορισμός
μπορεί να θεωρηθεί, μεταξύ άλλων, ο θάνατος, το ταξίδι προσώρας διαφεύγει ή παραμένει ατελεύτητο. Η ποιητική της μη άφιξης καθιστά το
συμβάν του ταξιδιού ανοιχτό και ελευσόμενο, μια επιλογή χωρίς προδιαγεγραμμένη έκβαση, που αφήνει χώρο στο ενδεχόμενο.14
Αν σε κάτι επιμένει το κείμενο, καθώς αναγνώστης και πρωταγωνιστής
παραμένουν στον σταθμό εν αναμονή, είναι στη δυνατότητα μιας αδύνατης και ναρκοθετημένης επιλογής, της επιλογής σε πείσμα της αδυνατότητάς της: «από τους εντεταλμένους είχε ζητήσει να αναχωρήσει μόνος»
(144). Επιλογή του τρόπου, του τόπου και του χρόνου της αναχώρησης,
επιλογή του ταξιδιού, επιλογή της γραφής (ή μήπως τα δύο αυτά, ταξίδι
και γραφή ταυτίζονται;) και ανάληψη της ευθύνης της, επιλογή της έκθεσης αποσκευών και παρελθόντος.
Ο Χατζημιχαήλ ο νεότερος δεν αποσύρεται αυτή τη φορά στο «υποστατικό» του· αν εξάλλου ο επινοημένος εαυτός του σημειωματάριου
σκέφτεται προς στιγμήν πως «ίσως να ήταν προτιμότερο να πάω στο
«weg-von-hier (μακριά-από-εδώ)». Ο τίτλος «Der Aufbruch», που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Η αναχώρηση» (στα γερμανικά υποδηλώνει ταυτόχρονα τη ρήξη ή τη νέα αρχή)
δεν έχει δοθεί από τον συγγραφέα αλλά μεταθανάτια, από τον εκδότη του Μαξ Μπροντ.
14 Χωρίς να επεκταθώ περαιτέρω, υπονοώ εδώ τη ντεριντιανή διάκριση μεταξύ του μέλλοντος (le futur) και του ελευσόμενου (l’avenir), όπως αξιοποιείται πια πέρα από το
ντεριντιανό έργο (βλ. πρόχειρα Λιάκος 2011: 338-339 και 342 για την προσδοκία, και
όχι τον νιχιλισμό, που εγγράφει στο εσωτερικό της αυτή η δομή χρονικής εμπειρίας).
Η ποιητική της μη άφιξης που διαβάζει η Butler (2011) στον Κάφκα χρωστά πολλά σε
αυτόν τον μεσσιανισμό χωρίς μεσσία.
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πατρικό στο Ναύπλιο», αμέσως μετά καταλήγει με ένα «ας είναι» (150),
συνεχίζοντας το ταξίδι προς το Φινιστέρο, σηκώνοντας το βάρος αποσκευών και ανημπόριας. Ο ενδοκειμενικός συγγραφέας με τη σειρά του,
καθώς από αναχωρητής ετοιμάζεται να αναλάβει το ρόλο του ταξιδιώτη,
έναν ρόλο που έχει ήδη αποτυπώσει με τη γραφή του, δεν περιγράφει το
μέλλον αλλά ούτε καθηλώνεται παραλυμένος στο παρόν· εκθέτει, ματώνει και αναμένει. Η έκθεση, η αναμονή και το ενδεχόμενο μιας μετακίνησης συναρτώνται και με την «κρίση» μιας ορισμένης ιστορικής
συνείδησης (που επικαθορίζει το μέλλον μέσα από μια άτεγκτη διαλεκτική παρελθόντος-παρόντος) αλλά και ενός τρόπου γραφής· μιας γραφής
κυριολεκτικά και μεταφορικά μετακινούμενης, που, κατεργαζόμενη μια
ορισμένη δομή χρονικής εμπειρίας, δεν μπορεί παρά να «ιδεάζεται, μορφοποιεί και διαπραγματεύεται την αίσθηση ενός χρόνου που μέλλεται»
(Πεχλιβάνος 2018: 58). Αν αυτή η διαπραγμάτευση είναι ίσως πάντα συστατικό στοιχείο μιας στοχαστικής λογοτεχνίας, γνωρίζει πάντως ένταση
(και από την σκοπιά της πρόσληψης, της αναγνωστικής προσδοκίας αλλά
και του κριτικού λεξιλογίου υποδοχής) σε συνθήκες κρίσης, που αναπόφευκτα διαταράσσουν τις οικείες χρονικότητες (Tziovas 2017: 21).15
Η διαπραγμάτευση αυτή του ελευσόμενου και του ενδεχόμενου με τα
μέσα της μυθοπλασίας σε κρίσιμους καιρούς δεν μπορεί παρά να διαπλέκεται και με έναν στοχασμό του παρελθόντος, ως απόκριση σε μια αιτούμενη λογοδοσία ενόψει δικαιοκρισίας, απόκριση που στην περίπτωση του
Λάζαρου Χατζημιχαήλ συνιστά μια διασάλευση της εμπειρίας του χρόνου,
οδηγώντας στην απόσταση από το «αλλιώς βιωμένο παρελθόν» που τον
στοιχειώνει· ας θυμηθούμε, άλλωστε, πως ο επινοημένος εαυτός του σημειωματάριου ομολογεί ότι αγρυπνά ψηλαφίζοντας την πραμάτεια μιας ολόκληρης ζωής: προσπαθώ […] είτε να αναθεωρήσω τη σχέση μου μαζί τους
15 Συνομιλώ εδώ με πρόσφατες μελέτες που επιχειρούν να σκεφτούν τον λόγο περί μέλλοντος της σύγχρονης μυθοπλασίας, είτε με αφετηρία θεωρητικές επεξεργασίες για
τον συντελεσμένο μέλλοντα (μιας λογοτεχνίας εν κινήσει) ως παράδοξο χρόνο που
περιγράφει ένα (πρότερο) μέλλον ανοιχτό στη διάψευση (Πεχλιβάνος 2018), είτε με
αφετηρία μια διαμετρικά αντίθετη αντίληψη του συντελεσμένου μέλλοντα ως τελεολογικού γραμματικού χρόνου, που μπορεί να αντιπαρατεθεί στον αρχειακό ενεστώτα,
σε έναν τρόπο ανάγνωσης του παρελθόντος που επιτρέπει την άρθρωση διαφορετικών
ενδεχομένων (Παπανικολάου 2012 & 2016), ό,τι η Π. Πετσίνη (2018) ονομάζει παρελθόν διαρκείας· είτε, τέλος, διερευνώντας τη γραμματική τροπικότητα της μέσης φωνής
ως μυθοπλαστικό μέσο άρθρωσης στοχασμού για παρελθόν και μέλλον (Boletsi 2017).
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είτε να την επιβεβαιώσω. Μια προσπάθεια που κανείς δεν γνωρίζει ότι γίνεται
μαρτύριο, καθώς στύβω τις αναμνήσεις μου, τα νεύρα μου και τα μυαλά μου
[…]. Όμως σχεδόν ποτέ δεν καταλήγω κάπου (148, πλαγιογραφημένο στο
πρωτότυπο). Ο Χατζημιχαήλ ωστόσο, τόσο εντός όσο και εκτός γραφής,
επιμένει και επιλέγει να κουβαλά το δικό του, μη αποποιημένο, χρέος μαζί
του στο επικείμενο ταξίδι.
Σήμερα συνεχίζει να εκτυλίσσεται με ποικίλους αναβαθμούς μια συζήτηση της λογοτεχνίας της (ελληνικής) κρίσης (της λογοτεχνίας για την κοινωνική και οικονομική κρίση αλλά και της λογοτεχνίας που παράγεται σε
συνθήκη γενικής κρίσης), γύρω από δύο επιτακτικά αιτήματα, καθώς, εν
μέσω ενός προσανατολισμού του ορίζοντα προσδοκιών προς το καθήκον
ανταπόκρισης στην κατάσταση επισφάλειας διά της αποτύπωσής της, σειρά
κριτικών φωνών υψώνονται ζητώντας την επινόηση μιας μορφής, πέρα από
την ηθογράφηση ή την ιστορική αναλογία.16 Ανάμεσα στα αιτήματα αυτά,
στο καθήκον της άμεσης αποτύπωσης και στο καθήκον της επινόησης, είναι η αναχώρηση αυτή υπεκφυγή (ή υπαρξιακή περιχαράκωση στον εαυτό);
Ή μήπως, ή έστω ταυτόχρονα, και μια καταφυγή σε μια άλλη βιβλιοθήκη
αφενός, ανάληψη ευθύνης αφετέρου; Ανάληψη, εν μέσω αυτοεξορίας, της
γραφής (πολλαπλών μάλιστα εγχειρημάτων μιας γραφής που επιχειρεί να
μιλήσει και για το συλλογικό, από μια μικροϊστορία των εμφύλιων διαμαχών
του 1823-25 στη διττή δυστοπική σύλληψη της Αθήνας του 2009) και της
έκθεσης των αποσκευών του παρελθόντος σε μια μετέωρη χρονικότητα.
Το σχεδιαζόμενο ταξίδι ad fines terrae, η έξοδος προς το λογοτεχνικό
αρχείο και μάλιστα ένα αρχείο πέραν του ρεαλισμού, ο εγκιβωτισμός μιας
«υπερρεαλιστικής» αφήγησης για μια ιπτάμενη φούσκα που καταπλακώνει
την Αθήνα, αλλά και η έτερη περιγραφή της πόλης ως τόπου μυστηριωδών
εξαφανίσεων, όπου ο Σταθμός Λαρίσης «είχε επιλεγεί ως ο κρατικός σταθμός εξυπηρέτησης των εξοστρακιζόμενων», μπορούν να αναγνωστούν ως
ομολογία αποτυχίας της αναπαράστασης μέσω της ασφυκτικής ιστορικής
αναλογίας ή ως μια πρακτική γραφής που ζητά διέξοδο από το βάρος της
επιταγής μιας αναπαραστατικής ηθογράφησης, ως μια λογοτεχνική ανταπόκριση στην «κρίση» που μορφοποιεί, έγκαιρα και προδρομικά ίσως, την
16 Τη συζήτηση συνοψίζει, «κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό», ο Χατζηβασιλείου
(2018: 846-849), με αναφορά, μεταξύ άλλων, στις συμβολές του Αλέξη Ζήρα, της Τιτίκας Δημητρούλια, του Δημήτρη Καργιώτη, της Τζίνας Πολίτη και της Ελένης Παπαργυρίου, επομένως δεν επιμένω εδώ βιβλιογραφικά.
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αφηγηματική απορία και ανημπόρια, σε πείσμα της αρχικά κυρίαρχης μορφής του «κοινωνικού ρεπορτάζ» (Παπαργυρίου 2016).
Η Αναχώρηση ανταποκρίνεται στο διττό ηγεμονικό αφήγημα της «κρίσης» ως απουσίας επιλογής και ως διαγεγραμμένης πορείας εν τω χρόνω, μετασχηματίζοντας μια αφήγηση υπαρξιακού κλονισμού σε πολιτική χειρονομία. Εκδομένη με καθυστέρηση, την ίδια χρονιά με το Κοντά
στην κοιλιά του Σωτήρη Δημητρίου (2014), που έγινε δικαίως δεκτό ως
μια τομή στη σύγχρονη πεζογραφική παραγωγή και το οποίο πρόσφατα
διαβάστηκε γόνιμα με άξονα την αβάσταχτη ελαφρότητα μιας γλώσσας
που επιχειρεί να φανταστεί το μέλλον (Boletsi 2017), η Αναχώρηση, που
σκέφτεται με τα δικά της μέσα το ζήτημα της «αχθοφορίας» και των χρονικοτήτων της, δεν περιλαμβάνεται στις μέχρι τώρα ευρύτερες επισκοπήσεις
της «πεζογραφίας της κρίσης», παρά την αρχική κριτική υποδοχή μέσα
από αυτό το ερμηνευτικό πλαίσιο. Παραμένει ωστόσο η χειρονομία της,
συνθήκη απεύθυνσης, για να θυμηθούμε έναν ακόμα εξόριστο ποιητή και
τη δική του αμφίθυμη στάση απέναντι σε αιτήματα ανάληψης λόγου σε
μικρόψυχους καιρούς, τον Μανόλη Αναγνωστάκη και τον δικό του «Επίλογο»: «Έστω. Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου».
Αν ο εξοστρακισμός υπήρξε και κρατική πολιτική, και αν ο πρωταγωνιστής υπονοεί κάποια στιγμή τον εγκλεισμό του σε καβαφικά τείχη, χτισμένα
από άλλους, την ίδια στιγμή εμμένει στην αναχώρηση ως στιγμή δύσκολης
επιλογής, επιμένει στην δυνατότητα μιας κάποια επιλογής, συναρτημένης
με πολλαπλή επισφάλεια. Μια επισφάλεια της αναγνώρισης και της ανάληψης αφηγηματικής ευθύνης, όπως εγγράφεται στη μορφή του ανήμπορου
σώματος που (επιμένει να) ταξιδεύει και στη μορφή μιας έκθετης γραφής,
στο φορτίο με τα θραύσματα ενός παρελθόντος (αλλά και μιας προηγούμενης αφηγηματικής μορφής) που οδυνηρά εκτίθενται, εν γνώσει του πόνου
της απόστασης από το ίδιο. Στην εικόνα του ενδοκειμενικού συγγραφέα που
περιμένει το τρένο των 22.36 με ανοιχτές αποσκευές, εκπληρώνοντας εναγώνια ένα γενεαλογικό χρέος που αρνείται να αποποιηθεί, μπορούμε ίσως,
αν είμαστε και εμείς διαθέσιμοι, ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε τον (βαθιά
πολιτικό) αναστοχασμό της γραφής μπροστά σε μια ορισμένη διάψευση (ή
έστω ενώπιον ενός επιτακτικού αιτήματος απολογισμού και απολογίας) και
να συζητάμε αυτό που ίσως έρθει, που αναμένεται, ενόψει μιας μετακίνησης, σε κάθε περίπτωση ενάντια στις καθηλωτικές, άγραφες αρχές της ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ.
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Abstract
Nikos Themelis’ Departure (2014) is a two-part narrative, which
ostensibly juxtaposes present-day (2009) Athens with the period of
crisis and civil strife during the Greek War of Independence. The first
part follows the fate of an enlightened landowner, who will perish in an
arson set by members of his own community in 1825; in the much shorter
second part, the descendant of the murdered landowner, in the midst of
a personal and societal crisis, is coming to grips with his family history
through writing, as his last act before his departure, forced and chosen at
the same time. The narrative soon undermines the realist impulse of the
first part, through intertextual and self-reflexive gestures, reaching an end
at the moment of departure. Drawing upon Judith Butler’s conception of a
poetics of non-arrival in Kafka’s journey parables, as well as upon studies
on the negotiation of futurity in recent Modern Greek fiction, this article
offers a reading of The Departure which engages genealogies of crisis and
the burden of the past in order to reconfigure critical temporalities and the
double bind of fiction as is seeks to articulate and respond to the imperative
of accountability.
Λέξεις-κλειδιά: Νίκος Θέμελης, ιστορικό μυθιστόρημα, πεζογραφία
της κρίσης, χρονικότητα.

«ΛΟΓΙΑ ΤΡΕΚΛΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΛΕΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ…»
ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ
Δέσποινα Παπαστάθη*
Ο Βύρων Λεοντάρης (1932-2014) εντάσσεται από τους γραμματολόγους στους μεταπολεμικούς ποιητές που διατηρούν άρρηκτους δεσμούς
με το ιστορικό παρελθόν και ειδικότερα τα γεγονότα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και όσα τραγικά ακολούθησαν, ενώ στην ποίησή του
διακρίνονται τα «ίχνη του προσωπικού του, επώδυνου περάσματος […]
από το στάδιο της βαθμηδόν φθίνουσας ελπίδας (του «αντιστασιακού
πεσιμισμού», όπως, πολύ χαρακτηριστικά, το προσδιόρισε ο ίδιος, μιλώντας για τους ποιητές της Α΄ Μεταπολεμικής γενιάς) στο τέλμα ενός
“απέραντου μουδιάσματος”».1 Στα ποιήματά του «εξεικονίζεται η ηθική
κρίση της μετεμφυλιακής κατάστασης στην Ελλάδα, όχι ως πολιτική ήττα
ορισμένων αλλά ως ήττα της κοινωνίας και των προσώπων, στο σύνολό
τους»,2 καθώς «η κληρονομιά του Εμφυλίου ήταν το άνευ προηγουμένου
πολιτικό, ιδεολογικό και πολιτιστικό χάσμα της ελληνικής κοινωνίας».3
Η ποίηση συνιστά, σύμφωνα με τον Λεοντάρη, «μοναδική μαρτυρία
της μεταπολεμικής περιπέτειας», μιας περιπέτειας που μετατρέπεται σε
αγωνία που αποκτά υπαρξιακές διαστάσεις,4 αφού συνέχεται από την αίσθηση και το ποιητικό ρίγος της μεταπολεμικότητας,5 η οποία ορίζεται
από τρία οδυνηρά δεδομένα: «Από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. […]
Από τη Χιροσίμα που ανατρέπει τον μύθο της δημιουργίας με τον νέο
*

1
2
3
4
5

Η Δέσποινα Παπαστάθη είναι διδάκτωρ Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Τα ερευνητικά
της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη νεοελληνική λογοτεχνία του 20ού και 21ου αι., σε
ειδολογικά ζητήματα, στη σχέση της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες όπως η φωτογραφία,
η ζωγραφική, η γλυπτική. Εργάστηκε ως Καθηγήτρια Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, ενώ σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό. Μελέτες και άρθρα της έχουν
δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος με εισηγήσεις σε
επιστημονικά συνέδρια. Τον Ιούλιο του 2018 κυκλοφόρησε το βιβλίο της: Δέσποινα
Παπαστάθη, Κική Δημουλά «αχθοφόρος μελαγχολίας». Ποίηση και ποιητική του
πένθους, Gutenberg, Αθήνα 2018. Email: papasthd@gmail.com.
Παπαγεωργίου (2002: 51).
Ζήρας (2002: 216).
Καρτσάκης (2009: 30).
Λεοντάρης (1983: 68).
Λεοντάρης (2001: 98).
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μύθο μιας αποδημιουργίας, και από αυτή την αγωνιακή αίσθηση ότι ο
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια ήττα της ανθρωπότητας και όχι
του “φασισμού”».6
Τα ιστορικά αυτά γεγονότα επηρέασαν το σύνολο σχεδόν της μεταπολεμικής ποιητικής παραγωγής, με αποτέλεσμα οι ποιητές «ξεκινώντας από
τα βαθειά, τα πιο αλγεινά βιώματα μιας προσωπικής εμπειρίας», η οποία
ήταν ταυτόχρονα μια παγκόσμια εμπειρία, να προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν την περιοχή, που ο Τάκης Σινόπουλος, ονομάζει «περιοχή θανάτου».7
Μετέωροι και θύματα των αιματηρών ιδεολογικών ανταγωνισμών, οι ποιητές εξέφρασαν τη δική τους αγωνία μέσω μιας άλλοτε άμεσης, όπως στην
περίπτωση του Λεοντάρη, άλλοτε έμμεσης κριτικής στάσης που πήραν για
τα πράγματα, αλλά και της έντονης υπαρξιακής ενδοστρέφειάς τους.8
Το λογοτεχνικό είδος που μετουσιώνει σε τέχνη το γεγονός που καταστρέφει την ίδια τη φύση μας, τον θάνατο, και οδηγεί σε μια αυτοσυνείδηση πάνω στη σχέση της παρουσίας και της απουσίας στη ζωή, δίνοντας
μορφή στους τρόπους με τους οποίους η σχέση αυτή διαμορφώνει την
υποκειμενικότητα του καθενός μας, είναι –ήδη από την ελληνική αρχαιότητα– η ελεγεία, η οποία αποτελεί τη λεκτική αναπαράσταση του συναισθήματος με απώτερο στόχο την παρηγοριά του εμπλεκόμενου στον
θρήνο κοινού,9 είτε μέσω της πίστης στα θρησκευτικά ιδεώδη και την ανάσταση των νεκρών, είτε αντικαθιστώντας τους νεκρούς με τα επιτεύγματά
τους, τα οποία ως απώτερο στόχο είχαν την αποθέωση των τελευταίων.10
Κατά τον 20ό αι. και εξής η εξέλιξη του είδους συναρτάται με τους δύο
παγκόσμιους πολέμους που επηρέασαν την κοινωνική πραγματικότητα και
καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον κόσμο
γύρω του, τη σχέση του με τον συνάνθρωπο, με τον εαυτό του, με τις υπάρχουσες ιδεολογίες και τελικά με τον Θεό. Η ελεγειακή ποίηση του 20ού αι.,
η λεγόμενη αντι–ελεγεία ή νεο–ελεγεία ή μετα–ελεγεία πραγματεύεται πληθώρα απωλειών, όπως αυτή των πολιτισμών, των ιδεολογιών, της οικογένειας, των διαπροσωπικών σχέσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ποικιλία
ελεγειακών συμπεριφορών από θλίψη, μετάνοια έως οργή και απόγνωση.
6
7
8
9
10

Λεοντάρης (2001: 90).
Η υπογράμμιση είναι του Σινόπουλου. Σινόπουλος (1999: 71).
Μπαλούμης (1985: 16).
Smythe (1992: 3).
Watkin (2004: 6).
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Στα κυριότερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το είδος στον 20ό αι.
προτείνονται τα εξής: ο σκεπτικισμός του δημιουργού για την παρηγοριά
που μπορεί να προσφέρει η θρησκεία στο άτομο που πενθεί∙ αμφιβολίες
για τους λόγους που οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη του
νεκρού μέσα στο πολιτιστικό σύστημα∙ προβληματισμός για τη δύναμη
που μπορεί να έχει η ποίηση και μάλιστα αυτή του πένθους μέσα στη σύγχρονη κοινωνία∙ διαφοροποίηση, άρνηση ακόμα και εχθρική αντιμετώπιση
απέναντι στα καθιερωμένα από την κάθε κοινωνία έθιμα και τελετουργικά
που σχετίζονται με τον θάνατο∙ έκφραση «ανάρμοστων» συναισθημάτων,
αφού αντιτίθενται έντονα στον παρηγορητικό ρόλο και περιεχόμενο του
είδους –όπως οργή, θυμός, μίσος– ως στοιχείο της έντονης θλίψης που
προκαλεί ο θάνατος.11 Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό του είδους είναι η
συνέχεια της σχέσης ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, η αδυναμία των ζωντανών να εγκαταλείψουν τους νεκρούς παρά μόνο όταν
οδηγηθούν και οι ίδιοι στον θάνατο, αλλά και η έντονα μελαγχολική φύση
της γραφής,12 η οποία έχει ως αποτέλεσμα η ποιητική γλώσσα να είναι
συχνά «ειρωνική και αυτοπαρωδιακή, αντι-συναισθηματική, αντι–επιστημονική και αντι-θεραπευτική».13
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των μοτίβων μέσω
των οποίων η μνήμη του Ποιητή αναπαριστά την ιστορική μνήμη μιας από
τις πλέον κρίσιμες περιόδους της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας, εμμένοντας στα τραύματα που προκάλεσε το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, τα
οποία στοιχειώνουν το παρόν και το μέλλον του ποιητικού υποκειμένου,
υπό το πρίσμα της ποίησης ως διεργασίας πένθους, καθώς μας μεταφέρει
από τη παθητική κατάσταση του θρήνου και την προσωπική διεργασία
της θλίψης στη δημόσια έκφραση των καθιερωμένων από την κοινωνία
τελετουργικών του θανάτου.
Μνήμη και Iστορία: «ο αιώνας ο κακός, ο αιώνας της παγάνας»
Η κριτική έχει επισημάνει πως η ποίηση του Βύρωνα Λεοντάρη
διαπερνάται σχεδόν στο σύνολό της από απογοήτευση «από μιαν ήττα, για
την οποία ο ποιητής, χωρίς να ευθύνεται σε προσωπικό επίπεδο, αισθάνεται
11 Spargo (2010: 416).
12 Kennedy (2007: 57).
13 Ramazani (1994: 17).
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ενοχή και ηθική ευθύνη»,14 ενώ το παρελθόν συνιστά «γενεσιουργό αίτιο
ενός τραγικά κατακερματισμένου παρόντος», αφού «η ήττα του χθες
είναι ήττα του σήμερα αλλά και του αύριο».15 Η απόσταση ανάμεσα στο
παρελθόν και το παρόν τείνει κάποτε να μηδενιστεί στην ποίησή του,
καθώς οι δύο αυτοί χρόνοι συναντώνται «όχι ως χρονολογικές οντότητες,
αλλά ως δραστικοί παράγοντες της ζωής των συγκεκριμένων ποιητικών
υποκειμένων».16 Η αναδρομή στο παρελθόν και τα πρόσφατα ιστορικά
γεγονότα είναι μια πορεία μέσα από την οποία ο ποιητής ξαναβλέπει με νέο
βλέμμα τα συντελεσθέντα, κάποτε ανατρέπει το νόημά τους, ενώ διακρίνει
πτυχές που δεν είχε πριν υποπτευθεί. Η αναδρομή αυτή είναι, όπως
δηλώνει ο ποιητής, «συγχρόνως και μνήμη, διαπάλη μνήμης, που πάσχει να
περισώσει ανέπαφη, ατόφια, τη μορφή των περασμένων, και αναθεώρησης,
που την αλλοιώνει»,17 και εκφράζεται μέσω ενός λόγου συναισθηματικά
και συγκινησιακά φορτισμένου, ο οποίος διακρίνεται από τόνο ελεγειακό,
έναν τόνο που συνάδει με τον ελεγειακό φωτισμό της εποχής. Η προσωδία
της μνήμης στην ποίηση του Λεοντάρη έχει ως αφετηρία τον θάνατο,
την απώλεια, τη στέρηση –ιδεολογική, αξιακή, συναισθηματική, υλικών
αγαθών– κάνοντας τη γραφή του ποιητή να «μοιάζει γραφή των ίδιων των
νεκρών που σηκώνονται και χαράζουν την πλάκα τους».18
Οι νεκροί είναι συχνά οι συνομιλητές του ποιητικού υποκειμένου στην
ποίηση του Βύρωνα Λεοντάρη, ο οποίος, αποτιμώντας τη γραφή του, δηλώνει στο ποίημα με τίτλο «Εκτός», από τη συλλογή Έως (2003)19 πως:
«Τα λόγια που μιλώ μου κόβουνε τη γλώσσα
κάθε χειρονομία μου με σταυρώνει
Ας το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν
Σ’ αυτή την εποχή της υπαρκτής ποίησης
ποιητής μιας ποίησης που δε μπορεί να υπάρξει
μόνο με τους νεκρούς μιλώ και γι’ αυτούς γράφω.
Μόνο αυτοί μπορούν να με διαβάσουν.»
14
15
16
17
18
19

Παπαγεωργίου (2002: 52).
Παπαγεωργίου (2002: 53).
Αράγης (2017: 39).
Λεοντάρης (1983: 70).
Λεοντάρης (2001: 136).
Λεοντάρης (2017: 293).
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Θυμόμαστε για να μην ξεχάσουμε, καθώς εάν ξεχάσουμε αυτούς
που πέθαναν τότε οι νεκροί θα χαθούν οριστικά, αφού η ιστορία και
η μνήμη ζουν μόνο μέσα μας.20 Η μνήμη, σύμφωνα με τον William
Watkin, οι ποικίλες εκφάνσεις της οποίας συνιστούν κεντρικό μοτίβο
της ελεγειακής ποίησης, και η αναδόμηση της Ιστορίας μέσα από την
αφήγηση γεγονότων του παρελθόντος, προσδίδουν υλικότητα σε αυτούς
που χάθηκαν. Η μνημόνευση των νεκρών μέσω της ανέγερσης μνημείων
γνωρίζει μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μια νέα ανάπτυξη, καθώς
«σε πολλές χώρες, ανεγείρεται ένας Τάφος του άγνωστου στρατιώτη,
ο οποίος προσπαθεί να απωθήσει τα όρια ανάμεσα στη μνήμη και την
ανωνυμία, διαλαλώντας πάνω στο πτώμα χωρίς όνομα τη συνοχή του
έθνους στο πλαίσιο της κοινής μνήμης».21 Το δημόσιο μνημείο αποτελεί
ελεγεία στην πλέον τυποποιημένη αναπαράστασή της, αφού μεταφέρει
τον θρήνο που προκαλεί ο θάνατος ενός ή περισσοτέρων προσώπων, αλλά
και την επιθυμία για αποθέωση και δικαίωση των νεκρών εξαιτίας της
άφθαρτης υλικότητας που προσφέρει η πέτρα ή ο χαλκός,22 επιδιώκοντας
την παρηγοριά του εμπλεκόμενου στον θρήνο κοινού. Το μνημείο
λειτουργεί ως υποκατάστατο για τα νεκρά σώματα των στρατιωτών και
απομακρύνει την όποια αμφιβολία μπορεί να εγερθεί για τη σημασία και
τη σκοπιμότητα του πολέμου, δίνοντας προβάδισμα στην ένδοξη θυσία
για ένα ανώτερο ιδανικό.
Ωστόσο, το υποκείμενο της ποίησης του Βύρωνα Λεοντάρη αμφιβάλλει
για τους λόγους που οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη
των νεκρών μέσα στο πολιτιστικό σύστημα, αναιρώντας εύκολες και
απλουστευμένες νομοτέλειες, εξαιτίας της πολυσχιδούς αλλοτρίωσης του
προσώπου του μεταπολεμικού ανθρώπου και της θέασης του πολέμου
ως απώλειας ζωών και αξιοπρέπειας, καθώς η ποίησή του είναι τέχνη
της απώλειας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η αντι–παρηγορητική
ελεγεία, η αντι–ελεγεία.
Στο ποίημα με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Known unto God» από τη
συλλογή Γενική αίσθηση (1954),23 το ποιητικό υποκείμενο απευθύνεται
με οργίλο τόνο σε αυτούς που δεν επέμεναν να αναγνωρίσουν το όνομα
20
21
22
23

Watkin (2004: 9).
Λε Γκοφ (1998: 133).
Savage (2010: 637).
Λεοντάρης (2017: 54).
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χαραγμένο πάνω στη στρατιωτική ταυτότητά του, με αποτέλεσμα να τον
καταχωρίσουν στους «άγνωστους στρατιώτες» και «γνωστούς μόνο στον
Θεό».
Παραθέτουμε τους στίχους του ποιήματος:
«Ακόμα λίγο αν επιμένατε θα το διαβάζατε.
Βέβαια η πληγή ήτανε στο στήθος
κι η στρατιωτική μου ταυτότητα μαζί με τη φωτογραφία
της Μαίρης και των παιδιών
κατάσαρκα επάνω στην καρδιά μου,
έτσι που ήπιαν αίμα, ήπιαν κι έγιναν
σαν φύλλα πεταμένου τριαντάφυλλου…
Όμως με λίγη υπομονή θα διαβαζόταν τ’ όνομά μου
κι έτσι δε θα μου γράφατε πάνω στον τάφο μου
μονάχα αυτό το απίθανο «Known unto God»
που όσο το σκέφτομαι δαγκώνω
την άμμο όπου με θάψαν και της θάλασσας τα πόδια.
Κανάγηδες! μονάχα το Θεό υπολογίζετε;
κι η Μαίρη, τα παιδιά, το σπίτι μου στην αγκαλιά της
χλόης,
φίλοι της νιότης μου,
δάση των ευκαλύπτων
θάλασσα του καλοκαιριού κι αστροφεγγιές τις νύχτες του
χειμώνα,
αλήθεια, σ’ όλα εσάς άγνωστος είμαι;
Α, ο κόσμος γέμισε «άγνωστους» στρατιώτες
για να ’χουνε δουλειά οι γλύπτες, οι ποιητές και τα εργοστάσια…
Τουλάχιστον, θα μπορέσουν όλοι αυτοί να μου εξηγήσουν
τι γύρευα εγώ, ένας Αυστραλός, στο Φάληρο;
Άγρυπνος με βρεγμένα κόκαλα, εδώ
χρόνια θα περιμένω την απάντηση.
Το ξέρω πόσο δύσκολα τακτοποιούνται
τόσα και τόσα εκατομμύρια θάνατοι μες στην ιστορία…»

Η αντίθεση ανάμεσα στην ανωνυμία του ποιητικού ήρωα και το
όνομα της αγαπημένης του Μαίρης ενισχύει την ειρωνεία στη φωνή
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του. Η ειρωνεία συνιστά έναν από τους κύριους ρητορικούς τρόπους
στην ποίηση του πένθους, καθώς αποδεικνύει την άρνηση κάθε παρηγοριάς από την πλευρά του ποιητή πάνω στην ωμότητα του θανάτου,
και κορυφώνεται με την αμφισβήτηση της σωτηριολογικής διάστασης
του χαραγμένου πάνω στον τάφο θρησκευτικού μηνύματος. Ο σκεπτικισμός του ποιητή για την παρηγοριά που μπορεί να προσφέρει η
θρησκεία στο άδηλο του θανάτου είναι από τα ισχυρότερα τεκμήρια
της τέχνης της απώλειας, της αντι–ελεγείας και μαρτυρά μελαγχολικό
κατά Freud πένθος, πένθος αδιέξοδο και ανίατο. Οι σκοτωμένοι των
πολέμων και των επαναστατικών αγώνων και οι διαψευσμένες προσδοκίες τους ενισχύουν την κριτική στάση του ποιητή έναντι στα ιστορικά
γεγονότα και τις πρακτικές θεσμικής μνημόνευσης, και την εναντίωσή
του σε κάθε προσπάθεια των τάξεων, των ομάδων και των ατόμων που
κυριάρχησαν και κυριαρχούν στις ιστορικές κοινωνίες να γίνουν κύριοι
της μνήμης και της λήθης.24 Το στοιχείο αυτό τονίζεται από την αναφορικότητα της εθνικής ταυτότητας του ανώνυμου Αυστραλού στρατιώτη
του ποιήματος, του οποίου το σώμα δεν αναπαύεται σε οικείο τόπο,
αλλά παραμένει θαμμένος στο Πολεμικό Κοιμητήριο του Φαλήρου περιμένοντας απάντηση για τους τόσους και τόσους εκατομμύρια θανάτους μες στην ιστορία. Ο νεκρός στο ποίημα του Λεοντάρη δεν αποθεώνεται για τη θυσία του για ένα ανώτερο ιδανικό, αφού το Μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη δε λειτουργεί ως μέσο αναγέννησης των νεκρών,
αλλά συνιστά δυστοπία, που ενισχύει την απελπισία και το συναισθηματικό αδιέξοδο τόσο του νεκρού, όσο και αυτού που τον θρηνεί, του
ίδιου του ποιητή.
Η θλίψη είναι ριζωμένη στη φωνή του υποκειμένου, στα βάθη της
οποίας «αναδεύονται τα γεγονότα της εποχής: οι μαύροι σκελετοί του
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου»,25 η υποκρισία όσων επέζησαν, αλλά και
η εκμετάλλευση των νεκρών με την καθιέρωση εορταστικών επετείων
μνημόνευσης, των οποίων κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η ιδεολογική,
ηθική και αξιακή φθορά, όπως διαβάζουμε στο απόσπασμα από το ποίημα
με τίτλο «Ορθοστασία» από την ομώνυμη συλλογή (1957)26:
24 Λε Γκοφ (1998: 90.
25 Χατζηβασιλείου (2015: 71).
26 Λεοντάρης (2017: 72).
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«Μες στις πλατείες δεσπόζουν βαλτωμένα βλέμματα
γεμάτα κύμβαλα και λόγχες
και τα μεταξωτά κορμιά των σημαιών
κυλιούνται αγκαλιά με βρωμερά χαμόγελα στις σκάλες των
μνημείων.
Όχι, δεν είναι καθόλου το άπειρο, που μας χωρίζει,
μον’ είναι η τρέλα, που χειροκροτεί στα πεζοδρόμια,
η τρέλα που χτυπάει τις παλάμες κι αντηχούν
σα να χτυπά η μια έρημος πάνω στην άλλη.
Είν’ ένα φως, που πάνω του σκοντάφτουμε,
ειν’ ένα μούδιασμα του ανέμου
κι ύστερα μια μικρή αναφορά:
τόσοι νεκροί και τόσοι τραυματίαι.»

Ο ποιητής αμφισβητεί ρητά τον ηρωικό χαρακτήρα της θεσμικής και
συλλογικής μνημονικής αφήγησης που προσπαθεί η πολιτική εξουσία
να επιβάλλει σχετικά με τα γεγονότα του πολέμου και τα τραύματα του
Εμφυλίου, μέσω της υποτίμησης της θυσίας των στρατιωτών, η οποία
μετατρέπεται σε αριθμητική αναφορά. Αντίθετα, αφουγκράζεται τον
βηματισμό της ιστορίας, απέναντι στην οποία η αρχική αγωνιστική
και επαναστατική στάση του υποκειμένου της αφήγησης, το οποίο
παροτρύνεται να ρίχνει στις πληγές του νέο κουράγιο, όπως διαβάζουμε στο
ποίημα με τίτλο «Πρελούντια στη ζωή, Ι» από τη συλλογή Γενική αίσθηση
(1954),27 ματαιώνεται καθώς
«Δεν είναι τώρα η εποχή των ξάστερων αγώνων,
δεν έχει τώρα αλώνια μαρμαρένια η γη,
για να παλεύουνε τα παλικάρια εκεί μ’ ένα λεβέντη χάρο.», 28
αφού
«Αυτός ειν’ ο αιώνας ο κακός, ο αιώνας της παγάνας.
Ποτέ δεν είδαν οι άνθρωποι πιο επίβουλο, πιο γλιστερό και
πιο μπαμπέση θάνατο.
Για όλα τα μάτια και τα στόματα στηθήκανε παγίδες,
για όλα τα όνειρα θηλιές, […]» 29
27 Λεοντάρης (2017: 34).
28 Λεοντάρης (2017: 72).
29 Λεοντάρης (2017: 73).
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Η γραφή του Βύρωνα Λεοντάρη διαπνέεται από αγωνιακό ρίγος και
βαθύτερο προβληματισμό τόσο για τις συνέπειες του πολέμου, όσο και
την ιδεολογική και ηθική φθορά του μεταπολεμικού ανθρώπου, την οποία
δεν μπορεί να αντισταθμίσει καμιά λυτρωτική μελλοντολογία, ούτε η
αποθέωση των νεκρών του πολέμου. Το ποιητικό υποκείμενο θεομαχεί
με την πίστη του σε έναν αγώνα ατελέσφορο, ενώ η πυραμίδα των
επαναστατικών αξιών του καταρρέει συθέμελα. Η σύνδεση παρελθόντος–
παρόντος–μέλλοντος δεν είναι πλέον αυτονόητη, αφού τα όρια ανάμεσα
τους συγχέονται, καθώς ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποίησης
του πένθους είναι πως ο δημιουργός εισάγει στην ποίηση την προσωπική,
υποκειμενική αντίληψη του για τον χρόνο και την καθιστά κεντρική στη
λειτουργία και την πράξη της έκφρασης της θλίψης του μέσω της γραφής.30
Γράφει ο Λεοντάρης στο ποίημα με τίτλο «Η τελευταία βραδιά στο σπίτι
με τους ίσκιους, ΙΙΙ» από τη συλλογή Ανασύνδεση (1962) 31:
«Τέτοιες στιγμές δεν είναι κάτι μέσα σου που θέλει να ουρλιάξει;
Όχι, δε λέω για τις πληγές μας που ματώνουν
κάθε που πάμε να τις κρύψουμε ή να τις ξεχάσουμε,
μιλώ πάντοτε για τη μοναξιά,
τη μοναξιά μες στον αγώνα – δεν υπάρχει;
Ω παρελθόν, βρήκαμε τόσους τρόπους να σε ψαύουμε
κι ακάματες φωνές καλπάσανε να σε προλάβουν, μέλλον,
όμως ποιος θα μας ξεδιαλύνει το παρόν;
Εσύ που σε ταμπούρι ή σε κελί επιμένεις,
κι εσύ που καρτερείς κι εσύ που ενδίδεις
πως ξέρεις πως αυτό είναι το σωστό
πως τώρα αυτό είναι το σωστό
αφού μαζί σου δρουν δυνάμεις άγνωστες
κι ενώ γι’ αλλού τραβάς εσύ, αυτές αλλού σε βγάζουν…»

Το υποκείμενο της αφήγησης κρατά τις μνήμες του επαναστατικού
παρελθόντος, το οποίο «δεν είναι πλέον λυρικός γόος»,32 και των αγώνων
«σαν χρυσές στραβωμένες προσωπίδες»,33 ενώ δεν διστάζει να ομολογήσει
30
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σε α΄ ενικό πρόσωπο, όπως διαβάζουμε στο «V» ποίημα της συλλογής
Μόνον διά της λύπης (1976), πως
«Ξένος μέσα στη μνήμη μου
Πώς να ταιριάξω πάνω μου παλιά σκιρτήματα και αφές
αφού το ξέρω τίποτε δεν επιστρέφει
κι αυτό που τάχατε ανασέρνουμε απ’ τη λήθη δεν είναι
κατακάθι ζωής
παρά μονάχα απάτες και είδωλα του νου
δίχτυα αδειανά – οι ίδιες μας οι ρυτίδες». 34

Η ματιά του πάνω στον χρόνο είναι αυτή του μελαγχολικού ατόμου,
το οποίο καθηλώνεται στο πριν, παλινδρομώντας στον παράδεισο ή την
κόλαση μιας εμπειρίας που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Το μελαγχολικό
άτομο, όπως αναφέρει η Τζούλια Κρίστεβα, είναι μια περίεργη μνήμη:
αν και όλα είναι παρωχημένα δεν μπορεί να φύγει από εκεί, παραμένει
πιστό στο παρελθόν, χωρίς δυνατότητα επανάστασης, χωρίς καμιά ελπίδα
αποσύνδεσης.35
Η κάθοδος του Ποιητή «στης Ποίησης τον άδη…»

Η θλίψη και η μελαγχολική διάθεση χρωματίζουν τη φωνή του
Λεοντάρη σχεδόν στο σύνολο της ποίησής του, ο οποίος δανείζεται τις
«εντάφιες γραμμές» του Νίκου Καμπά προς τον Κωστή Παλαμά και
ζητά να
«μη ελπίσεις παρ’ εμού ούτε στίχους ούτε άλλο τι·
μόνον διά της λύπης είμαι εισέτι ποιητής».36

Κεντρικό ζήτημα στην ποίηση του πένθους στο β΄ μισό του 20ού αι.
είναι ο προβληματισμός για την πολιτισμική δύναμη της ποίησης μέσα
στη σύγχρονη κοινωνία. Η ελεγεία συνιστά το κατάλληλο όχημα, ήδη
από τις απαρχές του είδους, για την έκφραση όχι μόνο των υπαρξιακών
αναζητήσεων του ποιητή, αλλά και για τη διατύπωση των σκέψεών του
σχετικά με τη γλώσσα και την τέχνη. Ιδιαίτερο στοιχείο του προβληματισμού
34 Λεοντάρης (2017: 216).
35 Κρίστεβα (2000: 117).
36 Λεοντάρης (2017: 220).
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αυτού κατά τον 20ό αι. είναι η στροφή της μελαγχολικής διάθεσης και
των «ανάρμοστων» συναισθημάτων του δημιουργού στην ποίηση και τη
λογοτεχνική παράδοση, αφού η γραφή αδυνατεί να εκφράσει το Ανίατο του
θανάτου.37 Στην περίπτωση του Βύρωνα Λεοντάρη η μελαγχολική διάθεση
του ποιητή επιτίθεται στην ίδια τη γραφή του, εξαιτίας των αδιεξόδων
και των τραυμάτων που προκαλεί η δεινή ιστορική πραγματικότητα, ενώ
παράλληλα η αφήγηση αυτών, η οποία συνιστά μια πολιτική διαδικασία,
βρίσκει πρόσφορο έδαφος στον ποιητικό λόγο, ο οποίος ισοδυναμεί με
«κοινωνική αρένα πιο ασφαλή […] από τον ευρύτερο χώρο της πολιτικής
και δημόσιας ιστορίας»,38 μέσα στην οποία συμπλέκονται η ατομική, η
συλλογική και η θεσμική μνήμη.
Ο ποιητής είναι για τον Βύρωνα Λεοντάρη «ένας ανίατα άρρωστος που
προσποιείται τον ανίατα άρρωστο…»,39 καθώς αναζητά απαντήσεις στα
αιώνια ερωτήματα της ύπαρξης, αφού είναι «τρομαχτική εκκρεμότητα
να υπάρχεις…»,40 καμουφλαρισμένα πίσω από έμμεσες αναφορές
άλλοτε στον ιδανικό αυτόχειρα της Πρέβεζας, και άλλοτε σε ιστορικούς
υπαινιγμούς, όπως, για παράδειγμα, «Ιούνιος θεριστής στα Τρίκαλα
και το κομμένο κεφάλι στην / πλατεία εφώνησε τρις / νολλεμ νολλεμ
νολλεμ».41
Ο ποιητής τελεί και κατεβαίνει τη νέκυιά του «στης Ποίησης τον άδη…
42
», όπου ως άλλος Οδυσσέας θα συνομιλήσει με τις σκιές των νεκρών: την
Εικόνα των πράξεων και των πραγμάτων, τη Σκέψη τη λεσβία, την Ομιλία,
τη φτηνή τροτέζα, αλλά και τη γριά–Γραφή, τη χαρτορίχτρα, συνειδητοποιώντας πως η γέεννα της γραφής είναι ακόμα πιο σκοτεινή κόλαση, αφού ο
ποιητής αδυνατεί να αποτρέψει τα μελλούμενα, αν και τα προαισθάνεται:
«Πάντα να τα αποτρέψω πάσχιζα έστω την τελευταία ώρα
αλλά, να, τώρα βλέπω δεν υπήρχανε ποτέ μελλούμενα· μόνο
τετελεσμένα
κι ούτε ώρα τελευταία μα μετατελευταία
όλη η ζωή μου εκπρόθεσμη
37
38
39
40
41
42
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προαίσθημα πάντα όσων είχαν πια συντελεσθεί
έδρασε λάθρα ο χρόνος σαν το μόνο πεπρωμένο
πλήρωμα και συντέλεια». 43

Η επιθετική αμφισβήτηση της πολιτισμικής αξίας της γραφής και της
δυνατότητάς της να αλλάξει το κοινωνικό γίγνεσθαι, αφού δεν αποτελεί
«πρακτικό αντίδοτο στα εποχιακά μείον. Δεν ανατρέπει την ιδεολογική
φθορά, δεν σταματάει την ηθική έκπτωση, δεν αναπληρώνει την υλική
στέρηση, ούτε το ψυχικό κενό και γενικότερα δεν καταργεί το γεγονός»44
και συνακόλουθα η θέαση της ποίησης ως μαρτυρίας και μαρτυρίου
ενισχύουν τον αντι–παραμυθητικό τόνο της φωνής του Λεοντάρη, και μεγεθύνουν τα αδιέξοδα που βιώνει ο ποιητής «έγκλειστος» σε μια ποίηση
«νόσημα, καταδίκη, πάθημα του ανθρώπου»,45 χαρακτηρισμοί γραμμένοι
από τον κριτικό Βύρωνα Λεοντάρη για τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη,
που αναμφίβολα έχουν αυτοβιογραφική βαρύτητα.
Αντί επιλόγου
Έχει διατυπωθεί η άποψη πως η λογοτεχνία κατά και μετά τους δύο
παγκόσμιους πολέμους πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς η διεργασία
του πένθους και πιο συγκεκριμένα η αντίσταση σε αυτήν αποτελεί
κεντρικό θέμα της.46 Στην παρούσα εργασία παρουσιάσαμε με ενδεικτικά
παραδείγματα τρόπους και θέματα μέσω των οποίων ο ποιητής κινεί τα
γρανάζια της ατομικής, συλλογικής και θεσμικής μνήμης μιας από τις
πλέον κρίσιμες περιόδους της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας. Η έντονα
κριτική στάση του έναντι στις πρακτικές διαμόρφωσης της συλλογικής
και θεσμικής μνήμης μέσω της ανέγερσης μνημείων, του Τάφου του
Άγνωστου στρατιώτη, τις εορταστικές επετείους, η μελαγχολική ματιά του
ποιητικού υποκειμένου στον χρόνο που αναιρεί κάθε απόσταση ανάμεσα
στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, η τραγική συνειδητοποίηση πως
«άρχιζε να τσακίζει η Επανάσταση να φτιασιδώνεται ν’ αλλάζει / εύκολα
ονόματα»,47 η πληθώρα των ποιητικών αυτοσχολίων, όπου κυρίαρχη είναι
43
44
45
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47
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η άποψη πως ο ποιητής διωγμένος απ’ τους στίχους του δε διστάζει ακόμα
και να καταραστεί «τα μαύρα σημαδάκια στο χαρτί»,48 αναδεικνύουν
εμφατικά τον αντι–εγκωμιαστικό, αντι–παρηγορητικό, αντι–ελεγειακό
χαρακτήρα της γραφής του Βύρωνα Λεοντάρη, του οποίου η ποίηση συνιστά αντιπροσωπευτική περίπτωση πολιτικής ελεγείας, που μας
μεταφέρει από την παθητική κατάσταση του θρήνου και την προσωπική
διεργασία της θλίψης στη δημόσια έκφραση της θλίψης του ποιητή για την
ανακατασκευή της ιστορικής μνήμης και την ιδεολογική χρήση 49 αυτής
από τη μεταπολεμική κοινωνία.
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Abstract
Byron Leontaris (1932-2014) is one of the post-war poets who maintains inseparable ties to the historical past, and in particular to the Second
World War and the tragic events that followed. Poetry is, according to Leontaris, “a unique testimony of the post-war adventure”, an adventure that
turns into anxiety, that acquires existential dimensions. The poet through
his art declares that he is trying to prevent –even the last moment– the bad
things to come, but he realizes that there are “only accomplished”. His purpose is through a prosody of memory to preserve the form of the past intact
and at the same time to revise it. It is a conflict of memory that leads him
to an intense internal struggle, expressed through an emotionally speech,
which is distinguished by an elegiac tonality according to the tonality of
the era. In Byron Leontaris’ poetry there is a remarkable obsession of
memory to the traumas caused by the recent historical past, which haunt
the present and the future of the poetic subject. It is a matter of reflection
on the role of the poet, “in this age of actual poetry / poet of a poetry that
can not exist”. The purpose of this paper is to map out thematic and poetic
motifs through which the Poet’s memory represents the historical memory
of one of the most critical periods of modern world history in the light of
poetry as process and ritual of mourning.
Λέξεις κλειδιά: Βύρων Λεοντάρης, πολιτική ελεγεία, μνήμη, ιστορία

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΗ
Γιώργος Κωστακιώτης*
Και όμως όλως αιφνιδίως
Ξεσπούσε
Ένας μαύρος άνεμος
Θυελλώδης
Μ’αστείρευτους βρυχηθμούς
Σταλμένος για την
Προορισμένη ανατροπή
Ζωή Καραπατάκη1

Στη μελέτη μας αυτή, ξαναδιαβάζοντας το λογοτεχνικό έργο του Φώτη
Κόντογλου, θα διερευνήσουμε τις κοινωνικές και ιδεολογικές ανησυχίες του
συγγραφέα που εκδηλώνονται σαν φωνές διαμαρτυρίας μπροστά σε μια κοινωνία που σύμφωνα με τον ίδιο φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίση αρνούμενη την ίδια της την υπόσταση. Κατόπιν θα επιχειρήσουμε να διεισδύσουμε
στον σημειολογικό του πυρήνα προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουμε τις
αισθητικές και εννοιολογικές τεχνικές που ο συγγραφέας επιστρατεύει στα
διηγήματά του για να λειτουργήσουν ως διέξοδος στην κρίση.
Οι συλλογές Το Αϊβαλί η πατρίδα μου και Πονεμένη Ρωμιοσύνη μένουν
δύο εμβληματικές καταγραφές τόσο στην προσωπική δουλειά του συγγραφέα όσο και για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Με τα 47
διηγήματα που συνθέτουν το Αϊβαλί, ο Κόντογλου εγγράφεται στο κίνημα
που ο Beaton χαρακτήρισε ως Αιολική Σχολή με έργα-μαρτυρίες συγγραφέων που επιστρέφουν μέσω των κειμένων τους στις Χαμένες Πατρίδες
μετά το 19222. Ο πόνος του ξεριζωμού που ακολούθησε την Μικρασιατική
Καταστροφή αγκιστρώνεται στη μνήμη για να ξαναζωντανέψει το παρελθόν όπως στο Χρονικό μιας χαμένης πολιτείας του Πρεβελάκη, στον Λεωνή
*
1
2
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του Θεοτοκά, στα Ματωμένα Χώματα της Σωτηρίου και, πολύ αργότερα,
στην Λωξάνδρα της Ιορδανίδου.
Έστω και αν ο Φώτης Κόντογλου με το περίφημο έργο του Πέδρο Καζάς μπορεί να θεωρηθεί, τουλάχιστον από μέρος της λογοτεχνικής κριτικής, κληρονόμος και της δεκαετίας του 203, τα 39 κείμενα της Ρωμιοσύνης, όπου η ανάγκη του συγγραφέα να κρατήσει ζωντανό το παρελθόν
και να το ζήσει ως συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας της
σύγχρονης πραγματικότητας, μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε το έργο του
ως καρπό των ιδεολογικών αναζητήσεων της γενιάς του 30 που ψάχνει
τον ελληνικό κόσμο κάπου ανάμεσα στην παράδοση της Ανατολής και την
Δυτική Ευρώπη.
Παράλληλα, πέρα από την Καταστροφή και τον Ξεριζωμό, τόσο το
Αϊβαλί σαν χώρος ιστορικός και γεωγραφικός όσο και η Ρωμιοσύνη σαν
χώρος ιδεολογικός και πολιτισμικός λειτουργούν για τον Κόντογλου σαν
μια διέξοδος από την κρίση της εποχής του όπως είχε γίνει η Λέσβος με
τον Βασίλη τον Αρβανίτη για τον Μυριβήλη αποδεχόμενος την μεταξική
δικτατορία4. Αυτή τη φορά ο συγγραφέας αν δεν αρνείται την πραγματικότητα μιας Ελλάδας που σέρνεται από την Κατοχή στον Εμφύλιο και από
τον Εμφύλιο στο κλίμα της ανασφάλειας και της τρομοκρατίας του 1950
και της πολιτικής αστάθειας του 1960, φαίνεται να αναζητά διέξοδο από
ένα κόσμο που αφήνεται να «κατακτηθεί» από την Δύση όχι μόνο πολιτικά και ιδεολογικά αλλά και πνευματικά χωρίς την δυνατότητα, αν όχι την
ικανότητα, αφομοίωσης και προσφοράς σύμφωνα με το πνεύμα της γενιάς
του 30 και αυτό είναι που απασχολεί τον Κόντογλου.
Έτσι ο Κόντογλου που τάραξε το λογοτεχνικό τοπίο στην Ελλάδα το
1920, φαίνεται να απογοητεύει την λογοτεχνική κριτική τόσο με έργα που
περιέλαβε στο Αϊβαλί όσο και στη Ρωμιοσύνη στις αρχές της δεκαετίας
του 1960 σημειώνοντας στροφή στο παρελθόν, εκφράζοντας παράλληλα
μια περιφρόνηση ακόμη και απέχθεια προς τους συγχρόνους του. Είναι
αλήθεια ότι από τη δεκαετία του 1940 ο Κόντογλου δείχνει να ενδιαφέρεται όλο και πιο πολύ για τον βυζαντινό πολιτισμό και μέσα απ’αυτόν να
στρέφεται στον ορθόδοξο κόσμο τον οποίο βιώνει όχι μόνο ως μια παράδοση που καλείται να σεβαστεί αλλά σαν μια πραγματικότητα που πρέπει
3
4

Μαστροδημήτρης (1985: 20).
Καρβέλης (1996: 124).
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να μοιραστεί. Η κριτική φαίνεται ότι θεώρησε αυτή την προοπτική του
Κόντογλου σαν αδυναμία και είδε το ενδιαφέρον αυτό σαν απομόνωση
σ’ένα παρελθόν εξιδανικευμένο αλλά παράλληλα ξεπερασμένο, σαν άρνηση της προόδου και κυρίως σαν μια αδυναμία του συγγραφέα να προτείνει
μια καινούργια γραφή.
Γι’αυτό η κριτική δεν είδε θετικά τις θέσεις αυτές του Κόντογλου και
μίλησε αυστηρά για έλλειψη προοπτικής στα διηγήματά του. Ο Γιάννης
Χατζίνης σημειώνει χαρακτηριστικά ότι το πνεύμα απλότητας του συγγραφέα άφησε τη θέση του σε μια κραυγαλέα απλοποίηση5 ενώ ο Απόστολος
Σαχίνης υπογραμμίζει την απουσία δημιουργικότητας και μυθοπλαστικής
φαντασίας. Θυμίζουμε επίσης ότι ο Π. Μαστροδημήτρης, σε πιο ήπιο τόνο
αλλά στην ίδια προοπτική, παρατηρεί ότι οι ήρωές του στερούνται ψυχολογικού βάθους6 ενώ ο συγγραφέας αποφεύγει ή δεν μπορεί να ψυχογραφήσει
τις μορφές που δημιουργεί για να αναδείξει την εσωτερικότητά τους7. Η
κριτική φαίνεται διστακτική μπροστά στον άκρατο χριστιανισμό που εκφράζει ο συγγραφέας όλο και πιο ανοιχτά ενώ δε συμμερίζεται την συλλήβδην απόρριψη των σύγχρονων ρευμάτων όπως του σουρεαλισμού ή του
υπαρξισμού τα οποία χαρακτηρίζει προκλητικά «κούφια χαρτοφάναρα»8.
Αλλά ακριβώς εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον της συγγραφικής παραγωγής του Κόντογλου, στην αποκρυστάλλωση αυτού του προβληματικού
και αμφιλεγόμενου πνεύματος έτσι όπως εκφράζεται τόσο στη συλλογή Το
Αϊβαλί η πατρίδα μου όσο και στην Πονεμένη Ρωμιοσύνη. Η ιδιαιτερότητα
των διηγημάτων του συνίσταται στη θέληση του συγγραφέα να συμφιλιώσει τη μυθοπλασία με την αναζήτηση πνευματικότητας και με την ανάγκη
να βρει στήριγμα ή ακόμη και καταφύγιο – αφού ο ίδιος το ονομάζει έτσι
– σ’ένα παρελθόν που τελικά του γίνεται έμμονη ιδέα. Κάτω απ’αυτές
τις συνθήκες δικαιολογημένα αναρωτιέται ο μελετητής αν πρόκειται για
διηγήματα, για δοκίμια, για σελίδες ημερολογίου ή αναμνήσεων, αν πρόκειται για λογοτεχνία, για θεολογικές πραγματείες ή βίους αγίων9 αφού τα
κείμενα που συνέλλεξε παρουσιάζουν ένα εξαιρετικά ποικίλο ύφος και μια
ευρεία θεματική με διαφορετικές προοπτικές.
5
6
7
8
9

Χατζίνης (1965: 1016-1021).
Μαστροδημήτρης (1985: 24).
Μαστροδημήτρης (1985: 22).
Κόντογλου (Αϊβαλί: 209).
Μαστροδημήτρης (1985: 21).
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Παράλληλα είναι εμφανές (και γνωστό) ότι τα περισσότερα διηγήματα
που δημοσιεύτηκαν στον τόμο του Αϊβαλιού το 1962 και στον τόμο της
Ρωμιοσύνης το 1963 δεν γράφτηκαν με συνέχεια, το ένα δηλαδή μετά το
άλλο ούτε την ίδια περίοδο, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά. Κατά
συνέπεια δεν γράφτηκαν ούτε για να συμπεριληφθούν απαραίτητα στις
συγκεριμένες συλλογές. Έτσι ένας λόγος που κάνει ενδιαφέρουσα τη μελέτη του έργου του Κόντογλου για τον ιστορικό της λογοτεχνίας πέρα από
την παρακολούθηση της εξέλιξης της γραφής του συγγραφέα που καθίσταται προβληματική λόγω της έλλειψης ακριβούς χρονολόγησης, είναι η
εξέταση της σειράς με την οποία ο ίδιος ο Κόντογλου δόμησε τις συλλογές
του για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την λογική της θεματικής και
την διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας του.
Ας δούμε από κοντά λοιπόν την αρχιτεκτονική της συλλογής Το Αϊβαλί η
πατρίδα μου. Τα πρώτα διηγήματα που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε σαν
ένα είδος προλόγου, εκφράζουν την απογοήτευση και την πικρία του συγγραφέα. Το μοιρολόϊ του Προφήτη Ιερεμία για την χαμένη Ιερουσαλήμ και
το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου του νέου του χιοπολίτη που θα γίνει ο άγιος
προστάτης του Αϊβαλιού αναμιγνύονται με την ιστορία της πόλης. Κατόπιν
ακολουθεί μια πολύ λεπτομερής περιγραφή της γεωγραφίας που ο αναγνώστης θα ξαναβρεί πολλές φορές μέχρι τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.
Με τα διηγήματα που ακολουθούν ο συγγραφέας συνθέτει τον πίνακα
με τις ρίζες των κατοίκων επιμένοντας στην αρχαία ελληνική, στη βυζαντινή και στην ορθόδοξη ταυτότητά τους. Όχι μόνο τα ονόματά τους αλλά και
η φυσιογνωμία τους το μαρτυρούν : οι ήρωες της αρχαιότητας και της μυθολογίας, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και οι άγιοι της Νέας συγχέονται με τα πορτραίτα τον ντόπιων. Οι διάφορες γιορτές, τα ήθη και τα έθιμα
διαδέχονται το ένα το άλλο. Και όταν ακόμη το πνεύμα του χριστιανισμού
κυριαρχεί, ο αναγνώστης μένει έκπληκτος μπροστά σε αντιθέσεις όπως ο
εορτασμός των Χριστουγέννων και οι μεταμφιέσεις για τις Απόκριες. Ανάμεσα στη γαλήνη του μαντριού που θυμίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ και
στα ξεφαντώματα που αναβιώνουν τους Θεούς του Ολύμπου, μπορούμε να
πούμε με βεβαιότητα ότι ο Κόντογλου δυσκολεύεται να πάρει θέση.
Ακολουθούν μια σειρά από πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους χαρακτήρων για να συνθέσουν το ψηφιδωτό του μικρόκοσμου που δίνει ζωή στην πόλη. Και εδώ, πέρα από πρότυπα προς μίμηση,
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ο συγγραφέας επιλέγει να μας δώσει μια εικόνα πιο ευρεία. Οι τίτλοι
κάποιων διηγημάτων μιλούν από μόνοι τους όπως «Αθώοι φονιάδες» ή
«Τίμιος κουρσάρος». Στην πραγματικότητα ο Κόντογλου αναζητά ευγενικές ψυχές που δεν έχασαν ποτέ την πρώτη τους αθωότητα, έστω κι αν
πρόκειται για φονιάδες και κακοποιούς.
Στη συνέχεια το κεντρικό θέμα των διηγημάτων είναι η θάλασσα, μια
θάλασσα συχνά ταραγμένη και απειλητική που θα παίξει το ρόλο του καθαρτηρίου για την ψυχή πριν ανακαλύψει την γαλήνη στα τελευταία κείμενα της συλλογής. Πραγματικά ο συγγραφέας λυτρωμένος πια από την
πίκρα των πρώτων σελίδων, ξαναβρίσκει την ελπίδα μέσα από μια μεγαλειώδη Θεία Λειτουργία μπροστά σε ολόκληρη τη Κτήση.
Η Πονεμένη Ρωμιοσύνη αν και αποτελεί τον τρίτο τόμο των απάντων
στις εκδόσεις Αστήρ, θα μπορούσε κάλλιστα να διαβαστεί σαν η φυσική
συνέχεια στης συλλογής Το Αϊβαλί η πατρίδα μου. Είναι ενδιαφέρον άλλωστε να παρατηρήσουμε ότι ο Κόντογλου «προλογίζει» την Ρωμιοσύνη
με αναφορά στην Κύπρο, με την οποία κλείνει η συλλογή το Αϊβαλί. Ο
συγγραφέας προκειμένου να μιλήσει για τη Ρωμιοσύνη, ξεπερνάει τα όρια
του σύγχρονου ελληνικού κράτους και αναζητά τον ελληνικό κόσμο μέσα
από την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Μας μεταφέρει λοιπόν από
το Αιβαλί στην Κύπρο – σε μια εποχή που το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο
της διεθνούς πολιτικής σκηνής – και σημειώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή
του να μην περιοριστεί σε σύνορα. Στη συνέχεια ξεκαθαρίζει τη θέση του
απένατι στο Βυζάντιο απαντώντας σε φωνές της εποχής που το θεωρούν
περίοδο παρακμής. Το διαχωρίζει σαφώς από τον αρχαίο κόσμο ωστόσο το
βλέπει ως συνέχειά του ενώ παράλληλα του προσδίδει μια διάσταση «μυστηρίου» ώστε να μπορέσει όχι μόνο να εντάξει αλλά και να αφομοιώσει
τον ορθόδοξο χριστιανισμό της Ανατολής.
Η διάρθρωση που ακολουθεί είναι ενδιαφέρουσα: Μετά από τις παραπάνω διευκρυνίσεις που λειτουργούν ως εισαγωγικό κεφάλαιο, μας τοποθετεί στο κέντρο της αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, τονίζοντας
και επιμένοντας στον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα. Κατόπιν ακολουθεί την κλασική τοπογραφία μεταφέροντας τον αναγνώστη στα στενά του
Βοσπόρου κατά το πρότυπο των λαϊκών αναγνωσμάτων του 19ου αιώνα10.
10 Τέτοιες περιγραφές της Κωνσταντινούπολης είναι συχνές σε έργα συγγραφέων όπως
του Σαμαρτζίδη, του Ράμφου, του Ξένου κ.α.
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Η βυζαντινή τέχνη με την αρχιτεκτονική, τα ψηφιδωτά αλλά κυρίως με
τις αγιογραφίες θα λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος που θα επιτρέψει
στον συγγραφέα να βάλει τον αναγνώστη στον κόσμο του.
Πρώτα εστιάζει λοιπόν στην Αγία Σοφία πριν ιστορήσει χαρακτηριστικά πορταίτα Βυζαντινών που του επιτρέπουν μέσω της βιογραφίας τους
να συνδέσει την Κωνσταντινούπολη με άλλα κέντρα του ελληνισμού που
συμπίπτουν με τη σύγχρονη Ελλάδα, όπως η Πάτρα, η Αθήνα, της οποίας
ούτε καν το όνομα γνώριζαν οι Σταυροφόροι11, ενώ ο μητροπολίτης της
είχε μοιρασμένη την καρδιά του ανάμεσα στον Πλάτωνα και στον Χριστό,
η Κόρινθος και η Πελοπόννησος, για να επιστρέψει και πάλι στην Κωνσταντινούπολη και να κλείσει, ας πούμε την πρώτη ενότητα, με το χρονικό
της Άλωσης και τους Παλαιολόγους.
Με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και τα μνημεία της εμβαθύνει στην βυζαντινή ζωγραφική. Αναλύοντας και σχολιάζοντας το ύφος της προσπαθεί
όχι μόνο να παρουσιάσει αλλά και να εξηγήσει στον αναγνώστη τον βυζαντινό κόσμο και κατ’επέκταση το ορθόδοξο πνεύμα.
Ακολουθούν περιγραφές ιστορικών γεγονότων, τόπων και προσώπων
μέσα από τις οποίες συνθέτει έναν εξωπραγματικό κόσμο όπου κυριαρχεί
το θαλασσινό στοιχείο και συνυπάρχουν αγωνιστές, τύραννοι και άγιοι.
Από τον Μπαρμπαρόσα και τον Σεβάχ μέχρι τον Κανάρη και τον Καπετάν Κεφάλα, από τις «φράγγικες» θάλασσες μέχρι την Μυτιλήνη και την
Χαλκίδα ζωντανεύει ένα κόσμο όπου επαναστάσεις, αγώνες, καταστροφές
και νίκες συνθέτουν την ψυχοσύνθεση του Έλληνα περνώντας από την
βασανισμένη Ρωμιοσύνη στην καινούργια Ελλάδα. Ο συγγραφέας αντιδιαστέλλει τον ελληνισμό πάντα με τον δυτικοευρωπαϊκό κόσμο για να
φέρει τον αναγνώστη του αντιμέτωπο με τον μοντερνισμό που βιώνεται
σαν άκριτος μιμητισμός.
Τέλος ένας ύμνος στα παροδιασκά τραγούδια και στην λαϊκή παράδοση εν γένει, που λειτουργεί σαν θριαμβευτικό κάλεσμα για μια συνειδητή
βιώση του σήμερα μέσα από την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά
που τελικά είναι η Ρωμιοσύνη, γίνεται ο επίλογος της συλλογής.
Αν και δεν παύει να βλέπει τους Τούρκους ως εχθρούς και δεν αποφεύγει τις κοινότυπες συγκρίσεις για να εξάρει την υπεροχή των Ελλήνων12,
11 Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 45).
12 Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 309).
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ο σκοπός του δεν είναι να μειώσει ή να αγνοήσει την οθωμανική ιστορία
και τον τουρκικό πολιτισμό. Είναι γεγονός ότι εκείνο που απασχολεί τον
Κόντογλου αυτή την περίοδο είναι η σχέση του ελληνικού κόσμου με τη
Δύση και όχι η αντιπαλότητα με τους Τούρκους. Έτσι στο στόχαστρο του
συγγραφέα βρίσκεται μάλλον η δυτική Ευρώπη και φράσεις του τύπου
«ο λεβαντινισμός είναι ο πιο σιχαμερός και ο πιο ύπουλος οχτρός του ελληνισμού»13 δεν είναι σπάνιες στο κείμενό του. Διαβάζοντας το έργο του
Κόντογλου κυριαρχεί η αίσθηση ότι ο αφηγητής αισθάνεται υπερασπιστής
της ελληνικής πραγματικότητας που βάλλεται από ένα στείρο μιμητισμό
έτσι στρέφεται κατά της Δύσης, όχι για την Δύση αυτή καθεαυτή αλλά για
να στιγματίσει τον Έλληνα μιμητή.
Γι’αυτό υπογραμμίζει ότι οι Ευρωπαίοι δεν κατάλαβαν τον αρχαίο κόσμο και τον έκαναν ρομαντικό14 αφού είδαν τα πάντα μέσα από το συναίσθημα15 με αποτέλεσμα η τέχνη αντί να υπηρετεί την ατομική ελευθερία
να υπηρετεί τα πάθη υποτάσσοντας στη συνέχεια το όλο στο εγώ16. Μόλαταυτα ο Κόντογλου παίρνει αποστάσεις από τον σωβινισμό υπογραμμίζοντας τον πατριωτισμό του Έλληνα17. Με έπληξη και με ενδιαφέρον ο
αναγνώστης παρατηρεί ότι ο συγγραφέας χρησιμοποιεί χωρίς ενδοιασμούς
και τουρκικά τοπωνύμια, ενθουσιάζεται μπροστά και σε τουρκικά μνημεία
ενώ η αρχαία ελληνική μυθολογία μπερδεύεται με τις βυζαντινές παραδόσεις και χάνεται σε τουρκικές αφηγήσεις.
Το τρίτο πρόσωπο διαδέχεται το πρώτο, άλλοτε στον πληθυντικό άλλοτε στον ενικό, αναμιγνύοντας τις ιστορίες των ηρώων με τις εμπειρίες
του αφηγητή που με τη σειρά του απευθύνεται στον αναγνώστη στο δεύτερο πρόσωπο για να τον εμπλέξει και να τον παρασύρει στις περιπέτειές
του αλλά επίσης για να του υποδείξει τις αντιρρήσεις του, να τον συμβουλεύσει και τελικά να τον συνετίσει. Στο ίδιο πνεύμα, ο παρατατικός
μετατρέπεται σε ενεστώτα και το εκεί σε εδώ. Οι απίθανοι χαρακτήρες
που συναντάμε και οι πλούσιες εμπειρίες που καλούμαστε να ζήσουμε μας
επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις πολύπλοκες σχέσεις του συγγραφέα με
την πραγματικότητα της εποχής του, με τη γενέτειρά του, με το παρελθόν
13
14
15
16
17

Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 320).
Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 120).
Ελύτη (2000: 21, 22).
Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 110-111).
Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 318).
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και με τον χριστιανισμό. Το Αϊβαλί και οι κάτοικοί του, το Βυζάντιο, οι
αυτοκράτορές του και οι άγιοί του βγαίνουν από το παρελθόν, ο χρόνος
παύει να υπάρχει, ο χώρος ενωποιείται και οι αποστάσεις μηδενίζονται.
Ο Κόντογλου πετυχαίνει την αναπαράσταση του χώρου στα διηγήματά
του βασιζόμενος σε δύο παραμέτρους, από τη μια είναι ο εξωτερικός, ο
επιφανειακός, ο γεωγραφικός κόσμος και και από την άλλη ο εσωτερικός.
Ο συγγραφέας μέσω της θάλασσας και της αγιογραφίας βάζει σε λειτουργία την εμπειρία που γίνεται το μέσον που θα εισάγει τον αναγνώστη του
από το έξω στο μέσα. Όσο αφορά τον χρόνο, στο ερώτημα του Barthes, αν
πίσω από το χρόνο της διήγησης υπάρχει μια λογική πέρα από τον χρόνο
(intemporelle-άχρονη)18, για το έργο του Κόντογλου η απάντηση πρέπει να
είναι θετική. Ακολουθώντας τον Lévi-Strauss, η διαδοχή των γεγονότων
εξαλείφεται μέσα σε μια δομή πέραν του χρόνου19. Άλλωστε η δεκαετία
του 60 προσπάθησε αν όχι να καταργήσει τον χρόνο, να τον ξεπεράσει
περιορίζοντας τον σε μια λειτουργία σημειολογική και όχι πραγματική20.
Στα κείμενα του Κόντογλου το παρελθόν κοντινό ή μακρινό, ιστορικό ή
πρόσφατο, προσωπικό ή δάνειο λειτουργεί σαν ένα κομμάτι της πραγματικότητας και βιώνεται σαν ένα συνεχές παρόν. Ο «χαμένος χρόνος» και το
«αίσθημα της απώλειας» που θέτουν σε λειτουργία τον νόστο στα εργα της
Ρέας Γαλανάκη21 παύουν να ισχύουν στα διηγήματα του Κόντογλου. Το Αϊβαλί και η Ρωμιοσύνη έτσι όπως αναδύονται από τα έργα που τα συνθέτουν
ακυρώνουν την «Ιθάκη» ή τον «Απωλεσθέντα Παράδεισο» αφού μετατρέπονται σ’ένα «κοσμοχώρο» που βιώνεται πέρα από το χρόνο. Οι αναμνήσεις, οι επιθυμίες, οι νοσταλγίες για τη χαμένη πατρίδα δεν εκφράζονται
στον Κόντογλου ως το οδοιπορικό ενός αδύνατου επαναπατρισμού22. Έτσι
στα έργα που εξετάζουμε το ξεκίνημα του αφηγή προς το άγνωστο είναι
ταυτόχρονα και η επίστροφή προς το οικείο. Αντίθετα η κρίση βιώνεται ως
κάτι ανοίκειο και ως αποξένωση που οδηγούν την την κοινωνία στον ατομικισμό και την τέχνη σε έναν ακραίο συναισθηματισμό. Έτσι ο συγγραφέας γίνεται η κοινωνική συνείδηση που βιώνει τον ιστορικό χρόνο ως ένα
εξιδανικευμένο παρόν ξαναβρίσκοντας -μέσω της Ορθοδοξίας- την χαμένη
18
19
20
21
22

Barthes (1987: 26).
Barthes (1987: 26).
Barthes (1987: 27).
Γαλανάκη (2007: 22-29).
Πολίτη (2001: 259).
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καθολικότητα. Το Αϊβαλί υπάρχει και βιώνεται μέσα από τη Ρωμιοσύνη, η
Ρωμιοσύνη νοείται ως η συνεχής προέκταση του Αϊβαλιού και τα δυο μαζί
είναι ένας κόσμος αν-εδαφικός23 διαρκώς παρών.
Η γλώσσα των αισθημάτων, των χρωμάτων, των οσμών, των γεύσεων,
της αφής, της μουσικής που διατρέχουν όλα τα διηγήματα γίνονται η γέφυρα που οδηγεί τον αναγνώστη στην εμπειρία, στην βίωση της εμπειρίας.
Τότε οι αισθήσεις υποχωρούν, το άτομο γίνεται πρόσωπο, ολοκληρώνεται.
Οι ιστορίες που διαβάζουμε στις συλλογές του Κόντογλου δεν έχουν σκοπό την απευθείας αναπαράσταση της πραγματικότητας αλλά να δομήσουν
ένα διαχρονικό σύστημα αξιών (= μεθόδων) με σκοπό να επιτρέψουν στο
πρόσωπο (στον αφηγητή αλλά πρωτίστως στον αναγνώστη) να ξεπεράσει
την κρίση και να (επι)ζήσει συνειδητά βασιζόμενος στην ταυτότητά του.
Το «πλαίσιο αρκετά περιορισμένο» του Σεφέρη στην Κύπρο το 195524,
για τον Κόντογλου είναι το Αϊβαλί και τα γύρω νησιά του, που θα το αντιπαραθέσει στη συνέχεια με «τις μεγάλες πολιτείες»25 όπου «η μηχανική
ζωή αποστραγγίζει τον άνθρωπο από τα όμορφα συναισθήματα που τον
δένουνε με τους άλλους»26. Αντίστοιχα ο Σεφέρης μίλησε για «τις πρωτεύουσες του μεγάλου κόσμου όπου η κάθε αίσθηση εξατμίζεται»27. Κατ’αυτόν τον τρόπο η σύγχρονη πόλη ταυτίζεται με «το βουβό τέρας, το είδωλο
του Βάαλ που έστεισε το θρονί του απάνω στον τάφο της ανθρώπινης
καρδιάς»28, μια εικόνα που παραπέμπτει στο τέρας της Μενεξεδένιας Πολιτείας του Τερζάκη29.
Αφού η πόλη, που τόσο αναζητήθηκε και υμνήθηκε στην αρχή του αιώνα, μετατράπηκε πια σε ένα είδος φυλακής από την οποία η φυγή προς
το Αιγαίο καθίσται η μόνη λύση για την επίτευξη της πολυπόθητης ελευθερίας, και ο Κόντογλου πιστός στις αρχές του 30, γατζώνεται πεισματικά
στη βάρκα του, οποιουδήποτε τύπου, και αφήνεται σε τρομερές τρικυμίες
σε μια θάλασσα διαρκώς απειλητική. Έτσι οι εξωτικές ιστορίες με τους
πειρατές του Πέδρο Καζάς προσαρμόζονται στην οικεία πραγματικότητα.
23
24
25
26
27
28
29

Πολίτη (2001: 174).
Σεφέρης (1992: 336).
Κόντογλου (Αϊβαλί: 95).
Κόντογλου (Αϊβαλι: 96).
Σεφέρης (1992: 336).
Κόντογλου (Αϊβαλι: 96).
Τερζάκης (2000: 188, 189).
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Η χαμένη πατρίδα παίρνει τα χρώματα παρθένων νησιών και η θάλασσα
στα ανοιχτά του Αϊβαλιού χτυπιέται όπως στους μακρινούς ωκεανούς που
ο συγγραφέας διασχίζει για να φτάσει στον παράδεισό του.
Η μνήμη, η πραγματικότητα και η φαντασία, το παρελθόν και το παρόν, οι ήρωες, ο αφηγητής και ο αναγνώστης συνιστούν ένα καινούργιο
«όλο» όπου το Αϊβαλί δεν είναι πια μια πόλη χαμένη, ούτε η Ρωμιοσύνη
μια ιδεολογία που πέρασε. Όλα μεταμορφώνονται σε έναν καινούργιο κόσμο, πρόκειται για τον Παράδεισο της ανθρώπινης αθωότητας.
Ακολουθώντας το νήμα, αφηνόμενος ο αναγνώστης στη ροή των αφηγήσεων εισχωρεί σιγά σιγά στην πόλη και στον γεωγραφικό της περίγυρο
από τη μια (με το Αϊβαλί) και χτίζει το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο
από την άλλη (με τη Ρωμιοσύνη). Όλα αυτά μέσα από ένα συνεχές διάλογο
με τον συγγραφέα για να φτάσουν και οι δύο, με την καθαρκτική δύναμη
της θάλασσας και της αγιογραφίας στην εμπειρία της Ορθοδοξίας που γίνεται το εργαστήρι της πρώτης Δημιουργίας.
Έτσι το «Αϊβαλί» στο τέλος της συλλογής αφήνει τη θέση του σε μια
φύση άσπιλη η οποία συμπίπτει με το εσωτερικό της εκκλησίας όπου οι
εικόνες θυμίζουν πρόσωπα της πατρίδας, το ξύλο του τέμπλου παραπέμπει
στις βάρκες των ψαράδων μέσα σε μια τέλεια μυστηριακή ένωση όλης της
κτίσης κάτω από το βλέμμα του Παντοκράτορα σύμφωνα με το πνεύμα
της ορθόδοξης θεολογίας. Ξαφνικά συμμετέχουμε στη Λειτουργία, διαβάζουμε τις ευχές, ακούμε τις ψαλμωδίες, μυρίζουμε το θυμίαμα σε μια
απόλυτη αρμονία με την Δημιουργία.
Το ίδιο και στις τελευταίες σελίδες της Ρωμιοσύνης, όπου ο αναγνώστης καλείται σ’ένα αποθεωτικό ύμνο με το δημοτικό τραγούδι να ενώνει
τον κόσμο πέρα από το χρόνο και το χώρο30. Συνεπώς μπορούμε να πούμε
στο έργο του Φ. Κ. το Αϊβαλί και η Ρωμιοσύνη δεν πρέπει να νοηθούν μόνο
ως αναμνήσεις ένδοξων σελίδων του χαμένου ελληνισμού αλλά ως η προσπάθεια σύστασης ενός χώρου ουτοπικού όπου ο συγγραφέας ξεφεύγει
από την ωμότητα του κόσμου του, όπου, επαναλαμβάνοντας τον Σεφέρη,
«το θαύμα λειτουργεί ακόμη»31.
Τελειώνοντας παραθέτουμε ολόκληρο το ποίημα της Ζωής Καραπατάκη, απόσπασμα του οποίου σημειώσαμε στην αρχή της μελέτης μας.
30 Κόντογλου (Ρωμιοσύνη: 329, 330).
31 Σεφέρης (1992: 336).
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Διαβάζοντάς το έχουμε την αίσθηση ότι γράφτηκε ακριβώς για να εκφράσει τον κόσμο του Κόντογλου έτσι όπως τον παρουσιάσαμε παραπάνω,
ωστόσο είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το ποίημα είναι αφιερωμένο στον Νίκο Εγγονόπουλο, μαθητή του Φώτη Κόντογλου:
Μικρή προσωπογραφία
Μ’ ένα χρωστήρα στο χέρι
Απ’ τα χρόνια ίσως
Του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
Ζωγράφιζες
Όμορφες στρογγυλές λέξεις
Σαν κοχύλια της θάλασσας
Ντυμένες μ’ ένα μπλε
Του κοβαλτίου
Φτερούγιζαν γύρω σου
Για λίγο και μετά
Χάνονταν βαθιά στο πέλαγος
Αφού ένωναν τις δυο γαλάζιες επιφάνειες
Επιφέροντας την τέλεια αρμονία
Και όμως όλως αιφνιδίως
Ξεσπούσε
Ένας μαύρος άνεμος
Θυελλώδης
Μ’ αστείρευτους βρυχηθμούς
Σταλμένος για την
Προορισμένη ανατροπή
Μ’ ένα αινιγματικό χαμόγελο
Τον υποδεχόσουν τον άγγελο
Της αέναης αλλαγής
Τον σύμμαχο
Και του παρέδιδες
Με ευγένεια τα εργαλεία σου
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Abstract
In this study, by re-reading the literary work of Fotis Kontoglou, we
try to take a deeper look in the core meaning of his messages in order to
decipher the aesthetic and conceptual techniques that the writer uses in his
studies to propose ways out from the crisis.
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It is well known that the ideological shift that the writer seems to
note after his return from France is transformed from the beginning of
1940 into a cry of anxiety and becomes by the end of his life an extreme
anti-Westernism. The threat of the decadent Western society becomes a
nightmare that haunts all of Kontoglou’s work.
The crisis is experienced as something unfamiliar and as an alienation
that leads art (and society) to extreme emotion and individualism. So
the writer (sometimes being the protagonist also) becomes the social
consciousness that experiences historical time as an idealized present by
finding - through Orthodoxy - the lost universality. We see how the magicsecret language of the sea and iconography are used to define the empirical
space (of theology) in his writings on how to deal with the crisis.
Λέξεις κλειδιά: Κόντογλου, λογοτεχνία, Αϊβαλί, Ρωμιοσύνη, απώλεια

Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ:
ΤΟ ΓΚΙΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΤΖΑΚΑ
Νίκος Σγουρομάλλης*
1. Εισαγωγή
Ο τίτλος της παρούσας εργασίας θέτει ενώπιον μας ένα κρίσιμο επιστημολογικό πρόβλημα: με ποιο τρόπο και υπό ποιες μεθοδολογικές προϋποθέσεις ιστοριογραφία και μυθοπλασία, δύο μορφές δραστηριότητας με
διαφορετικές στοχεύσεις, μπορούν να συσχετιστούν κάτω από μία κοινή
εννοιολογική κατηγορία; Και ακολούθως, ποια τα ερμηνευτικά και επιστημολογικά κέρδη ενός τέτοιου εγχειρήματος; Σε πείσμα της διάκρισης ανάμεσα σε “φανταστική” μυθοπλασία και “πραγματική” ιστορία, θα επιχειρήσουμε να δείξουμε ότι Ιστορία και Λογοτεχνία, όχι μόνο δεν αποκλείουν
η μία την άλλη, αλλά διασταυρωμένες σε μία ενιαία αφήγηση μπορούν να
προσεγγίσουν την αλήθεια του παρελθόντος ανασυστήνοντας την ιστορικότητα της εμπειρίας. «Η αληθινή φιλοσοφία», γράφει ο Merleau-Ponty,
«είναι να ξαναμάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο, και υπ’ αυτή την έννοια
μια ιστορία σε αφήγηση μπορεί να σημαίνει τον κόσμο με τόσο βάθος όσο
μια φιλοσοφική πραγματεία».1 Το διακύβευμα της όλης συζήτησης είναι
λοιπόν να «ξαναμάθουμε να βλέπουμε τον κόσμο», φράση που θα μπορούσε να αποσαφηνιστεί στο κρίσιμο αίτημα για επανοικειοποίηση του
παρελθόντος ώστε να καταστεί εφικτός ο αναστοχασμός και ακολούθως
η κατανόησή του.
Η παραπάνω συζήτηση αναπόφευκτα εντείνεται όταν η επανεγγραφή
του παρελθόντος αφορά σε περιόδους πολιτικών και πολιτισμικών κρίσεων, όπου οι ερμηνείες γύρω απ’ τα συμβάντα ποικίλουν και συχνά συγκρούονται. Τέτοιες πυρίκαυστες ζώνες του ελληνικού παρελθόντος αγγίζουν τα κείμενα που τίθενται υπό διερεύνηση: αμφότεροι οι συγγραφείς
τους μετατρέπουν την Ιστορία σ’ ένα αφηγηματικό “εγώ”, το οποίο μέσω
*
1

Ο Νίκος Σγουρομάλλης είναι Μεταπτυχιακός Φοιτητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του
τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η
ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι: nsgouromallis@ymail.com
Merleau-Ponty (2016:35).
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των μνημονικών ανακλήσεων παρέχει τα εργαλεία για να κατανοήσουμε
το παρελθόν. Στο Γκιακ (2014) του Δημοσθένη Παπαμάρκου, το αφηγηματικό υποκείμενο, εγγράφεται στις μυθοπλαστικές μαρτυρίες ηρώων
που πολέμησαν στη Μικρά Ασία και αφηγούνται σε ιδιωματική γλώσσα
τις εμπειρίες τους απ’ τον πόλεμο· ενώ, στα Διπλωμένα Φτερά (2007) του
Γιάννη Ατζακά, έργο αυτοβιογραφικό που αποτελεί το πρώτο μέρος της
τριλογίας του κεντρικού χαρακτήρα Γιάννη Αρχοντή2, η κρίσιμη περίοδος της εμφυλιακής και μετεμφυλιακής Ελλάδας αναβιώνει μέσα από τις
τραυματικές αναμνήσεις του αφηγητή, ο οποίος επιχειρεί μια καταβύθιση
στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στη Θάσο.
Η ανάλυσή μας θα διαρθρωθεί σε τρία αλληλοεξαρτώμενα μέρη: αρχικά, θα σκιαγραφήσουμε και θα οριοθετήσουμε το θεωρητικό πλαίσιο και
τα μεθοδολογικά εργαλεία στη βάση των οποίων θα στηριχθεί η μετέπειτα
ανάλυση των κειμένων· στη συνέχεια, θα αναζητήσουμε τους μνημονικούς
μηχανισμούς μέσα απ’ τους οποίους οι ήρωες του Παπαμάρκου και του
Ατζακά ανακαλούν τα παρελθόντα εστιάζοντας στο ενέργημα της αναγνώρισης· τέλος, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της μελέτης, εξετάζεται η
συγκρότηση της ταυτότητας των χαρακτήρων, η οποία διαμορφώνεται και
διαπλέκεται, από και μέσω, των μνημονικών ανακλήσεων που προβαίνουν
οι ήρωες κατά τη διάρκεια της αφήγησης.
2. Μεθοδολογικές οριοθετήσεις: η συνάντηση Ιστορίας και Λογοτεχνίας
πόσο πολλά πράγματα περνάνε διαρκώς στη λήθη,
με κάθε ζωή που σβήνει, πώς ο κόσμος αδειάζει από μόνος του,
καθώς κανένας δεν ακούει, δεν ζωγραφίζει και δεν διηγείται τις ιστορίες
που μένουν πάνω σε αμέτρητους τόπους και αντικείμενα,
που από μόνα τους δεν έχουν τη δυνατότητα της μνήμης.
W. G. Sebald, Άουστερλιτς

2

Τα δύο επόμενα βιβλία του Ατζακά που ολοκληρώνουν την τριλογία του Γιάννη Αρχοντή, είναι ο Θολός Βυθός (2008) και το Φως της Φονιάς (2013). Διευκρινίζουμε εδώ ότι
οι παραπομπές στα παραθέματα των πρωτογενών πηγών θα γίνονται με την αναφορά
του τίτλου του αντίστοιχου έργου και της σελίδας που αναλογεί στο παρατιθέμενο
απόσπασμα. Σημειώνεται επίσης ότι στα παραθέματα των πρωτογενών πηγών αλλά
και των μελετών διατηρείται η ορθογραφία και η στίξη του πρωτοτύπου, αλλά χωρίς τη
χρήση του πολυτονικού συστήματος.
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Τα ζητήματα που απορρέουν σχετικά με την ιστορικότητα και την κατανόηση του παρελθόντος υπερβαίνουν μια μεθοδολογία αμιγώς συνδεδεμένη με την παραγωγή της ιστορικής γνώσης εγγίζοντας παράλληλα ένα
κρίσιμο ερώτημα: πώς ο άνθρωπος ως ιστορικό ον, του οποίου η ύπαρξη
συνίσταται στο να κατανοεί τα πράγματα που τον περιβάλλουν,3 αποπειράται να ιδιοποιηθεί το ιστορικό του παρελθόν;4 Αναγκαία προϋπόθεση
για να πραγματοποιηθεί αυτό, είναι η υπέρβαση της χρονικής απόστασης,
διαδικασία η οποία μπορεί να καταστεί εφικτή διά μέσω των κειμένων. Ο
κόσμος του κειμένου, με άλλα λόγια, αποκαλύπτει ένα θεμελιώδες γνώρισμα της «ίδιας της ιστορικότητας της ανθρώπινης εμπειρίας, το ότι είναι
δηλαδή μια επικοινωνία μέσα στην και μέσω της απόστασης»5. Η παρούσα πραγμάτευση του ζητήματος μεθοδολογικά οφείλει πολλά στην ερμηνευτική θεωρία και στη φαινομενολογία του Paul Ricoeur και στην πάγια
θέση του ότι το κείμενο είναι κάτι περισσότερο από ένα σύστημα σημείων
και κάτι συνθετότερο από τη διανθρώπινη επικοινωνία· επί τη βάσει αυτή,
ένα κείμενο θα μπορούσε να είναι «μια πρόταση κόσμου, ενός κόσμου τέτοιου που να μπορώ να τον κατοικήσω για να προβάλω σ’ αυτόν μια από
τις πιο δικές μου δυνατότητες»6.
Γεννώνται ωστόσο κάποια εύλογα ερωτήματα: οποιοδήποτε κείμενο
συμβάλλει στην κατανόηση του παρελθόντος; Ποιο είναι, ειδικότερα, εκείνο
το γνώρισμα που καθιστά κάποια κείμενα περισσότερο προνομιούχα έναντι
άλλων; Η προβληματική αυτή εδράζεται σε μια γενικότερη προσπάθεια της
ρικεριανής ερμηνευτικής να δομήσει μια ενιαία θεωρία του αφηγηματικού
λόγου όπου μυθοπλασία και ιστοριογραφία θα συμπεριλαμβάνονται εξίσου.
3

4

5
6

Η διατύπωση απηχεί την εδραιωμένη θέση της οντολογίας του Heidegger ότι η κατανόηση [στο πρωτ.: Verstehen] είναι ο τρόπος του Είναι· αποτελεί, μ’ άλλα λόγια, τη δυνατότητα του εδωνά-Είναι (άνθρωπος) να διανοίγεται στον κόσμο συγκροτώντας το δικό
του Είναι: «Η κατανόηση είναι το υπαρκτικό Είναι της δυνατότητας του εδωνά-Είναι για
το δικό του Είναι· κατά τρόπο μάλιστα ώστε αυτό το Είναι [η κατανόηση] διανοίγει καθ’
εαυτό το τι έγκειται σ’ αυτόν να κάνη […]»· το παράθεμα: Heidegger (1978: 242).
Βλ.: Ricoeur (1990: 29). Πρβλ. τον Merleau-Ponty: «Όπως το ζωντανό παρόν μου
ανοίγει προς ένα παρελθόν που ωστόσο δεν το ζω πια και προς ένα μέλλον που δεν το
ζω ακόμα, που ίσως δεν θα το ζήσω ποτέ, μπορεί επίσης να ανοίξει σε χρονικότητες που
δεν τις βιώνω και να έχει τον κοινωνικό ορίζοντα ούτως ώστε ο κόσμος μου καταλήγει
να διευρυνθεί στο μέτρο της συλλογικής ιστορίας, την οποία η ιδιωτική μου ύπαρξη
αναλαμβάνει εκ νέου να επωμίζεται»· το παράθεμα: Merleau-Ponty (2016:714).
Ricoeur (1990:183).
Ricoeur (1990:195).
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Μέσα από το κοινό γεγονός της αφήγησης η ακαθόριστη χρονική μας εμπειρία «δηλώνεται, οργανώνεται και διασαφηνίζεται»7. Με άλλα λόγια, όπως
υποστηρίζει ο Ivan Jablonka σε πρόσφατη μελέτη αφιερωμένη στις σχέσεις
μεταξύ Ιστορίας και μυθοπλασίας, μια αφήγηση που μεταχειρίζεται εκφραστικά μέσα, ρητορικά και υφολογικά σχήματα και στηρίζεται στη δόμηση
μιας πλοκής ικανής να συμμαζέψει τα ετερόκλητα συστατικά της πραγματικότητας, πετυχαίνει να “ζωογονήσει” τα όντα, διευθετώντας τις σχέσεις τους
και μαρτυρώντας τη συνθετότητα των κινήτρων και των συναισθημάτων
τους.8 Με αυτά τα μέσα είναι που ανοίγει ο δρόμος και διευκολύνεται η
κατανόηση του παρελθόντος.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν αναιρεί τους διαφορετικούς τρόπους μέσω των
οποίων Ιστορία και Λογοτεχνία αναφέρονται στην πραγματικότητα· κάθε
άλλο: αρχειακά τεκμήρια, ντοκουμέντα, και κάθε λογής υλικές αποδείξεις δένουν άρρηκτα τον ιστορικό με τα γεγονότα της πραγματικότητας.9
Απ’ την άλλη, ο μυθιστοριογράφος έχει τη δυνατότητα να αγνοήσει αυτήν
τη συνθήκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μυθοπλασία άμεσα ή έμμεσα
δεν αναφέρεται στην εμπειρία10, ούτε ότι η ιστορία για να αποδείξει κάτι
δεν μεταχειρίζεται «λογοτεχνικούς» τρόπους.11 Επομένως, μπορεί ειπωθεί
7
8
9

Ricoeur (1988:7).
Βλ.: Jablonka (2017: 67).
«Ο ιστορικός[…] δημιουργεί κι αυτός τις πλοκές τις οποίες τα ντοκουμέντα πιθανόν να
στηρίζουν ή να αποκλείουν αλλά τις οποίες, ποτέ δεν περιέχουν τα ίδια. Η ιστορία, με
αυτή την έννοια, συνδυάζει την αφηγηματική συνεκτικότητα με τη συμφωνία προς τα
ντοκουμέντα»· το παράθεμα: Ricoeur (1988:18).
10 Με τα λόγια του W.G. Sebald: «Αυτό είναι το παράδοξο. Έχεις μια αλυσίδα από ψεύδη
και μέσω αυτής της παράκαμψης φτάνεις σε μια μορφή αλήθειας, η οποία ελπίζεις να
είναι πιο ακριβής από κάτι αυταπόδεικτο»· το παράθεμα: Schwartz (2014:144).
11 Η συνειδητοποίηση ότι η «ιστορία γράφεται» μεταχειριζόμενη λογοτεχνικές τεχνοτροπίες εκφράζεται συστηματικά τη δεκαετία του 1970-80 όπου και γίνεται λόγος, ανάμεσα σε συγγραφείς όπως ο Jacques Rancière, ο Hayden White, ο Paul Veyne και φυσικά ο Paul Ricoeur, για μια «ποιητική της ιστορίας». Για αυτό το θέμα, βλ.: Jablonka
(2017:22-23). Το πρωτοποριακό έργο του Hayden White, Metahistory (1973) είναι
κλασσικό ως προς την προσπάθειά του να αποδείξει τη λογοτεχνικότητα της ιστοριογραφίας εστιάζοντας σε υφολογικά και ρητορικά μέσα που αυτή χρησιμοποιεί (και
μοιράζεται με τη μυθοπλασία) ώστε να πετύχει την αναπαράσταση της πραγματικότητας. Παρά το γεγονός ότι η επιχειρηματολογία του White είναι χρήσιμη ως προς
τον διάλογο που ανοίγει μεταξύ Ιστορίας και Λογοτεχνίας, αυτό που ξενίζει είναι ότι
φτάνει σ’ ένα, στρουκτουραλιστικής φύσεως, «σκεπτικιστικό σχετικισμό», στη βάση
του οποίου, οι δύο αυτές μορφές λόγου είναι αδύνατον να προσεγγίσουν την αλήθεια
του παρελθόντος αφού δεν παύει να υπάγονται σ’ ένα κλειστό σύστημα σημείων όπου
η όποια αναφορά εκτός αυτού του συστήματος καταργείται. Για μια κριτική στις θέ-
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ότι οι αποβλεπτικότητες των δύο αυτών λόγων συναντώνται: «οι ιστορικοί
ομιλούν περί του αφηρημένου παρελθόντος με όρους της μυθιστορίας, οι
μυθιστοριογράφοι ομιλούν περί αυτού που είναι πραγματικό ως εάν να
είχε πράγματι συμβεί. Από τη μία μεριά [δηλαδή] δεν πρέπει να λέμε ότι η
μυθιστορία δεν παραπέμπει. Από την άλλη, δεν πρέπει να λέμε ότι η ιστορία αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν με τον ίδιο τρόπο που οι εμπειρικές
περιγραφές αναφέρονται στη παρούσα πραγματικότητα»12.
3. Η μνήμη και η αφηγηματοποίηση της Ιστορίας
Η αφηγηματοποίηση του παρελθόντος περνάει μέσα από το μοναδικό
εργαλείο που διαθέτουμε για την αναφορά μας σε αυτό: τη μνήμη. Μέσω
της μνημονικής αναζήτησης είναι που το παρελθόν καθίσταται διαθέσιμο
ως παρακαταθήκη για τις ερχόμενες γενιές. Το παρελθόν αναντίρρητα έχει
υπάρξει· διάγει ωστόσο βίο διαρκών κινδύνων: διαφεύγει, επανέρχεται ή
χάνεται οριστικά και αμετάκλητα· η μνήμη είναι η δίοδος ώστε να ανασύρουμε την κρυμμένη αυτήν πραγματικότητα.13 Ιδιαιτέρως δε, όταν πρόκειται για περιόδους ανθρωπιστικών κρίσεων, πολέμων και γενοκτονιών
η συζήτηση για τη διάσωση της μνήμης κορυφώνεται. Εδώ η μνήμη έχει
να επιτελέσει ένα «ιερό καθήκον» όπως προκύπτει απ’ τα λόγια του εκ του
Άουσβιτς επιζώντος Primo Levi.14
Με ποιόν τρόπο όμως θα διασφαλίσουμε ένα τέτοιο δυνάμει μέλλον
για τη μνήμη; Στοχαστές όπως ο Gadamer, o Ricoeur και ο Kearney προκρίνουν την αφηγηματική μνήμη ως ένα εργαλείο που αποκαλύπτει την
Ιστορία στις «αφηγηματικές της παραλλαγές»· το παρελθόν έτσι παρουσιάζεται ως μία εκδοχή ανάμεσα σ’ άλλες υπενθυμίζοντάς μας ταυτόχρονα «πως η τρέχουσα κατάσταση των υποθέσεων δεν είναι η μοναδική».15
Σύμφωνα με τον Kearney, αφηγήσεις υπό την αμφίεση λογοτεχνικών ή

12
13
14
15

σεις του White, βλ. ενδεικτικά: Jablonka (2017:125-128) και: Ricoeur (2013: 418-437).
Επίσης, για μεταφράσεις του White στα ελληνικά, βλ.: White (2015) και, ακόμη, το
ευσύνοπτο βιβλίο: White (2018).
Ricoeur (1988: 15-16).
Βλ.: Paul Ricoeur, (2013: 44).
Βλ.: Primo Levi (1998).
Kearney (2006:381). Πρβλ. τη θέση του Ricoeur: «Όχι ότι το παρελθόν είναι μη πραγματικό: αλλά η πραγματικότητα του παρελθόντος είναι, με την αυστηρή έννοια της
λέξης, μη επαληθεύσιμη. Στον βαθμό που υπάρχει πλέον, ο λόγος της ιστορίας μπορεί
να επιζητεί να την συλλάβει μόνον έμμεσα»· το παράθεμα: Ricoeur (1988:17).
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ιστορικών μαρτυριών ακουμπούν στο παγκόσμιο υπόστρωμα της εμπειρίας και αποκτούν μια ηθική απόληξη εφόσον φτάνουν για κάθε άνθρωπο
εκεί που μια επιστημονικά τακτοποιημένη ιστορία δεν μπορεί να φτάσει.
Η μνήμη μέσω της αφηγηματοποίησης της Ιστορίας γίνεται έτσι το όχημα
για τη σωτηρία του Άλλου· με τον όρο «σωτηρία» εννοείται η επιβίωση
και η αποφυγή της λησμονιάς του παρελθόντος, τάση που η μεταμοντέρνα
διανόηση προωθεί ολοένα και εντονότερα.16
Τα κείμενα που τίθενται υπό ανάλυση, μέσα από τις μύχιες ιστορίες
απλών ηρώων, θεματοποιούν την πορεία μιας μνημονικής αναζήτησης
μέσω της οποίας η παρελθούσα πραγματικότητα καθίσταται διαθέσιμη ως
αφήγηση. Τόσο στο Γκιακ όσο και στα Διπλωμένα Φτερά οι αφηγήσεις ξεδιπλώνονται με τη μορφή μαρτυρικών αναμνήσεων απ’ το παρελθόν των
πολέμων.17 Στα διηγήματα του Παπαμάρκου, οι ενθυμήσεις εμφανίζονται
είτε με τη ρητή δήλωση του πρωτοπρόσωπου αφηγητή που αναφωνεί «Να
σαν τώρα το θυμάμαι», κάνοντας έτσι σαφές ότι θα ακολουθήσει μία μαρτυρία απ’ το παρελθόν, είτε εν είδει εγκιβωτισμένων διηγήσεων στη ροή
της κυρίως αφήγησης.18 Κάτι παρεμφερές παρατηρείται και στα Διπλωμένα Φτερά του Ατζακά, όπου η ιστορία του Γιάννη Αρχοντή ξετυλίγεται ως
ανάμνηση απ’ το παρελθόν του στη Θάσο.
Το πρόβλημα της αναπαράστασης στο παρόν ενός απόντος πράγματος, χαρακτηριστικό που συνοδεύει οποιαδήποτε μνημονική αναζήτηση,
προϋποθέτει σύμφωνα με τον Ricoeur, το ενέργημα της αναγνώρισης
[reconnaissance]. Η σύνολη αναμνημόνευση θεωρείται εκ προοιμίου καταδικασμένη, αφού οι αναδυθείσες ιστορίες δεν είναι παρά θραύσματα
του παρελθόντος που διαπλέκονται με το παρόν. Κατά τη στιγμή της
αναγνώρισης, σχολιάζει ο Γάλλος φιλόσοφος, είναι που ολοκληρώνεται η ανακλητική προσπάθεια και «γνωρίζουμε ότι κάτι συνέβη, ότι κάτι
16 Η φρίκη του ιστορικού παρελθόντος, σύμφωνα με τη κριτική της Ιστορικής μνήμης
του Jean-François Lyotard (μια θέση που ενστερνίζεται και ο Jacques Derrida) έχει
κάτι το μη-αναγώγιμο, αντιστέκεται δηλαδή στην αφηγηματική μνήμη από την ίδια τη
φύση της· κατά συνέπεια, ο πιο δίκαιος δρόμος είναι αυτός της αποσιώπησης μέσω του
λησμονημένου, η οποία αποσιωπά όλα τα ιστορικά γεγονότα φρίκης μιας και αυτά δεν
μπορούν να αφηγηματοποιηθούν προς ερμηνεία. Βλ. περισσότερα για αυτό το ζήτημα
και για την κριτική που ασκείται σε αυτές τις θέσεις στο: Kearney (2006:371-396).
17 Για τη διαπλοκή Ιστορίας και Λογοτεχνίας στο Γκιακ βλ. δύο συνοπτικές μελέτες:
Δρουμπούκη (2015: 72-74) και Παπαγεωργίου (2015).
18 Βλ.: Μπιτσώρης (2013:50-52).
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έλαβε χώρα που μας ενέπλεξε ως πράκτες, ως πάσχοντες, ως μάρτυρες».19 Αποκαλύπτεται έτσι ένα ανεξαίρετο γνώρισμα της μνήμης που
αφορά στην αυτοπαθητική της διάσταση·20 κοντολογίς, «θυμούμενος κανείς κάτι, θυμάται εαυτόν».21
Περνώντας στο πυρήνα των κειμένων που πραγματευόμαστε μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τους μηχανισμούς βάσει των οποίων οι ήρωες του
Παπαμάρκου και του Ατζακά αναγνωρίζουν και ανακαλούν το παρελθόν.
Στο Γκιακ, και συγκεκριμένα στο διήγημα «Ντο τ’ α πρες κοτσσιδέτε», το
παρόν της αφήγησης βρίσκει τον πρωτοπρόσωπο αφηγητή να συνομιλεί
με τον υποψήφιο κουμπάρο του διηγούμενος ιστορίες απ’ τον πόλεμο. Για
αναίτιο λόγο η αδερφή του ήρωα βρίσκεται δολοφονημένη μ’ ένα αλλόκοτο συμβάν να κεντρίζει την προσοχή του: ο δολοφόνος έκοψε κα πέταξε
παραδίπλα τις κοτσίδες της άτυχης κοπέλας. Το στοιχείο αυτό καταγράφεται στη μνήμη του αφηγητή, ο καιρός περνάει και ο ίδιος στρατολογείται
στη Μικρά Ασία. Κατά τη διάρκεια εφόδου σ’ έναν αχυρώνα λαμβάνει
χώρα το ακόλουθο περιστατικό:
Με τα πολλά τελειώνουμε τι έχουμε να κάνουμε, κι όπως γυρνάμε, βλέπω
τον τρίτο να βγαίνει απ’ το σπίτι. Τι γίνηκε, ρε; του λέω. Μου χαμογελάει
και λέει, πάγαινε γυρεύοντας η πουτάνα, αλλά την κανόνισα καλά. Καλά
της έκανες, του λέω, αλλά κείνη την ώρα το μάτι μ’ πέφτει στα χέρια του.
Στο ’να κράταε ένα μαχαίρι και στο άλλο κοτσίδες κομμένες. […] Λέω από
μέσα μ’, ιδέα μ’ θα ’ναι. […] Στο δρόμο που γυρνούσαμε στο στρατόπεδο,
τον βλέπω κάνει ένα έτσ’ και πετάει τις κοτσίδες σε κάτι θάμνους. Με πέρασ’ ένα ρίγος, λες και μου τις χτύπησε στο πρόσωπο και τότες ήταν που τ’
αποφάσισα να τον έχω από κοντά. (Γκιακ, 17 η έμφαση δική μου)

Οι κομμένες κοτσίδες λειτουργούν ως ανακλητική ένδειξη δίνοντας
την αφορμή στον ήρωα να αναγνωρίσει τον πρότερο εαυτό του όταν
βρέθηκε αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της αδερφής του. Αφού έχει
αναγνωρίσει τον θύτη αποφασίζει να τον παρακολουθήσει ώστε να δι19 Ricoeur (2013: 97).
20 «[…]η αυτοπάθεια είναι ένα ανεξαίρετο χαρακτηριστικό της μνήμης στην δηλοποιό
φάση της: κάποιος λέει «μέσα του» ότι είδε, δοκίμασε, έμαθε προηγουμένως· από την
άποψη αυτή, τίποτε δεν πρέπει να μας κάνει να αρνηθούμε στην μνήμη το γεγονός ότι
ανήκει στη σφαίρα της εσωτερικότητας[…]»· το παράθεμα: ό.π., 67.
21 Ό.π., 160.
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απιστώσει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον ίδιο τον φονιά· με τρόπο
πανομοιότυπο το έγκλημα επαναλαμβάνεται με αποτέλεσμα ο ήρωας να
αποφασίζει να εκδικηθεί σκοτώνοντας τον δολοφόνο.22
Στα Διπλωμένα Φτερά του Ατζακά, ο κεντρικός ήρωας Γιάννης Αρχοντής έχει βγει να βοηθήσει τη γιαγιά του στις αγροτικές δουλειές. Περπατώντας βρίσκονται μπροστά από ένα μεγάλο λάκκο όπου η γιαγιά σταματά
σαν κάτι να σκέφτεται:
Εδώ-να, αυτός ο αναθεματισμένος λάκκος πήρε τη μανούλα σου. Βγήκε να
πλένει τα μωρουδιακά σου, ακόμα ασαραντάριστη ήταν η έρμη, πήρε την
πούντα και πάει, νέα κοπέλα. Που γιατροί και που φάρμακα και που καΐκι
να την πάνε στην Καβάλα. Κατοχή είχαμε τους Βούλγαρους πάνω από τα
κεφάλια μας. Έτσι πήγε η κακογραμμένη (Διπλωμένα Φτερά, 55.)

Ο τόπος, συνιστά ένα προνομιακό πεδίο αναγνώρισης παρελθουσών
καταστάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, ο λάκκος λειτουργεί ως ανακλητικός δείκτης. Όπως παραδέχεται στη συνέχεια ο Αρχοντής κάθε φορά
που περνάει και αναγνωρίζει κείνο το μέρος πυροδοτείται η επώδυνη ανάμνηση του θανάτου της μητέρας του.
Το ενέργημα του κατοικείν, σύμφωνα με τον Ricoeur, αποτελεί τον
ισχυρότερο ανθρώπινο δεσμό μεταξύ τόπου και χρονολογίας: «οι κατοικημένοι τόποι είναι οι κατεξοχήν αξιομνημόνευτοι».23 Στο Γκιακ, ό,τι αναμνημονεύεται συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τη Μικρά Ασία. Για παράδειγμα, στο διήγημα «Ταραραρούρα» ο αφηγητής στο παρόν της ιστορίας
γίνεται αυτόπτης μάρτυρας ενός παράξενου συμβάντος όπου κάποιο ακατάληπτο πλάσμα «σα βρικόλακας» τον απειλεί θανάσιμα. Ο ήρωας βρίσκει σωτηρία τρέχοντας προς στο σπίτι του, όπου ευθύς αμέσως γονατίζει
και προσεύχεται στα εικονίσματα ελαφρύνοντας πρόσκαιρα τη ταραχή
του. Ωστόσο, η Μικρά Ασία συνιστά τον καταγωγικό χώρο απ’ όπου αναβλύζουν οι επώδυνες αναμνήσεις και καθορίζουν την οριστική απώλεια
του θρησκευτικού σκέπτεσθαι και πράττειν, γεγονός που φαίνεται απ’ την
καταληκτήρια ομολογία του αφηγητή:

22 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαράσταση της αυτοδικίας και της
βίας στο Γκιακ βλ. τη διαφωτιστική μελέτη του Μπιτσώρη (2013:50-60) και του Παπακώστα (2017: 373-379).
23 Ricoeur (2013:76).
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Δεν ξέρω γιατί. Έχασα την πίστη μ’ κείθε πέρα. Μπορεί γι’ αυτό. Έκαμα
κι είδα πράματα και κατάλαβα ότι οι χειρότεροι δαιμόνοι είναι οι αθρώποι.
(Γκιακ, 53)

Στο «Ήρθε ο καιρός να φύγουμε», ένα άλλο διήγημα της συλλογής, ο
ήρωας στο παρόν της ιστορίας αναπολεί την κοσμοπολίτικη Σμύρνη, όπου
διέμεινε εκεί εν καιρώ πολέμου:
Πρώτη φορά εκεί πήραμε μια ανάσα. Παίρναμε και καμιά άδεια να κάνουμε την τσάρκα μας. Κι η Σμύρνη ήτανε πολιτεία. Τι Αθήνα και Σαλονίκη.
Τις είχα δει και τις δύο στον πόλεμο, μα σαν την Σμύρνη, Γούσια μόνο
στην Αμέρικα έχει πόλεις. Αμάξια, εστιατόρια, καφενεία με κομπανίες,
πράματα που δε λέγεται. Περπάταγα, θυμάμαι, κι όλο σκεφτόμανε πότε να
περάσει ο πόλεμος να ξετελέψω από φαντάρος, να ’χω όλον τον καιρό δικό
μ’, να τη γυρνάω μέρα νύχτα. (Γκιακ, 67)

H θύμηση της Σμύρνης σε συνδυασμό με τον ερωτικό δεσμό που συνάπτει εκεί ο ήρωας ενισχύουν το συναισθηματικό βάρος που νιώθει με την
επιστροφή του στη πατρίδα, όπου και αναγκάζεται κάτω απ’ τις πιέσεις
του πατέρα του να παντρευτεί μία άλλη γυναίκα αγνοώντας τον πρότερο
έρωτα.
Περνώντας στα Διπλωμένα Φτερά απ’ τις πρώτες σελίδες του κειμένου
μπορούμε να διαπιστώσουμε το προνομιακό πλαίσιο που προσφέρει για
την ανακλητική διαδικασία η Θάσος, ο γενέθλιος τόπος του ήρωα. «Έξω
από έναν ορισμένο χρόνο κι έναν πραγματικό χώρο, δεν μπορώ να θυμηθώ
τίποτε»24 αναφέρει ο Αρχοντής στον Θολό Βυθό, το επόμενο βιβλίο της
τριλογίας. Στα Διπλωμένα Φτερά, ο ήρωας αποφασισμένος να βυθοσκοπήσει στο παρελθόν επισκέπτεται τη Θάσο, και συγκεκριμένα το πατρικό
του σπίτι, τη «μόνη εστία μιας ζωής σχεδόν ανέστιας» όπως παραδέχεται
αργότερα. Όλες οι αναμνήσεις που έπονται απορρέουν με χωρικό πλαίσιο
αναφοράς τη πατρογονική του εστία και τα πρόσωπα που το στελεχώνουν.
Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό
που εκτυλίσσεται στο πατρικό του σπίτι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου
πολέμου και φανερώνει την εμπειρία της εμφυλιακής πραγματικότητας
ιδωμένη μέσα απ’ την ματιά του μικρού Αρχοντή. Αφορμή για το ακόλουθο
24 Ατζακάς, (2008:39).
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συμβάν αποτελεί ο ερχομός μιας ομάδας ανταρτών στο νησί με σκοπό να
εκδικηθούν την προδοσία ενός πρώην συντρόφου τους. Ο ήρωας ρωτάει
επίμονα τη γιαγιά του για την κατάληξη του πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται
στρατολογημένος με το μέρος των ανταρτών:
Πρέπει να ξέρω, δεν είμαι μικρό παιδί τώρα[…]Να, ακούστηκε τότε, τις
μέρες που γίνονταν και δω στο χωριό οι μάχες…, ένα παιδί που υπηρετούσε τότε στρατιώτης, είπαν, πως είδε τον Γιώργη, τον πατέρα σου…
[…]Μετά από μια μάχη, έξω στα χωριά της Καβάλας, είπε πως αυτοί του
Αντόν Τσαούς κόψανε τα κεφάλια από τους σκοτωμένους αντάρτες και τα
παλουκώσανε να τα βλέπουν ο κόσμος και να φοβούνται. Αυτός ο στρατιώτης είπε πως ένας τους έμοιαζε του Γιώργη, αλλά δεν μπορούσε να ’ναι
και εντελώς σίγουρος. (Διπλωμένα Φτερά, 97)

Απ’ τα κειμενικά παραδείγματα γίνεται αντιληπτή η πορεία της ανακλητικής διαδικασίας: η ανάμνηση, ως το τελικό αναφερόμενο της μνήμης, προϋποθέτει την αναγνώριση, η οποία, λαμβάνοντας χώρα στο παρόν
συμβάλλει ώστε να επανασυσταθεί η πρώτη εντύπωση, ήτοι το παρόν που
κάποτε υπήρξε και που χωρίς την εμπειρία της παροντικής αναγνώρισης
δεν θα ανακαλούνταν.
4. Το παρελθόν παραμένει ενεργό: η συγκρότηση της ατομικής ταυτότητας
μέσω της μνήμης
Η μνήμη, μέσω της αυτοπαθητικής της διάστασης ανάγεται σε πολύτιμη πηγή συγκρότησης της ταυτότητας.Tο βιωμένο παρελθόν, «ένα πεδίο
μονίμως στη διάθεση της συνείδησης»25 όπως γράφει ο Merleau-Ponty,
μετέχει στην τωρινή ζωή, παρέχοντας τα υλικά με τα οποία οικοδομείται
το παρόν. Με θυμικό φορτίο τις τραυματικές τους μνήμες, οι ήρωες του
Γκιακ και των Διπλωμένων Φτερών ψάχνουν εναγωνίως να βρουν τρόπους
συμβίωσης και επιβίωσης στην πολεμική και μεταπολεμική πραγματικότητα· το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης παρέχει το υλικό σύμφωνα με
το οποίο συγκροτείται η ταυτότητα.
Οι δυσλειτουργικές σχέσεις με τον κοινωνικό περίγυρο, οι ερωτικές
διαψεύσεις, η απουσία συντροφικότητας και η υπαρξιακή αστάθεια, είναι
25 Merleau-Ponty (2016:70).
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κάποια απ’ τα κοινά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις ζωές των ηρώων
του Παπαμάρκου. Στο «Γυάλινο Μάτι», ο αφηγητής κατά τη διάρκεια του
πολέμου στη Μικρά Ασία ερωτεύεται έναν συμπολεμιστή του, τον Θύμιο,
με τον οποίο και συνάπτει δεσμό. Ο ήρωας επιστρέφει πρόωρα απ’ τον
πόλεμο στην πατρώα γη και αδημονεί για τον γυρισμό του συντρόφου
του. Ωστόσο, η συντηρητική ελληνική επαρχία θέτει αμετακίνητα εμπόδια
στη συνύπαρξη ομοφυλόφιλων ζευγαριών· ο Θύμιος επιστρέφει, όμως μη
θέλοντας να διακινδυνεύσει τη γνωστοποίηση του δεσμού τους, αποφασίζει να παντρευτεί, με αποτέλεσμα την ερωτική διάψευση του αφηγητή.
Μάλιστα, στο τέλος του αφηγήματος μαθαίνουμε ότι η όλη ιστορία ξετυλίγεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με μία πόρνη την οποία και
επισκέπτεται για να συμβαδίζει με τα ήθη του χωριού. Στο «Νόκερ», η
μετανάστευση του Αργύρη Δέδε απ’ τη γενέτειρά του συνοδεύεται με την
ακύρωση του αρραβώνα του με τη Λιένη. Πρόκειται για έναν ήρωα που
αδυνατεί και αρνείται πεισματικά να επικοινωνήσει με τους γύρω του, κάτι
που διαγράφεται ρητά απ’ τις ομολογίες του αφηγητή:
Τι τον ρώταγα, αν είχε κάνει οικογένεια, τι τα ’κανε τα λιεφτά που μάζευε,
άμα είχε δει κι άλλα μέρη στην Αμερική. Τίποτες.[…] μια φορά δεν είπε,
έτσ’ σαν άνθρωπος, α ρε, κι εγώ πολύ θα το ’κανα κέφι να ’χα αυτό απ’ τη
πατρίδα […] (Γκιακ, 108)

Οι επερχόμενες αποκαλύψεις του Δέδε σχετικά με το παρελθόν του
στους πολέμους αλλά και η σιωπηρή του απογοήτευση για τον ματαιωμένο γάμο, δεν αναιρούν το γεγονός ότι περισσότερο κρύβει παρά αποκαλύπτει τις τραυματικές του εμπειρίες26· υπογραμμίζει ωστόσο ένα κοινό
χαρακτηριστικό που παρατηρούμε και στους άλλους ήρωες της συλλογής:
συγκροτείται μία ευπαθής ταυτότητα όπου η αντιπαραβολή με τους άλλους, με οποιαδήποτε ετερότητα, γίνεται αισθητή ως απειλή της οικείας
ταυτότητας· δημιουργείται έτσι μία αγεφύρωτη απόσταση ανάμεσα στον
Εαυτό και στον Άλλο.
Ο επαπειλούμενος φόβος για το παρόν και το μέλλον εντείνεται από τη
χαμένη αίσθηση του “ανήκειν”, στοιχείο που χαρακτηρίζει το σύνολο των
ηρώων του Γκιακ. Για παράδειγμα, αμφότεροι οι συνομιλητές στο «Νόκερ»
είναι μετανάστες, οι οποίοι με διαφορετικό τρόπο ο καθένας νοσταλγούν τη
26 Βλ.: Μιχάλης Χρυσανθόπουλος (2017: 657-658).
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χαμένη πατρίδα. Στον αφηγητή αυτή η επιθυμία εκφράζεται ρητά, ενώ στον
Δέδε υπονοείται, τόσο απ’ την απογοήτευση που αποπνέει σχετικά με την
αιτία αποχώρησής του απ’ την πατρίδα, όσο και απ’ τη δυσκολία προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον. Ο αφηγητής τελικά παίρνει την απόφαση
επαναπατρισμού. Δεν είναι τυχαίο πως στο τέλος του διηγήματος μαθαίνουμε ότι η όλη ιστορία της αποδημίας του αφηγητή στο Σικάγο και της
γνωριμίας με τον Δέδε, αποτελεί τη συνομιλία με τον συνταξιδιώτη του στο
αεροπλάνο της επιστροφής. Η συζήτηση στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια
άλλης μιας μετακίνησης, αποτελεί τη συμβολική μεταφορά της ζωής του
αφηγητή αλλά και των υπόλοιπων ηρώων του Γκιακ, μιας ζωής αιωρούμενης εν κενώ, ενός βίου που η μόνιμη κατοίκηση σ’ έναν τόπο δεδομένων
των συνθηκών καθίσταται προβληματική έως και αδύνατη.
Η ασαφής και ασταθής ανθρώπινη κατάσταση που παρατηρούμε στους
ήρωες του Γκιακ χαρακτηρίζει και τη ζωή του Γιάννη Αρχοντή στα Διπλωμένα Φτερά, ο οποίος μεγαλώνει διερωτώμενος επίμονα για την ταυτότητά
του. Όπως παρατηρεί εύστοχα η Αποστολίδου σχολιάζοντας το συγκεκριμένο έργο, η ανάγκη που νιώθει ο Αρχοντής να αφηγηθεί την ιστορία του
πυροδοτείται «από τα προβλήματα, τις αγωνίες, τους φόβους»27 ενός παρόντος άρρηκτα δεμένου με τα βάρη του παρελθόντος. Πιο συγκεκριμένα,
οι αναμνήσεις του αφηγητή φωτογραφίζουν ένα παιδί που αναθρέφεται σε
μια οικογένεια ταλαιπωρημένη από την εμπειρία απανωτών πολέμων. Ο
ίδιος μεγαλώνοντας μαθαίνει ότι η μητέρα του έχει πεθάνει, ενώ οι ερωτήσεις για την ύπαρξη του πατέρα, ο οποίος έχει φύγει αντάρτης στα βουνά,
απαντώνται με λόγια αμφίσημα και αβέβαια:
Τις μέρες εκείνες είχα πάψει πια να ρωτώ για τη μάνα μου και ρωτούσα και
ξαναρωτούσα τη γιαγιά μου για τον πατέρα μου, πότε θα γυρίσει κι αυτός
στο σπίτι και που είναι τόσο καιρό. «Μη ρωτάς τέτοια πράματα, μέρες
που είναι. Κι άμα σε ρωτά κανένας παρέξω για τον πατέρα σου, “εγώ δεν
ξέρω’’ να λες». (Διπλωμένα Φτερά, 61)

Αργότερα του γνωστοποιείται ότι σε μία συμπλοκή ανάμεσα σε αντάρτες και στη χωροφυλακή ο πατέρας του πιθανόν να αποκεφαλίστηκε. Βία,
ανασφάλεια, αβεβαιότητα νοηματοδοτούν τη ζωή του μικρού Αρχοντή τα
χρόνια του εμφυλίου· αργότερα προστίθεται ο ξεριζωμός και το στίγμα
που σχετίζεται με το παρελθόν του πατέρα.
27 Αποστολίδου (2008:133).
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Το έτος 1949 έχει ιδιαίτερη θέση στις αναμνήσεις του ήρωα. Είναι η
χρονιά που οι εμφυλιακές συμπλοκές κορυφώνονται αλλά και η περίοδος
όπου αποφασίζεται η παραχώρηση του Αρχοντή στην Κρατική Πρόνοια
η οποία, υπό την εποπτεία της Βασίλισσας Φρειδερίκης, θα αναλάμβανε
έκτοτε την φροντίδα παιδιών που είχαν μείνει ορφανά εξ’ αιτίας του πολέμου. Η ύστερη ομολογία του ήρωα θυμούμενος εκείνα τα χρόνια είναι
δηλωτική του υπαρξιακού αδιεξόδου:
Το ένιωθα από τότε βαθιά μέσα μου πως μετεωριζόμουν ανάμεσα σ’ ένα παρελθόν σβησμένο κι ένα μέλλον θολό και, με την άγνοια και την αγωνία του
εφήβου, αναζητούσα το πραγματικό μου πρόσωπο. (Διπλωμένα Φτερά, 95)

Έκτοτε αρχίζει η περιπλάνηση του Αρχοντή στις μετεμφυλιακές παιδουπόλεις, αυτούς τους «ένδοξους βασιλικούς τόπους υποταγής και χειραγώγησης», όπως τους χαρακτηρίζει ο ίδιος στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας. Στις παιδουπόλεις του παρέχεται η δυνατότητα να εξιλεωθεί για
τα «εγκλήματα» που προκάλεσε ο πατέρας του, και ο ίδιος, μέσα από την
τήρηση του αυστηρού τρόπου λειτουργίας, να φανεί χρήσιμος κάποτε στο
έθνος. Η λειτουργία τέτοιων χώρων μπορεί να πλαισιωθεί ερμηνευτικά από
τις παρατηρήσεις του M. Foucault σχετικά με τις «ετεροτοπίες»: «Υπάρχουν», γράφει ο Foucault, «σε κάθε πολιτισμό, πραγματικοί χώροι, ενεργοί
χώροι, χώροι εγγεγραμμένοι στην ίδια τη θέσμιση της κοινωνίας, οι οποίοι
συνιστούν ενός είδους αντι-χωροθεσίες, ενός είδους ενεργά πραγματωμένες ουτοπίες, όπου οι πραγματικές χωροθεσίες[…]αντιπροσωπεύονται,
αμφισβητούνται και αντιστρέφονται, ενός είδους τόποι που βρίσκονται
έξω από όλους τους τύπους, μολονότι είναι πραγματικά εντοπίσιμοι».28
Οι παιδουπόλεις, πιο συγκεκριμένα, συνιστούν μία «ετεροτοπία» υπό την
έννοια ότι λειτουργούν ως προνομιακός τόπος που προορίζεται για εκείνα
τα άτομα που τελούν υπό καθεστώς κρίσης σε σχέση με τις ισχύουσες κοινωνικές νόρμες και το ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο ζουν.
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5. Συμπεράσματα
Όπως τονίστηκε, η αξίωση του να τεθεί ο άνθρωπος πλάι στο ιστορικό
του παρελθόν περνάει μέσα από τα κείμενα. Αποφεύγοντας τους διμελείς
διαχωρισμούς μεταξύ μυθοπλασίας και ιστοριογραφίας, θέση της παρούσας ανακοίνωσης είναι ότι και οι δύο αυτές μορφές λόγου συναρτώμενες
στην εννοιολογική κατηγορία της αφηγηματικής αναπαράστασης μπορούν
να προσεγγίσουν την αλήθεια του παρελθόντος οδηγώντας μας στη κατανόησή του. Τα δύο έργα που εξετάσαμε εδώ μέσω της μνήμης αφηγηματοποιούν την ιστορία και παραδίδουν μια διαφορετική μορφή ιστορίας, μια
ιστορία υφασμένη πάνω στα βιώματα των απλών καθημερινών ανθρώπων
οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα παρελθόν έμφορτο αιματηρών
πολέμων. Οι αναγνωρίσεις και οι ανακλήσεις που προέρχονται απ’ αυτό
το παρελθόν είναι τέτοιας δυναμικής που η αναβίωσή του στο παρόν δίνει την εντύπωση ότι αυτό παραμένει ενεργό. Η ταυτότητα είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τη μνήμη, και ως εκ τούτου, οι επονείδιστες αναμνήσεις
είναι αυτές που την καθορίζουν. Στο Γκιακ, άνθρωποι απογοητευμένοι,
συναισθηματικά αναποφάσιστοι και υπαρξιακά διασπασμένοι όντας αδύναμοι να προσαρμοστούν στη μεταπολεμική πραγματικότητα, αναγκάζονται να κρύβονται απ’ το περίγυρο τους· ενώ άλλοι, διαποτισμένοι απ’ τη
θλίψη του αδύνατου νόστου, και άλλοι, επιφορτισμένοι με την θέληση για
βίαιη εκδίκηση, συναποτελούν τους κύριους άξονες της φθαρμένης ταυτότητας που συγκροτείται. Στη περίπτωση του Ατζακά, ο εκτοπισμός απ’ τη
Θάσο, η βία και η ανασφάλεια των εμφυλιακών χρόνων, το άχθος της αδύνατης επιστροφής στη πατρώα γη, οι συνεχόμενες μετακινήσεις από τόπο
σε τόπο αλλά και ο στιγματισμός ως «ανταρτόπληκτο» που καθιερώνουν
οι ιθύνοντες των παιδοπόλεων, θέτουν ισχυρά εμπόδια τόσο στην προσπάθεια προσαρμογής του Αρχοντή στις παιδουπόλεις όσο και στη μετέπειτα
απόπειρα αναζήτησης ενός σταθερού πεδίου αναφοράς και νοηματοδότησης του εαυτού του.
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Abstract
The title of our paper entails the basic concept of this work, from which
all additional notions are derived: the concept of preserving historical
memory in times of historical and cultural crisis. In both texts under investigation, writers examine history from a fist-person narrative point of view;
Papamarkos in Γκιακ (Gkiak, 2014) focuses on the process of recollecting
live testimonies from heroes of the Asia Minor war front, while Atzakas
in Διπλωμένα Φτερά (Folded Wings, 2007) recreates the critical period of
civil and post-civil war Greece by submerging into his traumatic childhood
and adolescent years in Thassos.
Thus, the governing principle of the present work is derived directly
from Paul Ricoeur’s hermeneutic theory. Ricoeur supports that History and
Literature do not resemble two contradictory concepts, but that they can be
intertwined in a unified narration that highlights the truth of both present
and past times. As a consequence, the historical essence of the human experience is treated in a dialectic manner.
We examine in depth this relationship, by initially analysing functionalities of memory that enable a past event to be re-enacted. Particular emphasis is given on recognition as a necessary condition for the revival of
the past, but also as the distinguishing feature between memory and imagination.
Subsequently, the identity of our heroes is examined, as it is composed
by memoir recalls. Burdened with their traumatic recollections, they search
in agony to find ways of surviving and coexisting during the war and the
post-war era. The imminent fear for the present and the future, the lost
sense of “belonging somewhere”, that is intensified by the sorrow of the
impossible homecoming, and the sentimental and existential fission are the
principal behaviors observed in the heroes of Demosthenes Papamarkos
and Yannis Atzakas.
Λέξεις κλειδιά: αφηγηματοποίηση, μνήμη, ταυτότητα, Παπαμάρκος,
Ατζακάς,

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΓΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ:
ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ;
Ζωή Γεωργιάδου*
Τον 19ο αιώνα μια σειρά γεωπολιτικών γεγονότων επηρεάζει σημαντικά την ιδεολογία και τη νοοτροπία των Ελλήνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας της
Κωνσταντινούπολης, κυρίως μετά τα μέσα του αιώνα, σχετίζεται με το
πρόσφορο κλίμα που δημιούργησαν οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ
(Hatt-ı Şerif 1839, Hatt-ı Hümayun 1856) σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ενότητα της αυτοκρατορίας που είχε δεχθεί σοβαρότατα πλήγματα
από τη δημιουργία των πρώτων εθνικών κρατών σε πρώην εδάφη της. Οι
μεταρρυθμίσεις αυτές οδήγησαν στη διαμόρφωση μιας νέας κοινωνικής
οργάνωσης στο πλαίσιο της υπό αναμόρφωση πολυεθνικής, πολυγλωσσικής και πολυθρησκευτικής αυτοκρατορίας μέσω της αναδιοργάνωσης των
millet, των θρησκευτικών κοινοτήτων δηλαδή που συναποτελούσαν την
παραδοσιακή οθωμανική κοινωνία. Ο απώτερος στόχος της προσπάθειας
αυτής, ενταγμένης στο ευρύτερο πολιτικο-ιδεολογικό ρεύμα του Οθωμανισμού,1 ήταν η δημιουργία μιας νέας συλλογικής ταυτότητας, που θα απέτρεπε τη διαδικασία ανάπτυξης περαιτέρω αποσχιστικών τάσεων.
Κατά την περίοδο αυτή, μια ομάδα Ελλήνων συγγραφέων που είτε
κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη είτε έχουν διαμείνει στην πόλη
*

1

Ζωή Γεωργιάδου (zoegeorgiadou@yahoo.gr), Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, υπότροφος (υποτροφία τριετούς διάρκειας) και μέλος του Graduate College
του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (Ινστιτούτο Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας). Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο ΑΠΘ και τις μεταπτυχιακές στο
ΔΠΘ και από τον Απρίλιο του 2016 εκπονώ τη διδακτορική μου διατριβή με τίτλο The
Mysteries of Constantinople. Greek “social fiction” in the Ottoman Empire. A discourse
about a Constantinopolitan Greek collective identity in the late 19th century? και επιβλέποντα καθηγητή τον Prof. Dr. Ulrich Moennig.
Ο Οθωμανισμός προωθούσε την ισότητα όλων των Οθωμανών υπηκόων, μουσουλμάνων και μη, απέναντι στο νόμο και επεδίωκε να τους συσπειρώσει κάτω από μια (κοινή)
οθωμανική ταυτότητα, όπου όλοι, ανεξάρτητα από τη θρησκεία και την εθνότητά τους,
θα είχαν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στον σουλτάνο (βλ. σχετικά: Αναγνωστοπούλου 1997· Davison 1990· Deringil 1998· Κάννερ 2004).
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για κάποιο χρονικό διάστημα, μας παραδίδουν μια σειρά επιφυλλιδικών
μυθιστορημάτων (roman feuilleton)2 που αναφέρονται στην ελληνική κοινότητα της πόλης. Τα περισσότερα από τα μυθιστορήματα αυτά κυκλοφορούν στη συνέχεια και σε αυτοτελή έκδοση και εκφράζουν σε μεγάλο
βαθμό την ανάγκη της κοινότητας να προσδιορίσει το παρόν και το μέλλον
της στο πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κάποια από αυτά, μάλιστα, παράγονται υπό την επίδραση της μαζικής εισροής μεταφράσεων
ξένων έργων, κυρίως Γαλλικών, ακολουθώντας το πρότυπο του Eugène
Sue στο μυθιστόρημά του Les Mystères de Paris (1842-1843) και μπορούν
να ενταχθούν στο ξεχωριστό –για κάποιους μελετητές– γένος των Απόκρυφων μυθιστορημάτων (City Mysteries), το οποίο προϋποθέτει ως χώρο
δράσης τη μεγάλη πόλη, δίνοντας έμφαση στις σκοτεινές και απόκρυφες
πλευρές της.3
Ένας από τους συγγραφείς της παραπάνω ομάδας, που αντικρίζει την
οθωμανική πρωτεύουσα και τον ελληνικό πληθυσμό της με κωνσταντινουπολίτικη ματιά, είναι ο Κωνσταντίνος Δ. Γουσσόπουλος, ο οποίος το
1888 δημοσιεύει σε συνέχειες στην Επιφυλλίδα Κωνσταντινουπόλεως το
εκτενές «πρωτότυπον κοινωνικόν μυθιστόρημα» με τίτλο Τα Δράματα
της Κωνσταντινουπόλεως.4 Το έργο κυκλοφορεί την ίδια χρονιά και σε
2

3

4

Η ιστορία του επιφυλλιδικού μυθιστορήματος είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του Τύπου στη Γαλλία: από το 1836 κι εξής, οι καθημερινές εφημερίδες παραχωρούν τον χώρο των επιφυλλίδων, που μέχρι τότε είχαν πολιτικό, κριτικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο, στο πιο δημοφιλές λογοτεχνικό είδος της εποχής, το μυθιστόρημα,
το οποίο έτσι κυκλοφορεί σε συνέχειες, επιβάλλοντας στους μυθιστοριογράφους νέους
κανόνες γραφής. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουν να πολλαπλασιάσουν τους αναγνώστες και τους συνδρομητές τους και να προσελκύσουν διαφημίσεις, ενώ το μικροαστικό, κατά κανόνα, αναγνωστικό κοινό απολαμβάνει τις νέες δημιουργίες γνωστών μυθιστοριογράφων με μικρό κόστος (Ζήρας, Δεσποτίδης (2007: 674)). Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. Queffélec 1989.
Το Απόκρυφο μυθιστόρημα (αλλιώς: Μυθιστορία Αποκρύφων ή Μυθιστόρημα των
πόλεων) αποτελεί μια μορφή κοινωνικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα, που γεννήθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1830, έφτασε στην ακμή του κατά την επόμενη
δεκαετία και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. Έχει
ως θέμα του την εξαθλίωση των κατώτερων στρωμάτων στα σύγχρονα αστικά κέντρα,
καθώς και τη διαφθορά και την εγκληματική συμπεριφορά των ανώτερων οικονομικά
και κοινωνικά τάξεων και εκφράζει συχνά έναν σοσιαλιστικού τύπου προβληματισμό
με αίτημα την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία των αδυνάτων και πενήτων. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. Knight 2012.
Κωνσταντίνου Δ. Γουσσοπούλου, Τὰ δράματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Πρωτότυπον κοινωνικὸν μυθιστόρημα, τόμος πρῶτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, Ἐπιφυλλὶς
Κωνσταντινουπόλεως, Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1888. Το μυθιστόρημα εντάσσεται στο
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αυτοτελή έκδοση σε τέσσερις τόμους (περίπου 900 σελίδες) στην Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα με έξοδα του ίδιου του συγγραφέα.
Για τη ζωή του Γουσσόπουλου δεν έχουμε καταφέρει, προς το παρόν
τουλάχιστον, να συγκεντρώσουμε πολλές πληροφορίες. Αυτό που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι πως δεν κατάγεται από την οθωμανική πρωτεύουσα. Πατρίδα του ήταν τα Άγραφα Θεσσαλίας, περιοχή που κατά τη
γέννησή του (γύρω στο 1860) ανήκε ακόμη στην οθωμανική αυτοκρατορία, ήρθε για σπουδές στην Κωνσταντινούπολη (και όχι στην Αθήνα,
όπως συνηθιζόταν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα)5 και σπούδασε Ιατρική στην Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως.6 Μετά
το πέρας των σπουδών του, παρέμεινε στην οθωμανική πρωτεύουσα,
όπου και διακρίθηκε ως γιατρός,7 αργότερα και διευθυντής του Εθνικού
Φρενοκομείου στο Επταπύργιο. Πέρα από τη δράση του ως γιατρός, ο
Γουσσόπουλος ως μόνιμος κάτοικος Κωνσταντινούπολης εμφανίζεται
αρκετά ενεργός σε θέματα που σχετίζονται με τη ζωή των συμπολιτών
του: το 1889 κυκλοφορεί μια μελέτη για την οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Φρενοκομείου,8 ενώ το όνομά του εμπλέκεται και στην
έκδοση τριών συλλογικών μελετών ευρύτερου φιλολογικού/ιστορικού

5

6
7

8

σώμα των κειμένων που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας της υπό εκπόνηση διδακτορικής μου διατριβής, με θέμα τον εντοπισμό των σημαινομένων σε ένα σύνολο
κωνσταντινουπολίτικων μυθιστορημάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωση
της συλλογικής ταυτότητας των Ελλήνων της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα.
Κατά κανόνα, οι γόνοι των πλούσιων ελληνικών οικογενειών της οθωμανικής αυτοκρατορίας επέλεγαν για τις σπουδές τους την Αθήνα ή κάποια πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης, όπως το Παρίσι ή τη Βιέννη· ο Γουσσόπουλος, όμως, επέλεξε να μείνει
και να σπουδάσει στην οθωμανική αυτοκρατορία.
Σύμφωνα με τον κατάλογο αποφοίτων, ο Γουσσόπουλος αποφοίτησε στις 12 Ιουνίου
1883 με βαθμό «Πάνω Καλώς».
Η άσκηση της ιατρικής από τους νεότερους γιατρούς γινόταν συνήθως στα φαρμακεία,
ειδικά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου και τις πρώτες του 20ου αιώνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες των σχετικών καταλόγων, ο Κ. Γουσσόπουλος «επιδίδεται
σε χειρουργικές εργασίες παντός είδους εν τη οικία αυτού και εξετάζει παράλληλα σε
δύο φαρμακεία του Γαλατά και του Καλλιοντζή Κουλούκ» (Τρομπούκης (2000:118)).
Κωνσταντίνου Δ. Γουσσοπούλου, Τα απόκρυφα του Φρενοκομείου ήτοι Λεπτομερὴς
περιγραφὴ της διοργανώσεως του εν Επταπυργίῳ Εθνικού Φρενοκομείου, ακριβεστάτη
απεικόνισις της πνευματικής καταστάσεως των εν αυτώ περιθαλπομένων, μετά συλλογής
των περιεργοτέρων σκηνών, ανεκδότων επεισοδίων και παντός εν γένει του αφορώντος
το φιλανθρωπικόν τούτο καθίδρυμα, Εκδίδοται υπὸ των αδελφών Γεωργίου και Ιωάννου Μαυροπούλου αρχιφύλακος και αρχιφρενοκόμου, Τυπογραφείον Α. Μαξούρη και
Β. Φιλιππίδου, εν Κωνσταντινουπόλει 1889.
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ενδιαφέροντος στην Κωνσταντινούπολη κατά την τελευταία δεκαετία
του 19ου αιώνα, που προορίζονταν για εκπαιδευτική χρήση.9 Πρέπει
να σημειώσουμε πως Τα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται να
αποτελούν το μοναδικό μυθιστόρημα που εξέδωσε.10
Στα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως ο συγγραφέας, ακολουθώντας
το πρότυπο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μυθιστορημάτων, αλλά και των
ελληνικών Απόκρυφων μυθιστορημάτων που έχουν προηγηθεί (όπως, για
παράδειγμα, Ο Διάβολος εν Τουρκία του Στέφανου Ξένου ή τα Απόκρυφα
Κωνσταντινουπόλεως του Χριστόφορου Σαμαρτσίδη), δίνει την εντύπωση
πως διαθέτει σε βάθος γνώση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τη ζωή
και την κοινωνία της οθωμανικής πρωτεύουσας, της «ωραίας ημών πόλεως», όπως την ονομάζει.11 Ο αναγνώστης παρακολουθεί τις περιπέτειες
του Δημητρίου, ενός ενάρετου και τίμιου νεαρού εργάτη, ο οποίος, πληγωμένος από την προδοσία της συζύγου του Αγγελικής και από την αδικία της
κοινωνίας γενικότερα, αποφασίζει να πάρει σκληρή εκδίκηση: ανατινάζει
το Αυστριακό πλοίο με το οποίο η άπιστη Αγγελική και ο εραστής της Θεόδωρος προσπαθούν να το σκάσουν (φυσικά, οι δύο εραστές καταφέρνουν
να γλιτώσουν την τελευταία στιγμή), γίνεται μέλος συμμορίας Οθωμανών
ληστών που σκορπίζουν τον τρόμο στα βουνά της Σαμψούντας, επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη με νέα ταυτότητα (του πλούσιου τραπεζίτη
Επαμεινώνδα Κομορίνου), ιδρύει την εγκληματική «εταιρεία του σιδηρού
δαχτυλιδιού» και διαπράττει σειρά εγκλημάτων. Αυτό, βέβαια, αποτελεί
τυπικό μοτίβο του γένους των Απόκρυφων μυθιστορημάτων: η άδικη κοινωνία εκμεταλλεύεται με τον σκληρότερο τρόπο τα τίμια και ενάρετα,
πλην όμως πτωχά, μέλη της, οδηγώντας τα στο έγκλημα, προκειμένου να
εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους (πρβ. Eugène Sue ή George Reynolds).
Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσης εν σχέσει προς την Αρχαίαν, Προς χρήσιν των
εν τοις Δημοτικοίς Σχολείοις διδασκομένων (1890), Ιερὰ Ιστορία εις τεύχη τρία (1892)
και Φυσικής Ιστορίας Εγχειρίδιον Προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων
των φύλων (1894).
10 Ο Γουσσόπουλος δημοσίευσε και ένα σύντομο διήγημα με τίτλο Τα καΰμένα! στο περιοδικό Οικογενειακόν Ημερολόγιον (Κωνσταντινούπολη 1890, 161-165). Ευχαριστώ
την Αναστασία Τσαπανίδου και τον Θανάση Κούγκουλο που μου υπέδειξαν την ύπαρξη του παραπάνω διηγήματος.
11 Αυτό αποτελεί μια από τις κοινές συμβάσεις του γένους των Απόκρυφων μυθιστορημάτων: ο συγγραφέας παρουσιάζει τον εαυτό του ως αξιόπιστο μάρτυρα που διαθέτει
βαθιά γνώση της πόλης, των συνοικιών της και, φυσικά, των «μυστηρίων» της, τα
οποία αναλαμβάνει να αποκαλύψει στον αναγνώστη.
9
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Στο τέλoς του μυθιστορήματος, η ηθική τάξη αποκαθίσταται και οι μετανοημένοι πρώην εγκληματίες αναχωρούν από την Κωνσταντινούπολη
με προορισμό την Αμερική, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Πέρα από
τον βασικό πρωταγωνιστή Δημήτριο/Επαμεινώνδα Κομορίνο, μια σειρά
χαρακτήρων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής: ο
χαμένος αδερφός του Δημητρίου και χαρισματικός ιερέας Αγαθάγγελος, ο
οποίος συντελεί στην ηθική μεταστροφή του πρωταγωνιστή στο τέλος του
μυθιστορήματος, τα δύο παιδιά του Δημητρίου, ο υιοθετημένος γιος του
Αλέξανδρος και η ενάρετη κόρη του Ελένη (στο τέλος θα αποδειχθεί πως
η νεαρή κοπέλα είναι στην πραγματικότητα κόρη του Αγαθάγγελου), η
πρώην σύζυγός του Αγγελική, το όνομα της οποίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον διαβολικό της χαρακτήρα, ο πιστός του βοηθός και μέλος της
«εταιρείας του σιδηρού δαχτυλιδιού» Νάρκισσος, ο ύπουλος υπαρχηγός
της εταιρείας Μυθριδάτης, ο οποίος εποφθαλμιά τη θέση του αρχηγού και
προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει τον Δημήτριο από τη μέση και πολλοί
άλλοι. Η πλοκή εκτυλίσσεται από τον Οκτώβριο του 1852, λίγο πριν δηλαδή την έκρηξη του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) και την υπογραφή
του Hatt-ı Hümayun (1856), ως το 1871.
Ο Γουσσόπουλος υποδέχεται με ενθουσιασμό τον εξευρωπαϊσμό της
οθωμανικής πρωτεύουσας και τον εκσυγχρονισμό που έχει επιτευχθεί, σε
μεγάλο βαθμό, κατά τις τελευταίες δεκαετίες (κυρίως από το 1860 κι έπειτα): έχουν κτισθεί πέτρινες οικίες βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου (ενώ στο
παρελθόν η πλειοψηφία των οικιών ήταν ξύλινες), έχουν κατασκευαστεί
ευρείες και συμμετρικές οδοί (ενώ στο παρελθόν οι οδοί ήταν στενές και
ρυπαρές) και έχουν δημιουργηθεί σύγχρονες συνοικίες που δίνουν στην
Κωνσταντινούπολη τον χαρακτήρα ευρωπαϊκής πόλης. Αν και η σύγχρονη
εικόνα της πόλης, οργανωμένης βάσει ευρωπαϊκών προτύπων, φαίνεται
να τον ικανοποιεί αρκετά, ο Γουσσόπουλος σημειώνει πως υπάρχουν ακόμη σημαντικοί τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Είναι γεγονός πως, από
τα μέσα του αιώνα κι έπειτα, η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν σε άμεση
και διαρκή επικοινωνία με το Παρίσι, το Λονδίνο και τη Βιέννη. Η οικονομική και κοινωνική οργάνωση των ευρωπαϊκών αυτών πρωτευουσών,
καθώς και ο αστικός τρόπος ζωής των κατοίκων τους αποτελούσε για την
κωνσταντινουπολίτικη ελληνική κοινότητα παράδειγμα προς μίμηση.12
12 Μπόζη 2002, 17-33.
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Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο, η οθωμανική αυτοκρατορία προσπαθούσε να
ακολουθήσει, φυσικά όχι με τον ίδιο ρυθμό, την πορεία των σύγχρονων
ευρωπαϊκών κρατών προς την εκβιομηχάνιση. Σε ένα από τα πρώτα κεφάλαια του μυθιστορήματος, ο νεαρός πρωταγωνιστής Δημήτριος, αφού
ολοκληρώνει τη φοίτησή του σε κάποιο ελληνικό σχολείο της Κωνσταντινούπολης, αποφασίζει να μαθητεύσει κοντά στον «αγαθό και ευγενή»
κύριο Σμιθ, έμπειρο Άγγλο μηχανουργό13 και σε σύντομο διάστημα, ο ικανότατος νέος συγκαταλέγεται μεταξύ των εργατών πρώτης τάξης.
Μελετώντας τον ρόλο της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, όπως παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα, παρατηρούμε ότι η δράση των
μελών της αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο: το
πρώτο έχει να κάνει με τη θέση των Ελλήνων στην οθωμανική κοινωνία
και τη σχέση τους με τις υπόλοιπες εθνότητες που την συναπαρτίζουν, ενώ
το δεύτερο σχετίζεται με την κοινωνική διαστρωμάτωση στο πλαίσιο της
δικής τους κοινότητας. Ο Γουσσόπουλος παρατηρεί πως ενώ η Κωνσταντινούπολη αποτελεί μια πολυεθνική και πολυθρησκευτική κοινωνία, ένα
«βαβυλώνειο πλήθος» όπου χιλιάδες ανθρώπων βρίσκονται καθημερινά
«σε διαβολική κίνηση», μεταξύ των οποίων Οθωμανοί, Έλληνες, Αρμένιοι,
Εβραίοι και πολίτες όλων των κρατών όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και των
άλλων ηπείρων, κατά περίεργο τρόπο, η διάπραξη κακουργημάτων είναι
σπανιότερη σε σύγκριση με άλλες πρωτεύουσες, καθώς όλες οι παραπάνω ανόμοιες φύσεις συνεννοούνται θαυμάσια και συζούν αρμονικά. Αυτό
αποτελεί πιθανότατα μια πρώτη ένδειξη για την ιδεολογική τοποθέτηση
του συγγραφέα, ο οποίος επιδοκιμάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της οθωμανικής πρωτεύουσας. Στο μυθιστόρημα υπάρχουν αρκετές αναφορές στον
χαρακτήρα των Οθωμανών, οι περισσότερες με θετική χροιά, κυρίως όσον
αφορά τους ανώτατους αξιωματούχους του κράτους.14 Ιδιαίτερη περίπτωση
13 “[Ο Δημήτριος] απεφάσισε να εγκαταλείψη την Αθηνάν και ακολουθήση τον Ήφαιστον, όστις κατά ταύτην την εποχήν, εν Ευρώπη, εις πυρετωδεστάτην ευρίσκεται κίνησιν, επαπειλών να κατακυριεύση τον κόσμον” (τόμος I, κεφάλαιο Γ, 18-19).
14 Μόνο σε δύο περιπτώσεις σε ολόκληρο το μυθιστόρημα συναντά κανείς αρνητικούς χαρακτηρισμούς για την οθωμανική φυλή: του εύπιστου και άπληστου Οθωμανού φρουρού της φυλακής που δωροδοκείται εύκολα από τα μέλη της «εταιρείας του σιδηρού δαχτυλιδιού» προκειμένου να αφήσει τον αρχηγό τους να δραπετεύσει και των αιμοβόρων
και σκληροτράχηλων Οθωμανών ληστών στα βουνά της Σαμψούντας που σκορπίζουν
τον τρόμο στα γύρω χωριά, εκτελούν τους αιχμαλώτους τους με άγριο τρόπο και μάχονται εναντίον του αυτοκρατορικού στρατού, αλλά και των Κιρκάσιων ληστών.
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αποτελεί φυσικά ο φιλάνθρωπος σουλτάνος Αμπντούλ Αζίζ (1861-1876),
ο οποίος προσφέρει 10 χιλιάδες οθωμανικές λίρες από το αυτοκρατορικό
ταμείο για τη στήριξη των θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς του
1870. Το γεγονός αυτό δε μας προκαλεί εντύπωση, καθώς ο Γουσσόπουλος γράφει πάντα υπό τον αυστηρό έλεγχο της οθωμανικής λογοκρισίας.
Αντιθέτως, εντύπωση προκαλεί η παντελής απουσία του αρμενικού και του
εβραϊκού στοιχείου από το μυθιστόρημα, παρά τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζαν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της οθωμανικής πρωτεύουσας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.15 Φαίνεται πως ο Γουσσόπουλος
συνειδητά παραβλέπει την παρουσία και τη δράση τους στην πόλη, εστιάζοντας την προσοχή του σχεδόν αποκλειστικά στο ελληνικό στοιχείο και
τη σχέση του με το κυρίαρχο οθωμανικό. Πέρα από τους Οθωμανούς, δύο
άλλες εθνότητες κάνουν την εμφάνισή τους στο μυθιστόρημα: οι Ρώσοι και
οι Μαυροβούνιοι. Η αναφορά στους πρώτους δεν έχει καμιά θετική χροιά:
ο αναγνώστης συναντά τον Γεώργιο Αλεξάνδροβιτς, Ρώσο υπήκοο προ
πολλών ετών εγκατεστημένο στην Κωνσταντινούπολη, στην παλιά και ευρύχωρη οικία του οποίου συχνάζουν, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας,
ύποπτες φυσιογνωμίες, άνθρωποι με άγρια μορφή, κάκιστα ενδεδυμένοι. Η
εντύπωση που δίνει ο Αλεξάνδροβιτς στους γείτονές του είναι πως πρόκειται για έναν άνθρωπο λίαν παράδοξο, έναν αγροίκο επαρχιώτη που πλούτισε τυχαία και ζει σύμφωνα με τα ήθη της πατρίδας του, δηλαδή μέσα στο
έγκλημα και τη διαφθορά.16 Σε άλλο κεφάλαιο, ο συγγραφέας παρουσιάζει
τους Μαυροβουνίους, η θέση των οποίων στην οθωμανική πρωτεύουσα
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον άγριο και απειλητικό τους χαρακτήρα:
από τη μια, περιγράφονται ως αρειμάνιοι, εύρωστοι και ρωμαλέοι, από την
άλλη, όμως, ζουν μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση.17
Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, από κοινωνική άποψη, η «ημετέρα
πόλις» περιλαμβάνει τρεις τάξεις. Στην πρώτη ανήκει η ανερχόμενη
αστική τάξη, οι νεόπλουτοι δηλαδή έμποροι, τραπεζίτες και χρηματιστές.
Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι κυρίως η στείρα μίμηση ευρωπαϊκών
15 Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης παρέμενε διαχρονικά αναλλοίωτο, κυμαινόμενο περίπου στο 35% του συνόλου. Το 45-50% ήταν Μουσουλμάνοι και το 10% Αρμένιοι, οι υπόλοιποι Εβραίοι και
ξένοι (Αποστολίδης (1996: 19)).
16 τόμος ΙΙ, κεφάλαιο Β, 14-15.
17 τόμος ΙΙΙ, κεφάλαια Ε και ΣΤ, 50-72.
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προτύπων και συμπεριφορών, συχνά όχι και των καλύτερων.18 Η πλειοψηφία των μελών της τάξης αυτής συχνάζει σε καταγώγια και καπηλειά,
όπου οι θαμώνες είναι εθισμένοι σε κακές συνήθειες, όπως χαρτοπαιξία,
οινοπνευματώδη ποτά και κάπνισμα. Αυτό όμως που προκαλεί μεγάλη
οργή στον Γουσσόπουλο είναι η υποκρισία της κοινωνικής αυτής τάξης:
πολλοί κατακρίνουν δημόσια την κοινωνική διαφθορά και ανηθικότητα,
ενώ την ίδια στιγμή διαπράττουν σωρεία εγκληματικών και ανήθικων
πράξεων στην ιδιωτική τους ζωή. Όπως είναι γνωστό, ο Κριμαϊκός πόλεμος έδωσε την ευκαιρία στους αστούς της ελληνορθόδοξης κοινότητας
(κυρίως σε ισχυρούς εμπόρους και τραπεζίτες, όπως ο Γεώργιος Ζαρίφης
και ο Χρηστάκης Ζωγράφος) να διεμβολίσουν το μονοπώλιο των Αρμένιων τραπεζιτών της πρωτεύουσας και να «συνδιαλλεχθούν» ισότιμα με
την παραδοσιακή νεοφαναριώτικη ηγετική ελίτ. Η τελευταία αποτελεί,
κατά τον Γουσσόπουλο, τη δεύτερη τάξη, στην οποία ανήκουν οι πλούσιοι, οι αριστοκράτες και οι επιστήμονες που κατέχουν υψηλά αξιώματα
στην οθωμανική διοίκηση και αντιμετωπίζουν τα πάντα με απάθεια, αποφεύγοντας τις κοινωνικές συναναστροφές με τις άλλες τάξεις, ενδιαφερόμενοι μόνο για τη διατήρηση της υπόληψής τους και την αύξηση των
χρημάτων τους, ζώντας βίο γαλήνιο και «φιλοσοφικό». Τέλος, την τρίτη
τάξη αποτελεί ο απλός λαός, ένα ανομοιογενές σύνολο, στο οποίο μπορεί
κανείς να εντοπίσει «πολλές αρετές και κακίες».19 Πολλά από τα μέλη
της τάξης αυτής δε λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ζουν κάτω
από άθλιες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν συχνά μια έντονη
ροπή προς την παρανομία και το έγκλημα.

18 «Ενώ πρό ολίγων μόλις ετών έζων μεθ’ απλότητος, μη γνωρίζοντες, μη απομιμούμενοι,
ή μη θέλοντες και να απομιμηθώσι τα των εξηυγενισμένων, ήδη πειρώνται, όπως, ει
δυνατόν, υπερβώσιν αυτούς, καθιστάμενοι εκκεντρικώτεροι και μάλλον ιδιότροποι των
Άγγλων, χαριέστεροι ή γελοιωδέστεροι των Γάλλων, κουφότεροι των Ιταλών, σοβαρώτεροι των Γερμανών και τραχύτεροι των Ρώσσων, […]» (τόμος I, κεφάλαιο Α, 6).
19 Στην τάξη αυτή συναντάται «[…] η ευγένεια της ψυχής μετά της βαρβαρότητος και
αγροικίας, η αναισθησία μετά της σκληρότητος, η φιλανθρωπία μετά της εκδικήσεως,
το μίσος μετά της αγάπης, η απάτη μετά της τιμιότητος, ο προς την εργασίαν έρως
μετά της οκνηρίας, η πτωχεία μετά της αμεριμνησίας, η μέθη μετά της φιλοσοφίας, ο
εγωισμός μετά της συναισθήσεως της σμικρότητος, ο φθόνος μετά της αληθούς εκτιμήσεως, η δεισιδαιμονία και ο φόβος μετά της αθεΐας και αυταπαρνήσεως και η αμάθεια
μετά της λεπτοτάτης ευτραπελίας, του συζητητικού πνεύματος, του ευστόχου των απαντήσεων και της διορατικότητας» (τόμος I, κεφάλαιο Α, 7-8).
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Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι συγγραφείς των Απόκρυφων μυθιστορημάτων αναφέρονται σε κοινωνικές ομάδες που ζουν κάτω από άθλιες
συνθήκες και οδηγούνται συχνά σε αντικοινωνικές ή/και παράνομες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, στα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως,
οι βαρκάρηδες και οι αχθοφόροι του λιμανιού παρουσιάζονται ως άνθρωποι αντικοινωνικοί και αγράμματοι, που μιλούν τη δική τους αργκό («επήγε ‘ς το καρακόλι», «δυο ποτηράκια κι έχασε την πούσουλα», κ.ά.) και
ζουν στο περιθώριο. Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά των δρόμων αποτελούν
ειδική κατηγορία· χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Πάνος, υπαρχηγός της εγκληματικής «εταιρείας του σιδηρού δαχτυλιδιού», ο οποίος
μένει ορφανός σε πολύ μικρή ηλικία και καταλήγει να περιφέρεται στις
οδούς της οθωμανικής πρωτεύουσας, να κοιμάται με τα αδέσποτα σκυλιά
και να μάχεται με αυτά για λίγα αποφάγια. Σε αρκετά σημεία του μυθιστορήματος, όπου ο Γουσσόπουλος ασκεί κριτική στην κοινωνική αδικία και
την εκμετάλλευση των φτωχών, πλην όμως ενάρετων, ανθρώπων και στο
τεράστιο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, εντοπίζουμε την επίδραση του George W. Reynolds. Ο Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος
έδωσε στο μυθιστόρημά του The Mysteries of London (1844-1846) μια
πολιτική/αναμορφωτική διάσταση, αναλύοντας το τεράστιο χάσμα μεταξύ
Πλούτου και Πενίας στη σύγχρονη κοινωνία και την εκμετάλλευση των
φτωχών που τους οδηγεί αναπόφευκτα στο έγκλημα ως φυσική αντίδραση
στην κοινωνική πίεση που ασκείται πάνω τους. Στην περίπτωση του Γουσσόπουλου, αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι η έντονη κριτική
που ασκεί ο συγγραφέας στις δύο ανώτερες κοινωνικές τάξεις, κατηγορώντας την πρώτη (την ανερχόμενη αστική τάξη) για άκριτο μιμητισμό, ξενομανία και τάση προς τη διαφθορά, ενώ τη δεύτερη (τους Νεοφαναριώτες)
για αδιαφορία και επιδίωξη του προσωπικού συμφέροντος. Αντίθετα, στον
απλό λαό διακρίνει αρκετές δυνατότητες, που πρέπει να καλλιεργηθούν με
την κατάλληλη εκπαίδευση.
Παρ’ όλο που, κατά τον συγγραφέα, το χάσμα μεταξύ των τριών κοινωνικών τάξεων είναι αγεφύρωτο, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν την ενότητα της ελληνικής κοινότητας: η γλώσσα και
η θρησκεία. Γνωρίζουμε πως στα τέλη του 19ου αιώνα η καθαρεύουσα
αποτελούσε την γλώσσα των μορφωμένων αστών, ενώ το κοινό (ελληνικό)
γλωσσικό ιδίωμα, η «παραφθαρμένη καθαρεύουσα», όπως την ονομάζει η
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Σούλα Μπόζη, με πολλές τουρκικές λέξεις φερμένες στο τυπικό της «ελληνικής» ήταν η γλώσσα των υπολοίπων.20 Αυτή η γλώσσα, λοιπόν, αποτελεί
το πρώτο συνεκτικό στοιχείο της κοινότητας. Στα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ένδειξη παιδείας. Στη διάρκεια μιας συζήτησης μεταξύ δύο νέων ανδρών, του πρωταγωνιστή Δημητρίου και του Γεωργίου, σε ένα καφενείο στο Πέρα, ο δεύτερος
παραδέχεται πως είναι «αγράμματος», καθώς μιλά «χωριάτικα», χαρακτηρίζοντας τον συνομιλητή του «γραμματισμένο», καθώς μιλά «ελληνικά».21
Σε άλλο κεφάλαιο, στη διάρκεια πάλι μιας συζήτησης μεταξύ δύο ανδρών,
ο ένας χρησιμοποιεί τη λέξη «εχεμύθεια», αλλά ο συνομιλητής του διαμαρτύρεται πως «αυτό είναι πολύ ελληνικό και δεν το καταλαβαίνει».22
Πέρα από τη γλώσσα, η θρησκεία εξακολουθεί να παίζει σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της συλλογικής ταυτότητας των Ελλήνων στα τέλη
του 19ου αιώνα. Ο Γουσσόπουλος, μάλιστα, ασκεί έντονη κριτική στην
αδιαφορία που επιδεικνύουν πολλοί προς «την αγίαν ημών θρησκεία», καθώς και στη στάση του ορθόδοξου κλήρου απέναντι στον εκσυγχρονισμό
της κοινωνίας, αφού, κατά την άποψή του, η πλειοψηφία των μελών του,
κυρίως του κατώτατου κλήρου, δε διαθέτει την κατάλληλη παιδεία ώστε
να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην κοινότητα. Παρ’ όλ’ αυτά, ο συγγραφέας
εξακολουθεί να πιστεύει στον ενοποιητικό ρόλο της ορθόδοξης θρησκείας
και στη διάδοση των χριστιανικών αρχών. Προβάλλει, λοιπόν, τον Αγαθάγγελο, τον χαμένο αδερφό του πρωταγωνιστή Δημητρίου, ως πρότυπο
προς μίμηση. Αυτός είναι ο τύπος του πραγματικά ενάρετου ιερέα που έχει
τόσο ανάγκη η κοινωνία της εποχής, ο οποίος καθοδηγεί τους ανθρώπους
στην οδό της αρετής, της αυταπάρνησης και του καθήκοντος. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε πως τα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως κυκλοφορούν σε
μια περίοδο που η ελληνική κοινότητα της οθωμανικής αυτοκρατορίας
καλείται να αντιμετωπίσει δύο σοβαρότατους κινδύνους: τη βουλγαρική
προπαγάνδα που έγινε ακόμη εντονότερη μετά το σχίσμα του ορθόδοξου
millet και την ίδρυση της Εξαρχίας το 1870, καθώς και την ιδεολογία του
Πανισλαμισμού που μετά το 1880 εξαπλώνεται στην οθωμανική αυτοκρατορία ως εναλλακτική λύση για τη σωτηρία της. Ως απάντηση, λοιπόν, σε
20 Μπόζη (2002: 307).
21 τόμος Ι, κεφάλαιο Β, 15.
22 τόμος Ι, κεφάλαιο Ε, 136.
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αυτούς τους δύο κινδύνους, ο Γουσσόπουλος προβάλλει μια συλλογική
ελληνική ταυτότητα που βασίζεται στην ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη θρησκεία.
Στο μυθιστόρημα εμφανίζεται έντονο το στοιχείο της σύγκρουσης μεταξύ του παλιού, του συντηρητικού, του «Ανατολικού» και του νέου, του
μοντέρνου, του «Ευρωπαϊκού», με άλλα λόγια, γίνεται αισθητή η διάκριση Εαυτού και Άλλου. Ενώ όλα τα έθνη βαδίζουν με γιγαντιαία βήματα,
γράφει ο Γουσσόπουλος με παράπονο, «ημείς» σερνόμαστε πίσω τους «ως
σκώληκες».23 Παραδέχεται, βέβαια, πως τις τελευταίες δεκαετίες (κυρίως
μετά το 1860) η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται, η Ανατολή εκσυγχρονίζεται και οι άνθρωποι σιγά-σιγά εξευγενίζονται. Εύχεται, λοιπόν, οι
ιθύνοντες που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του «ημετέρου κράτους»,
της οθωμανικής αυτοκρατορίας δηλαδή, να μεριμνούν πάντοτε για τους
υπηκόους τους, για την πρόοδο των τεχνών και της βιομηχανίας και κυρίως για τη στήριξη της παιδείας, μέσω της οποίας «οι ευφυείς λαοί της
Ανατολής, αφού αφυπνισθούν από τον λήθαργο, θα βαδίσουν με θάρρος
την οδό της προόδου και του πολιτισμού των άλλων εθνών».24 Την ίδια
στιγμή, ο συγγραφέας διαβλέπει και έναν μεγάλο κίνδυνο που απειλεί την
ελληνική κοινότητα: τον μιμητισμό και την ξενομανία, τη διαφθορά και
την υποκρισία της ανερχόμενης αστικής τάξης που έχει αναλάβει την ηγεσία της κοινότητας. Κατά την άποψή του, η διαφθορά σχετίζεται άμεσα με
τον εξευρωπαϊσμό της οθωμανικής πρωτεύουσας, χωρίς αυτό βέβαια να
σημαίνει ότι τον απορρίπτει. Αντιθέτως, ζητά τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της αυτοκρατορίας βάσει των δικών της ηθών και αξιών –στο βαθμό,
βέβαια, που κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Το εγχείρημα αυτό είναι αρκετά δύσκολο και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ορθής εκπαίδευσης.
Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως στο μυθιστόρημα συναντά
κανείς ελάχιστες αναφορές στο ελληνικό βασίλειο και την πρωτεύουσά του. Η πρώτη αναφορά έχει να κάνει με τις περιπέτειες του νεαρού
Πάνου, μετέπειτα υπαρχηγού της εγκληματικής «εταιρείας του σιδηρού
δαχτυλιδιού», ο οποίος, ορφανός και σε άθλια κατάσταση, αποφασίζει
να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να καταταγεί εθελοντικά
23 τόμος III, κεφάλαιο Α, 7.
24 τόμος III, κεφάλαιο Α, 6.
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στον ελληνικό στρατό. Παίρνει μέρος στην επανάσταση της Κρήτης25
και μετά την καταστολή της από τα οθωμανικά στρατεύματα επιστρέφει
απογοητευμένος στην Κωνσταντινούπολη και μπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Γουσσόπουλος εκτιμά πως ο ταλαντούχος και
αποφασιστικός αυτός νέος θα μπορούσε εύκολα να εξελιχθεί σε διακεκριμένο αξιωματικό του ελληνικού στρατού, αν οι συνθήκες στο ελληνικό βασίλειο τον ευνοούσαν.26 Μια δεύτερη αναφορά σχετίζεται με την
αφήγηση των περιπετειών του πειρατή Καπετάν Παναγή, ο οποίος κατάγεται από το νησί της Ύδρας και επιχειρεί με το πλοίο του στο Αιγαίο. Ο
συγγραφέας, με έμμεσο τρόπο, ασκεί κριτική στις άθλιες συνθήκες που
επικρατούν στο ελληνικό βασίλειο κάποιες δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία του, αναφερόμενος, πιο συγκεκριμένα, στο φαινόμενο της πειρατείας που μάστιζε τις θαλάσσιες μεταφορές σε όλο τον 19ο αιώνα. Στον
επίλογο του μυθιστορήματος, βρίσκουμε μια τελευταία, αρκετά ενδιαφέρουσα, αναφορά στο ελληνικό βασίλειο: ο συγγραφέας ενημερώνει τον
αναγνώστη για την μελλοντική εξέλιξη των βασικών πρωταγωνιστών,
σημειώνοντας πως οι έντιμοι και ενάρετοι χαρακτήρες (όπως, για παράδειγμα, ο νεαρός Αλέξανδρος), καθώς και οι μετανοημένοι πρώην εγκληματίες (όπως, για παράδειγμα, ο Επαμεινώνδας Κομορίνος, ο Νάρκισσος, ο Πάνος και ο Καπετάν Παναγής) αποφασίζουν να εγκαταλείψουν
τη διεφθαρμένη οθωμανική πρωτεύουσα και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή
στην Αμερική, με ενδιάμεσο (σύντομο) σταθμό την πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου. Αντιθέτως, οι αμετανόητοι εγκληματίες (όπως, για
παράδειγμα, ο Μυθριδάτης) παραμένουν στην Κωνσταντινούπολη.

25 Προφανώς ο Γουσσόπουλος αναφέρεται στην Κρητική Επανάσταση του 1866-1869,
που υπήρξε από τις πιο σημαντικές σε μια σειρά επαναστάσεων τον 19ο αιώνα στην
Κρήτη ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία, με βασικό αίτημα την ένωση με την Ελλάδα.
26 Τα σχόλια του Γουσσόπουλου στο συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις συνθήκες που επικρατούσαν στις τάξεις του ελληνικού στρατού μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, μας φέρνουν στο νου το αφήγημα του Χ. Δημόπουλου Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι (1870).
Το κείμενο αποτελεί αφήγηση ενός νεαρού Κωνσταντινουπολίτη, ο οποίος, όπως και
ο νεαρός Πάνος, γεμάτος ενθουσιασμό, αφήνει τη γενέτειρά του και έρχεται στο ελληνικό βασίλειο, προκειμένου να καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό, βιώνει
όμως την απόλυτη απογοήτευση εξαιτίας των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στον
συγκεκριμένο χώρο. Στο κείμενο αναπαρίστανται με ρεαλιστικό τρόπο τα ήθη και οι
θεσμοί του ελληνικού βασιλείου, καθώς και η στρεβλή αντίληψη που έχουν οι εκτός
συνόρων Έλληνες γι’ αυτό.
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Πιστεύουμε πως ο Κωνσταντίνος Γουσσόπουλος εμφανίζεται στη λογοτεχνική σκηνή της Κωνσταντινούπολης ως μια αρκετά ενδιαφέρουσα
περίπτωση. Ίσως να μην μπορούμε να του αποδώσουμε εύκολα τον τίτλο
του συγγραφέα· πρόκειται, πάντως, για έναν Έλληνα της οθωμανικής αυτοκρατορίας του δευτέρου μισού του 19ου αιώνα, που, αν και δεν κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη, αποφασίζει συνειδητά να παραμείνει
στην αυτοκρατορία, μη έχοντας καμία προσδοκία από το ελληνικό βασίλειο. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον δείχνουν οι επιλογές του και οι ιδέες που
εκφράζονται μέσω του μυθιστορήματός του. Αντιθέτως, φαίνεται απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, βλέπει το
μέλλον της κοινότητας των Ελλήνων στην οθωμανική αυτοκρατορία και
ζητά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ για την περαιτέρω
ανάπτυξή τους. Ονομάζει την αυτοκρατορία «χώραν ημών» χωρίς καμιά
διάθεση μεγαλοϊδεατισμού, αλλά ως απλός Οθωμανός υπήκοος και χαιρετά
με ενθουσιασμό την πολυεθνικότητα και πολυφυλετικότητα «της ημετέρας πόλεως», οραματιζόμενος μια σύγχρονη Κωνσταντινούπολη, οργανωμένη βάσει ευρωπαϊκών αρχών και προτύπων, όπου όλοι οι κάτοικοί
της θα συνεχίσουν να συμβιώνουν αρμονικά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
ο Γουσσόπουλος θεωρεί απαραίτητη την αναδιαμόρφωση της συλλογικής
ταυτότητας και συνείδησης των Ελλήνων, υποστηρίζοντας πως θα πρέπει να βασίζεται στην ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη χριστιανική
θρησκεία, θεωρεί όμως πως η τελευταία χρειάζεται εκσυγχρονισμό και
αναδιάρθρωση. Η ελληνική κοινότητα πρέπει να ανασυντάξει τις δυνάμεις
της και να αναδείξει νέους, εμπνευσμένους ηγέτες, με τη δράση και την
σωστή καθοδήγηση των οποίων οι Έλληνες θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που τους απειλούν και θα βρουν τη θέση τους στην
οθωμανική αυτοκρατορία του 20ού αιώνα.
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Abstract
In the 19th century, a number of geopolitical events influenced the ideology and mentality of the Greeks of the Ottoman empire. More specifically, the conducive environment developed by the reforms of Tanzimat at the
level of administration and economy gradually led to an impressive growth
of the Constantinopolitan Greek community and to a social reorganization
of the multiethnic empire, in general.
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During this period of time, a local culture of the novel started to emerge
in Constantinople under the influence of a massive influx of fiction imported from abroad, especially from France. More precisely, after the mid-century, a group of authors who either originated from Constantinople or have
lived in the Ottoman capital for some time, published several novels referring to its Greek community. Most of these texts belong to the series of
romances known as City Mysteries and were originally published in local
newspapers as romans feuilletons, i.e. in sequels, following the pattern of
Eugène Sue’s Les Mystères de Paris (1842-1843). The multiethnic and
multireligious Ottoman capital played a significant role for these Greek
City Mysteries, as it was, in fact, the only city with Greek population that
could be compared to Paris or London; therefore, as a modern cosmopolitan center, it offered an ideal place for fictional activity.
One of these authors is Konstantinos D. Goussopoulos, who published
in 1888 in Constantinople his extensive “original social novel” entitled
The Dramas of Constantinople, facing the Ottoman capital and its Greek
population from a Constantinopolitan Greek perspective. The author is an
Ottoman Greek, who does not seem to have any expectations regarding
the Greek kingdom. He sees the future of the Constantinopolitan Greeks
within the empire and asks for the implementation of the reforms in order
for them to evolve more. He calls the Ottoman empire “our state” in a
“non-irredentist” way and greets enthusiastically the multiethnic face of
“our city”, dreaming of a modern Constantinople, organized according to
European standards, where its inhabitants keep on coexisting harmoniously. Goussopoulos puts forward a collective Greek identity based on the
Greek language and the Orthodox religion and argues that the only means
to achieve it is the right education. At the end of the 19th-century, the
Greek community must reconstruct its forces and bring forth new, inspired
leaders, with the action and guidance of whom the Ottoman Greeks will
be able to face the dangers that threaten them and find their place in the
20th-century Ottoman empire.
Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντίνος Δ. Γουσσόπουλος, Τα Δράματα της
Κωνσταντινουπόλεως, Απόκρυφο μυθιστόρημα, Κωνσταντινούπολη, συλλογική ταυτότητα

1.11. Αναφορά στην Κρήτη

Η “ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ” ΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΉΣ
ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΉ ΠΡΕΒΕΛΆΚΗ

Cristiano Luciani*
Πριν προβώ στο συγκεκριμένο θέμα της παρούσας εισήγησης,1 είναι
σκόπιμο να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα πρωτόλειο που ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957), ο μελλοντικός μέντορας του Πρεβελάκη, εξέδωσε
το 1906, σε νεαρή ηλικία, είκοσι τριών χρóνων. Πρόκειται για το πρώτο
φιλοσοφικής αναζήτησης δοκίμιό του (στην πραγματικότητα ο Καζαντζάκης δεν έγραψε πολύ δοκιμιογραφία, και επομένως το εν λόγω κείμενο,
έστω και ανώριμο, έχει ιδιαίτερη σημασία στο πεδίο της εξέλιξης της προσωπικής του σκέψης).2 Το προκλητικό δοκίμιο αυτό, χάρη στο οποίο ο
συγγραφέας έγινε γνωστός στους κύκλους των διανοούμενων της εποχής,
έχει εύγλωττο τίτλο, Η αρρώστεια του αιώνος και υπογράφεται με το ψευδώνυμο του Κάρμα Νιρβαμή.3
*

1
2

3

Cristiano Luciani, docente di Letteratura Neogreca all’Università di Roma “Tor Vergata”. E-mail: cristiano.luciani@uniroma2.it
Το κυρίως θέμα του παρόντος Συνεδρίου μου δίνει πάλι την αφορμή να επιστρέψω σε
ένα προσφιλές αντικείμενο της έρευνάς μου που ήδη αντιμετώπισα από διαφορετικές
προοπτικές σε δυο προηγούμενες περιστάσεις: βλ. Luciani 2007 και Luciani 2014.
Η δοκιμιογραφική απασχόληση του Νίκου Καζαντζάκη, ως γνωστό, περιορίζεται στα
έξης κυρίως μελετήματα: Το 1909 δημοσιεύει τη διατριβή του επί υφηγεσία με τίτλο
Ο Φρειδερίκος Νίτσε εν τη Φιλοσοφία του Δικαίου και της Πολιτείας, και το 1913 μια
ομιλία για τον Γάλλο φιλόσοφο «Henri Bergson». Ακολουθούν τις δυο φιλοσοφικές
πραγματείες που επιγράφονται Συμπόσιον (μια πραγματεία σε μυθιστορηματικό πλαίσιο), και Ασκητική, Salvatores Dei αντίστοιχα. Και τα δυο κείμενα αυτά χρονολογούνται στο 1922, αν και η δεύτερη πραγματεία αναθεωρείται κατόπιν το 1944. Στο 1930
ανάγεται η πρώτη έκδοση της Ιστορίας της ρώσικης λογοτεχνίας. Πιο αναλυτικά για το
εν λόγω δοκίμιο και τις σχέσεις με το έργο του Γάλλου συγγραφέα Ernest Renan βλ.
Χρυσογέλου-Κατσή 2011.
Σχετικά με την επιλογή αυτού του ψευδωνύμου, που ανακαλεί κατά κάποιον τρόπο,
αλλά μόνο επιφανειακά, μια εξωτική ονομασία και προβάλλεται ως “παρέκκλιση” σε
σύγκριση με μια πιο ομαλή επιλογή του ονόματος όπως θα μπορούσε να είναι π.χ. “Κάρμα Νιρβάνα”, ενδιαφέρουσες διευκρινίσεις προτείνει ο Γ. Κεχαγιόγλου: «Μου φαίνεται
πως η λύση αυτής της καζαντζακικής “παρέκκλισης” έγκειται στην αναγνώριση ενός
“λογοτύπου” όπου παρατηρείται ευφυής φωνητικός συνδυασμός ενός “ομιλούντος
[βουδικότροπου και αντιθετικού σχηματισμού” με το γνωστό, στον βίο και το έργο του
συγγραφέα, οικοτυπικό-καταγωγικό τρίγωνο, εξάρτησης, έντασης και φυγόκεντρης
απελευθέρωσης: μέσο, η εναλλακτική χρήση αρκτικοσυλλαβίας και (μη καρκινικού:
rma<Mar, rva<Var) αναγραμματισμού, που μπορεί να υποκρύπτει και ψυχαναλυτικό
ενδιαφέρον. Άρα, Κα(= Καζαντζάκης) ρμα (= Μαρίας) Νι(= Νικόλαος) ρβα (= Βαρβά-
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Σε ποια αρρώστια και ποιο αιώνα αναφέρεται εδώ ο Καζαντζάκης;4 Η
ανάλυσή του, που εκτείνεται επί επτά σελίδες του αθηναϊκού περιοδικού
«Πινακοθήκη»,5 ξεκινάει από «τα παιδικά χρόνια της ανθρωπότητος»,
όταν δηλαδή δεν υπήρχαν ίχνη αυτής της δήθεν αρρώστιας και
«οι πρώτοι άνθρωποι, ήσαν αφελείς, η καρδιά των ήταν απλή και ήρεμες,
με μεγάλες γραμμές ζωγράφιζαν την ψυχή των. [...] Όλα γι’ αυτούς ήσαν
ζωντανά και παρθένα. Η κρίσις δεν είχεν αναπτυχθή ακόμα και δεν εδηλητηρίαζεν όλες τις χαρές και δεν μπορούσε να βρει κάτω από τη λαμπράν
επιφάνειαν την μηδαμινότητα και την οδύνη. Ο εσωτερικός άνθρωπος δεν
είχε εγγιχθή ακόμη από τις λεπτολόγες ψυχολογικές παρατηρήσεις, από την
ανάλυση και από την επιστήμη» (σ. 8).

Το παραστατικότερο έργο που μπορεί να περιγράψει εκείνο τον ιδεώδη κόσμο είναι το Συμπόσιον του Πλάτωνα, μια «μικρογραφία – λέει
ο συγγραφέας – του ελληνικού κόσμου», που δεν κουράζεται ο Καζαντζάκης να διαβάζει συνέχεια, σαν τη «μεγάλη, [τ]η[ν] αγία αποκάλυψι
του κόσμου του ελληνικού» (σ. 10).6 Σε αυτό το πλατωνικό σύγγραμμα

4

5

6

ρων) μη (= Μιχαήλ), ήτοι Νικ(όλα)ος Καζαντζάκης της Μαρίας (Χριστοδουλάκη-Καζαντζάκη) και του εκ Βαρβάρων (ή και: βαρβάρου) Μιχαήλ/Μιχάλη (Καζαντζάκη),
είτε: Ο αιτιοκρατικά παράγωγος/καθορισμένος (από τη Μαρία) και αποβλέπων προς (ή
στερούμενος) την ελευθερία/αταραξία (από τον εκ Βαρβάρων Μιχαήλ)» (Κεχαγιόγλου
2009: 32). Πιο τετριμμένη είναι η εξήγηση του ψευδωνύμου αυτού με στοιχεία από τη
βουδιστική φιλοσοφία, που πάντως γοητεύτηκε τον Καζαντζάκη· βλ. σχετικά Χρυσογέλου-Κατσή 2011: 340-341.
Φυσικά η σκέψη για το mal du siècle, δεν ήταν πρωτοφανής στην Ελλάδα· όπως αποσαφηνίζει η Χρυσογέλου-Κατσή: «ο ‘επαρκής’ ή υποψιασμένος αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι οι απόψεις αυτές έχουν ακουστεί και παλαιότερα στον ελληνικό χώρο, κατ’
εξοχήν στις ομιλίες του Εμμ. Ροΐδη τη χρονιά της “φιλολογικής έριδος” με τον Άγγελο
Βλάχοs (1877), ενώ παράλληλα διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο κείμενο του Καζαντζάκη συγγενεύει υφολογικά και νοηματικά με κείμενα ξένων διανοητών, κυρίως του
γερμανού Jean Paul [Johann Paul Friedrich Richter] και του γάλλου Ernest Renan»
(Χρυσογέλου-Κατσή 2011: 342).
«Πινακοθήκη» τεύχ. 61 (1906), 8-11, τεύχ. 62 (1906), 26-27, τεύχ. 63 (1906), 46-47. Το
αθηναϊκό περιοδικό «Πινακοθήκη. Μηναίον (φιλολογικόν) καλλιτεχνικόν περιοδικόν»,
με συντηρητικό και ελληνοκεντρικό χαρακτήρα ως προς τα περιεχόμενά του, κυκλοφορούσε από το Μάρτιο 1901 έως το Νοέμβριο 1926 (πρβλ. Καράογλου 2008).
Γράφει αναλυτικά ο Καζαντζάκης: «Ο Σωκράτης και ο Αριστοφάνης και ο Φαίδρος και
άλλοι ξαπλωμένοι στα δίκλινα γύρω στο τραπέζι. Στεφάνια από ρόδα κι από μενεξέδες είχαν στο κεφάλι. Ωραία παιδιά εκερνούσαν από ένα μεγάλον ώμορφο κρατήρα.
Και συζητούν και πίνουν κι ανεβαίνουν σιγά σιγά και μεγαλόπρεπα στις υψηλότερες
κορυφές του Ιδανικού ροδοστεφανωμένα, ιοστέφανοι, φιλοσοφούν και στα χείλη του
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συνοψιζόταν η τότε «θρησκεία του Καλού» (αυτόθι) όταν δηλαδή η κοινωνία ζούσε κατά μια αφελή ηθική κάτω από τη αιγίδα του ελληνικού
πάνθεου, ενώ αγνοούσε τη μελαγχολία.
Με την πάροδο του καιρού, όμως, η αρχαία κοινωνία γνώρισε την παρακμή της και τη φθορά, εξαιτίας νεόφερτων φιλοσοφιών, όπως του Στωικισμού, που διακήρυσσε την «υπεράνθρωπη και απάνθρωπη αταραξία», ή
του Επικουρισμού, που η ακολασία των «εκτροχιασθέντων οπαδών του»
εξουθένωσε την πατροπαράδοτη ηθική. Την χαριστική βολή στην παλαιά
κοινωνία την έδωσε ωστόσο η έλευση του Χριστιανισμού, τον οποίο ο
συγγραφέας προσδιορίζει, μάλιστα, ως την αρχή της αντίστροφης πορείας
των αγνών αρχαιοελληνικών παραδόσεων. «Ο Απόλλων, ο ωραίος Θεός,
το χαμόγελο του Όλυμπου – αναφέρει πάλι ο Καζαντζάκης – απέθανε. Κι
επεφάνη από την Ανατολή, ο Γιος της Παρθένου – ο πατέρας της σημερινής αρρώστειας της ψυχής» (αυτόθι).
Η δράση του Χριστού ανέτρεψε ριζικά τις αρχές του παλαιού ελληνικού ήθους:
«Έφερε στον κόσμο την αγάπη και την αγαθότητα και τη ταπεινοφροσύνη. Ναι. Αλλά και το αγιάτρευτο Πόνο και τη μεγάλη Νοσταλγία, και
την αιώνια προσήλωση σ’ έναν κόσμον ωραίον, μακάριον, όπου ουκ εστί
στεναγμός ... αλλ’ ανύπαρκτον! [...] Το κάλλος ήταν αμαρτία κι η χαρά
δεν ήταν πλεια προσευχή. [...] Τ’ αγαθά του κόσμου τούτου επεριφρονήθησαν». (αυτόθι)

Το δοκίμιο του Καζαντζάκη προχωράει με αναφορές στους διαδοχικούς
αιώνες· θίγει επιφανειακά όλα σχεδόν τα πιο σημαντικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν την ιστορία και τη φιλοσοφία του Δυτικού κόσμου, για να
φτάσει στη μοντέρνα εποχή, κατά την οποία τελείωσε και το δίδαγμα του
Χριστού, μαζί με τις άλλες μορφές θρησκείας:
«Και εγεννήθησαν οι τύποι των νεωτέρων χρόνων, ο Βέρθερος και ο Φάουστ και ο Μαμφρέδος και ο Ρενέ. Ο Βέρθερος αισθηματολόγος και μεΣωκράτη παίρνουν τα λόγια της Διοτίμας το θεϊκώτερο φτερούγισμα που έως τώρα
εγνώρισεν ο ανθρώπινος νους. Και ξάφνου ανοίγονται οι πόρτες και εισορμά μέσα ο
ωραιότερος Έλλην. Κισσόν είχε στα μαύρα μαλλιά του ο Αλκιβιάδης οι ομορφιές αυλητρίδες τον ακολουθούσαν και τον αγκάλιαζαν. Και το κρασί χύνεται αφθονώτερο και
ο γέρω Σωκράτης χαμογελά κι συμμαζεύεται στο κρεββάτι του κανένα κάνει θέσι του
Αλκιβιάδη να ξαπλωθή» (σ. 10).
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λαγχολικός, αυτοκτονών και δικαιολογούμενος. Ο Φάουστ ο ακόρεστος,
ο πάντοτε πόθων. Ο Μαμφρέδος επαναστάτης πελώριος ανυψώνεται γίγας
κι ερωτά προς τί εστάλη και γιατί εστάλη. “Όταν βλέπω γύρω μου τον κόσμον, όπου φαίνομαι μηδέν, λέγει ο Μπάιρον, το μεγαλύτερο θύμα της αρρώστειας του αιώνος, μου έρχονται σκέψεις που μπορούσαν θαρρώ σ’ όλον
τον κόσμο να κυριαρχήσουν”» (σ. 46).

Με άλλα λόγια ο Καζαντζάκης αντιπαραβάλλει τον της χρυσής εποχής
παλαιό κόσμο, με τις αφελείς προθέσεις και τις απλές, χαρούμενες κοινωνικές συμπεριφορές του, με τον επόμενο τεθλιμμένο κόσμο της σύγχρονης
εποχής, που απομακρύνθηκε ακόμη και από το αρχικό μήνυμα του Χριστού, και έδωσε ως καρπό τη μελαγχολία, την οδύνη, την άμετρη γνώση,
την ακολασία, τη διαφθορά, την απιστία. Αυτή είναι – κατά τον συγγραφέα – η αρρώστια του αιώνα. Επομένως ο νέος ήρωας δεν είναι πλέον ο
«ωχρός και έκφυλος ευπατρίδης, ο προστριβόμενος στα σαλόνια», αλλά ο
άνθρωπος που αγωνίζεται κλεισμένος μέσα στο γραφείο του «εκείνος που
σκύβει στο βιβλίον του, και μελετά και γράφει, εκείνος που τρέχει έξω και
φωνάζει και εργάζεται και παλεύει και νικά» (σ. 27).
Από την κρίση των παλαιών αξιών που αναφέρει ο Καζαντζάκης, και
που ολοκληρώνεται στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, περνάμε στην
κατοπινή περίοδο όπου η αρρώστια του αιώνα παίρνει ολοένα και καινούριες διαστάσεις, που δεν παραμελούν βέβαια τα φοβερά πράγματα που
κατάγγειλε ο Καζαντζάκης, αλλά αναλαμβάνουν και τα επακόλουθα των
πιο οδυνηρών βιωμάτων που σημάδεψαν οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι και
στην Ελλάδα η τραγική εμπειρία της Κατοχής.
Η κρίση του αιώνα ή μάλλον, για να εναρμονιστούμε με την ορολογία
του Καζαντζάκη, η αρρώστια (αυτή τη φορά χωρίς την καθαρευουσιάνικη γραφή) του αιώνα, αποτελεί όχι δοκίμιο, αλλά την επικεφαλίδα μιας
τριλογίας θεατρικών έργων (Το Ιερό Σφάγιο, Τα χέρια του ζωντανού θεού
και Ο Λάζαρος), που ο Παντελής Πρεβελάκης συνέθεσε στα χρόνια 19521954. Ας σταθούμε λίγο στα δυο στοιχεία που σχηματίζουν τον τίτλο,
δηλαδή τη λέξη αρρώστια, που είναι και η πιο χτυπητή και τη λέξη αιώνα. Ο πρώτος όρος μας οδηγεί στο αντικειμενικό και φυσικό επίπεδο της
καθημερινής πραγματικότητας και μάλλον σε ένα φάσμα σημασιών με
αδιαμφισβήτητη αρνητική απόχρωση. Το δεύτερο συστατικό του τίτλου,
περισσότερο ακαθόριστο και επιφανειακά ουδέτερο, κάθε άλλο όμως
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παρά φυσικό, μας παραπέμπει σε διανοητικούς ορίζοντες της ανθρώπινης
σκέψης. Εκ πρώτης όψεως η προσέγγιση αυτών των δυο στοιχείων στους
σχεδόν παρεμφερές τίτλους αποτελεί ένα οξύμωρο ρητορικό σχήμα.
Φυσικά ο στοχασμός του συγγραφέα, που βέβαια έχει υπόψη του τα
διδάγματα του Καζαντζάκη, επανήλθε στο θέμα της παρακμής του σημερινού ανθρώπου και εκτός από τη δραματουργική του δημιουργία. Η ολοένα
και βαθύτερη κατάπτωση της μεταπολεμικής κοινωνίας ως προς τις θεωρημένες ανώτερες αξίες καταγγέλλεται από τον Πρεβελάκη, διαμέσου του
μύθου της Κρήτης, ακόμα και στο μακρό ποίημα του Νέου Ερωτόκριτου
(1971). Ομολογεί ο ίδιος ο συγγραφέας στη Λογοδοσία του το 1981:
«Οι σεβάσμιες αξίες που αναλογίσθηκα [δηλ. η Φύση, η Ιστορία, η Φιλοπατρία, ο Έρωτας της Ελευθερίας] έχουν αμφισβητηθεί στον καιρό μας.
[...] Ο σπόρος της πλάνης έχει βλαστήσει κ’ έσυρε κλώνους και κλαδιά.
Καθημερινώς ακούει κανείς· ‘Ο κόσμος χάλασε’. Πράγματι έχει χαλάσει·
ηθικές και πνευματικές αξίες αμφισβητούνται, πολλές έχουν κιόλας εκμηδενιστεί. Ο “θάνατος του Θεού” που διέγνωσε ο Νίτσε είχε ως επακολούθημα τον ηθικό θάνατο του ανθρώπου. Όταν εκλείψει ο φόβος του
Θεού, κάθε αναστολή καταλύεται μέσα στον άνθρωπο. Ο τρομοκράτης,
ο μηδενιστής, ο εμπρηστής εκκολάπτονται μέσα στο μεταφυσικό κενό».7

Ώστε να εκφράσει την ηθική κατάπτωση και την ολιγοπιστία του συγχρόνου ανθρώπου, ο Πρεβελάκης, εγκαταλείποντας τις μυθιστορίες του
που είχαν ως θέμα και έμπνευση την Κρήτη, εισβάλλει στην τραγική διάσταση της εποχής του, που την χαρακτήρισαν οι συλλογικές σφαγές, οι
μαζικές δολοφονίες, το καθημερινό πρόσωπο του Θανάτου και που «άνοιξαν το δρόμο σε κατακλυσμιαίους υπαρξιακούς προβληματισμούς, κυρίως στην απώλεια του νοήματος του ίδιου του θανάτου ως πέρασμα στην
αιώνια ζωή, ενώ υπήρξε επί αιώνες σταθερή δοξασία των ανθρώπων. Όλα
αυτά οδήγησαν ευρωπαίους διανοουμένους στην διακήρυξη του ‘θανάτου’
του Θεού».8 Εννοείται πως πίσω από τη μεταφορική εικόνα του θεϊκού
θανάτου εμείς συλλαμβάνουμε την ιδέα της απώλειας του ανθρώπου με
όλες τις εσωτερικές αξίες του.
7
8

Βλ. «Λογοδοσία Κρητικού συγγραφέα στους συμπατριώτες του. Στην τελετή απονομής του χρυσού μεταλλίου της πόλης των Χανίων (19 Σεπτεμβρίου 1981).» Στο Πρεβελάκης 1985: 135-136.
Βλ. Luciani 2014: 65.
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Αξίες που ο άνθρωπος δημιούργησε ιστορικά στην αρχαιότητα και ξαναζωντάνεψε κατά την Αναγέννηση, κατά την εποχή δηλαδή που περιείχε
παράλληλα και το βακτήριο της μελλοντικής διάλυσης, όπως θα δούμε.
Σε μια ξακουστή συνομιλία με τον Πήτερ Μάκριτζ ο Πρεβελάκης, αναλογικά με το θάνατο του Θεού ως αφορμή του συγχρόνου δράματος, δήλωσε τα εξής:
«Αυτή η περιλάλητη έκφραση [δηλ. του θανάτου του Θεού], ας την εννοήσουμε ως το θάνατο του Ανθρώπου, δηλαδή ως τη χρεοκοπία μιας κατ’ άνθρωπον ερμηνείας του κόσμου κ’ ενός συστήματος ηθικής συμπεριφοράς.
[...] Όπου δεν υπάρχει Θεός, “τα πάντα έξεστι”. Η εσωτερική αναστολή
του κακού νεκρώνεται, η αγάπη πεθαίνει. Το ρόπαλο (ή το πολυβόλο) γίνεται ισχυρότερο από την εντολή “Ου φονεύσεις”».9

Ακριβώς την εποχή της ιταλικής Αναγέννησης ο Πρεβελάκης μελέτησε
σε βάθος από καλλιτεχνική πλευρά, και χρησιμοποίησε ως φόντο για δυο
συγγενικά έργα του: Ο θάνατος του Μεδίκου και Το Ιερό Σφάγιο. Η επιλογή
αυτή δεν είναι τυχαία και λειτουργεί ως μεταφορά αυτής της απελπιστικής
προσπάθειας του ανθρώπου (και συγκεκριμένα τον Έλληνα) του εικοστού
αιώνα να ξαναβρίσκει τις ηθικές του ρίζες και να απαλλάσσεται από τις
αιτίες που καθόρισαν την παρακμή του δυτικού πολιτισμού.
Ο μεσογειακός λαός συνδέεται από μια κοινή, ιστορική και πνευματική, ειμαρμένη. Η μεσογειακή Ευρώπη και κυρίως η Ελλάδα (και στην
Ελλάδα η Κρήτη του Πρεβελάκη) παρακολούθησε, στις αρχές του αιώνα
έως τα μέσα του, αυτή την τραγική απώλεια του αρχαίου ιδανικού του
ευδαίμονος βίου. Πρόκειται για το ιδανικό που ζούσε ο ολοκληρωμένος
άνθρωπος (ο άνθρωπος – θα πούμε με άλλα λόγια – της Αναγέννησης
που τροφοδοτούσε την εικόνα του homo universalis) σε κάθε χρυσή εποχή όπου αυτός ήταν φορέας της ιδέας του αισθητικού και συναισθηματικού πληρώματος της ζωής, ως αποκορύφωμα του πολιτικού καθήκοντος.
Τώρα όμως πολλά συνέβησαν να ανατρέψουν και να απομακρύνουν την
ιδανική κατάσταση: εσωτερικές φιλονικίες, εμφύλιοι πόλεμοι, πολιτικές αμέλειες, υποτροπές ιδανικών, ζηλοφθονίες ηγετών, καθυπόταξη σε
ξένους εισβολείς, θρησκευτικές ανακατατάξεις με την εμφάνιση ξένων
και άσχετων δοξασιών, ασυλλόγιστοι συμβιβασμοί, και άλλα παρεμφερή
9

«Ο Πρεβελάκης συνομιλεί με τον Πήτερ Μάκριτζ.» Στο Πρεβελάκη: 1985: 19.
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στοιχεία που έκαναν να τρανταχτεί στην ψυχολογία του Έλληνα πίστη
στις παραδόσεις και τους πολιτι(στι)κούς θεσμούς του.
Με την τραγωδία του Ιερού Σφάγιου, ο Πρεβελάκης προσπαθεί να σηματοδοτήσει ακριβώς αυτόν τον ξεπεσμό του ανθρώπου. Ο πρωταγωνιστής του δράματος, ο Τζουλιάνο των Μεδίκων, ο στοχαστικότερος τύπος
σε σύγκριση με τον πιο πραγματικό και αποφασιστικό αδερφό του Λορέντσο, που υποστηρίζει ότι «ο κόσμος είναι καμωμένος για πρόσκαιρη
ζωή, με τη μιαρότητα και τις σκουτούρες της» (Μέρα Α΄, σκ. η΄), φτάνει
ως το σημείο να δηλώσει με κάποια εγκαρτέρηση ότι «Τις βεβαιότητες
τις σκοτώσαμε εμείς. Εσύ, εγώ, ο Πολιτσιάνο, οι φιλόσοφοι, οι ποιητές,
κ’ οι Έλληνες που μας ήρθαν από το Βυζάντιο. Πριν από μας [κι εμείς
ερμηνεύουμε πριν από τη σύγχρονη εποχή], η θρησκεία έσμιγε το πλάσμα
με τον Πλάστη του, Ένωνε τον άνθρωπο με τον κόσμο. Η απιστία μας του
ξεταιρίασε. Hic incipit tragoedia! Ποιος θα μας φανερώσει από δω και
μπρος το σκοπό της ζωής; Ρωτάω το Νου μου. Δεν έχω άλλη πόρτα να
χτυπήσω».10 Ο Τζουλιάνο προφανώς δεν είναι πλέον σε θέσει να κατανοήσει τον κόσμο, την τριγύρω του πραγματικότητα, μιαν και αφανίστηκε
αθεράπευτα κάθε υπερβατικό ιδανικό και χάθηκε το νόημα της ύπαρξης.
«Ο κόσμος – σχολιάζει ο Πρεβελάκης – μορφάζει αινιγματικός, τα κίνητρα της δράσης μαραίνονται. Η ζωή, υπό τις συνθήκες αυτές, μοιάζει με
αλληγορία θανάτου».11
Τονίζοντας τα χαρακτηριστικά του έργου του αυτού ο Πρεβελάκης
συνεχίζει παρατηρώντας ότι «δεν είναι τυχαίο ότι το δράμα τοποθετείται
στη Φλωρεντία της Αναγέννησης, το λίκνο της επιστημονικής γνώσης, που
απέρριψε τη θεολογική ερμηνεία του κόσμου. Το δράμα του σύγχρονου
ανθρώπου αρχίζει εκεί», και κλίνει την άποψή του παραθέτοντας τα εξής
λόγια του Βαλερύ: «Μια κοινωνία που θα είχε εξαλείψει ό,τι είναι αόριστο
ή υπερλογικό για να επαφεθεί στο σταθμητό και στο επαληθεύσιμο, θα
μπορούσε άραγε να συντηρηθεί; Το πρόβλημα υφίσταται και μας πιέζει».12
Η καλλιτεχνική ανάλυση της αρρώστιας του αιώνα και η αμηχανία του
ανθρώπου να αντιστρέψει την πορεία της ολέθριας πραγματικότητας γίνεται αντικείμενο μελέτης από τον Πρεβελάκη με άλλους δημιουργικούς
10 Πρεβελάκης 19662: 49.
11 Πρεβελάκης 1985: 20.
12 Αυτόθι.
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τρόπους. Έτσι στο μυθιστόρημα Ο Άγγελος στο πηγάδι, του 1970, περιγράφεται η ανώφελη προσπάθεια ενός ερημίτη να συνδεθεί με το Θεό: «Η
περίπτωσή του – διαπιστώνει ο Πρεβελάκης – είναι τυπική: η αρρώστια
του αιώνα κατέστησε ανέφικτη κάθε υπέρβαση», όλα έγιναν μια χίμαιρα.13
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρατηρήσω από ρητορική και υφολογική πλευρά μια ιδιοτυπία του Κρητικού συγγραφέα, ο οποίος γενικά μας
συνήθισε στα οξύμωρα σχήματα ή στις αντιθετικές εκφράσεις των τίτλων
και των εννοιών στο έργου του· έτσι απαντάμε επικεφαλίδες όπως Ο ήλιος
του Θανάτου («κριτήριο και κίνητρο της ζωής», όπως το χαρακτήρισε ο
ίδιος ο συγγραφέας),14 που έδωσε σε ένα μυθιστόρημα του 1959, Ο Άγγελος στο πηγάδι, που μόλις αναφέραμε. Η προσωποποίηση της ιδέας του
Θανάτου – όπως αναφέραμε – στάθηκε όμως αντικείμενο μελέτης ήδη από
τα λυρικά Τ’ Αναστάσιμα του 1939,15 και στην ίδια χρονιά του μυθιστορήματος Θάνατο του Μεδίκου, και ύστερα το θέμα αναπτύχθηκε στα δράματα
Ιερό Σφάγιο (1952) και το Λάζαρο (1954) και στα μυθιστορήματα Ο ήλιος
του θανάτου (1959) και Ο άρτος των αγγέλων (1966) καθώς και στο Η αντίστροφη μέτρηση (1969)16. Σαφέστερα η έννοια του Θανάτου γίνεται το λάιτ
μοτίβ του τμήματος της συλλογής Η πιο γυμνή ποίηση με οξύμωρο τίτλο
Curriculum Μortis (αντί του Curriculum Vitae, δηλ. το βιογραφικό σημείωμα), που κλείνει παραδειγματικά με μια πρόσκληση Ad Mortem (του 1935):

Άσε με ακόμα να ζήσω,
τί χώρια από σένα
δεν έχω άλλο να ελπίσω
κανένα.17
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Abstract
The attention to the concept of crisis of the Century was attracted by an
early writing by Nikos Kazantzakis (1883-1957), future mentor and friend
of Prevelakis: it is an early essay published in 1906, with the title Η αρρώστια
του αιώνος (“The disease of the Century”). This philosophical essay is
of fundamental importance for the understanding of the development of
Kazantzakis’ thought. And even this essay, even if immature, represents in a
certain way a significant compendium of the ideas that will be sedimented,
and to adapt if necessary, in most of its literary work, from the narrative,
to the epic-lyric and dramaturgical. In other words, Kazantzakis wants to
oppose the ancient world of the golden age, with its ingenuous, joyous
and simple social attitudes, to the next reality of modern times which has
miserably departed even from the original message of Christ, and has
given fruits melancholy, pain, knowledge always unfulfilled, debauchery,
corruption, infidelity. In this, according to the Cretan writer, the illness
of the Century must be recognized. On the same hermeneutic line of
Kazantzakis arises Η αρρώστια του αιώνα by Pandelis Prevelakis. This
time, it is not an essay, but the title of a dramatic trilogy (Το ιερό σφάγιο,
Τα χέρια του ζωντανού θεού and Λάζαρος), which Prevelakis composed in
the years 1952-1954. The first term of the title (αρρώστια) leads us to an
objective and natural level of everyday reality and, indeed, to a range of
meanings with an indisputably negative tone. The second element (του
αιώνα), more indefinite and apparently neutral, is anything but natural and
refers to the mental horizons of human thought. Here the combination of
these two elements in the almost similar titles of the mentioned writings of
Kazantzakis and Prevelakis establishes an oxymoric figure, as the writer
has accustomed us also from other titles of his works in prose or verse.
With his drama Το ιερό σφάγιο (The sacrificial victim) Prevelakis tries to
transmit this desolation of the contemporary man.
Λέξεις-κλειδιά: Αιώνας, Αναγέννηση, αρρώστια, θάνατος, Καζαντζάκης, Πρεβελάκης.

ΑΝΗΦΟΡΟΣ: ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Νίκος Μαθιουδάκης* - Παρασκευή Βασιλειάδη**
1. Εισαγωγή
Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραψε το μυθιστόρημα Ο Ανήφορος1 πιθανότατα στα μέσα της δεκαετίας του 1940, καθώς βρισκόταν στην Αγγλία προσκεκλημένος του Βρετανικού Συμβουλίου. Σε επιστολή του από το Παρίσι
στις 15 Φεβρουαρίου 1947 γράφει στον Παντελή Πρεβελάκη: «Ωστόσο
έστειλα στο Χάρη, χτες που έφυγε ο Θεοτοκάς, ένα κεφάλαιο από το βιβλίο που έγραψα στο Cambridge, κι ελπίζω να Σας αρέσει· πάλι για την
Κρήτη» (Πρεβελάκης, 1984: 565 και σημ. 5). Το «βιβλίο» που αναφέρει ο
κρητικός συγγραφέας στον φίλο του είναι ένα αδημοσίευτο μυθιστόρημα
με τον τίτλο: Ο Ανήφορος.
Το έργο, όμως, παρέμεινε μέχρι και σήμερα ανέκδοτο και σχεδόν
άγνωστο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στο ευρύ αναγνωστικό
κοινό, παρά το γεγονός ότι είχε δημοσιευθεί ένα απόσπασμά του από τον
ίδιο τον συγγραφέα με τον τίτλο «Ο θάνατος του παπού» (Καζαντζάκης
1947)2 στο περιοδικό Νέα Εστία με τον χαρακτηρισμό «πεζογράφημα» και
*

Ο Νίκος Μαθιουδάκης είναι Διδάκτορας Υφογλωσσολογίας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης και ασχολείται κυρίως με ζητήματα ύφους και γλώσσας
στη λογοτεχνία. Είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στη θεματική ενότητα «Επιμέλεια κειμένων και
εκδοτικές πρακτικές» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική
Γραφή», ενώ έχει συνεργαστεί ως διδάσκων με το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και
το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης. [Ηλεκτρονική διεύθυνση: nikosmathious@gmail.com]
** Η Παρασκευή Βασιλειάδη είναι Υποψήφια Διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα εργάζεται
ως Υπεύθυνη Αρχείου στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά της Κρήτης.
[Ηλεκτρονική διεύθυνση: v_vasiliadi@yahoo.gr]
1 Το χειρόγραφο του «Ανήφορου» μεταγράφηκε για πρώτη φορά, τεκμηριώθηκε και
μελετήθηκε για την παρούσα μελέτη. Τον Νοέμβριο του 2018 παραδόθηκε στη Διεύθυνση των Εκδόσεων Καζαντζάκη προκειμένου να τυπωθεί και αναμένεται η έκδοση
του Ανήφορου το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πλήρης βιβλιογραφική παραπομπή του
μυθιστορήματος είναι: Νίκος Καζαντζάκης, Ο Ανήφορος: Κρήτη-Αγγλία-Μοναξιά. (επιστημ. επιμέλεια: Νίκος Μαθιουδάκης, μεταγραφή-επίμετρο: Νίκος Μαθιουδάκης &
Παρασκευή Βασιλειάδη). Αθήνα: Εκδόσεις Καζαντζάκη, 2018-τυπωθήτω.
2 Το απόσπασμα που δημοσιεύεται στο περιοδικό είναι το κεφάλαιο ΙΙΙ του πρώτου
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τη σημείωση: «Ένα κεφάλαιο από το τελευταίο βιβλίο που γράφτηκε στο
Cambridge: “Ο Ανήφορος”».
1.1. Αναφορές στο «άγνωστο» έργο
Οι πηγές μας για το συγκεκριμένο έργο είναι ελάχιστες, γιατί πολλοί λίγοι γνώριζαν την ύπαρξη αυτού του χειρογράφου ή ακόμα γιατί ελάχιστη
σημασία είχε δοθεί, καθώς πιθανότατα υποτιμήθηκε η σπουδαιότητά του.
Σημαντικές πληροφορίες δίδονται, ωστόσο, και από τους δυο βασικούς
βιογράφους του, τον Παντελή Πρεβελάκη και την Ελένη Καζαντζάκη.
Αφενός, ο Πρεβελάκης καταγράφει στη χρονοβιογραφία του κρητικού
λογοτέχνη πως ο Νίκος Καζαντζάκης, στις 30 Ιουλίου 1946, εγκαθίσταται
στο Cambridge και καταπιάνεται με τη συγγραφή ενός μυθιστορήματος,
που δεν είναι άλλο από τον Ανήφορο (Πρεβελάκης 1984: 531).
Αφετέρου, η Ελένη Καζαντζάκη μνημονεύει και εκείνη με τη σειρά της
το μυθιστόρημα αυτό, το οποίο, όπως δηλώνει, παραμένει αδημοσίευτο,
ενώ σημειώνει: «Τα γεγονότα είναι αυθεντικά. Τα πρόσωπα, που συνοδεύουν τον Κοσμά-Καζαντζάκη, φανταστικά» (Καζαντζάκη 1998: 505)3.
Ταυτόχρονα, δημοσιεύει μια ιδιαίτερα σημαντική επιστολή (Καζαντζάκη
1998: 530-531) του Νίκου Καζαντζάκη προς εκείνη, στην οποία περιγράφεται η σημασία του έργου Ο Ανήφορος, κάνοντας για πρώτη φορά αναφορά στα τρία μέρη του:
c/o. Mrs. Laurie, Castle Bray, Chesterton Lane
Cambridge 30.7.1946
Αγαπημένη Lenotschka και Συντρόφισσα,
…Προσπαθώ να επιστρατέψω τις δυνάμες μου, να μη με κυριέψει πανικός·
γιατί πρέπει να μείνω… και να γράψω το βιβλίο. Αν δεν υπήρχε η πίπα μου,
θα μ’ έπαιρναν τα κλάματα. Γι’ αυτό συλλογίζουμαι την Αίγινα, τα σύκα
που ωρίμασαν, τα σταφύλια που γυάλισαν και μια γυναίκα που αγαπώ όσο
κανένα στον κόσμο, που κάθεται στην αυλή και κοιτάζει τη θάλασσα και
περιμένει γράμμα.
Έχω το σχέδιο του βιβλίου. Θα ’ναι μυθιστόρημα, γιατί οι εδώ διανοoύμενοι
δε μου έδωκαν υλικό. Τρία μέρη: Κρήτη, Αγγλία, Μοναξιά. Και θ’ απαντήσω
μέρους «Κρήτη»· πρβ. Καζαντζάκης 2018: 51-68 και Χειρόγραφο σσ. 33-48.
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στα ερωτήματα που έθεσα. Δεν ξέρω αν θα βρω εδώ, στο σπίτι τούτο, το κλίμα που θέλω. Ευτυχώς το παραθυράκι του γραφείου βλέπει σε ωραίο κήπο…
και μια τεράστια μηλιά είναι μπροστά μου…
…Μεθαύριο Σάββατο θ’ αναγκαστώ να πάω για μια μέρα στο Λονδίνο, γιατί
με κάλεσε να φάμε μαζί ο υπουργός Noel-Baker και να του πω τη γνώμη μου
για την Ελλάδα˙ τι πρέπει να γίνει. Ξέρω πως η γνώμη μου καθόλου δε θα
τους επηρεάσει, όμως θα την πω, κι όπως συνηθίζω στις κρίσιμες στιγμές,
απότομα και σταράτα…

Στη συνέχεια, διάφοροι μελετητές ασχολούνται επιγραμματικά με το
καζαντζακικό μυθιστόρημα, όπως ο Γιώργος Ανεμογιάννης (2007: 86), ο
Peter Bien (2001: xxviii & 2007: 312), o Κωνσταντίνος Δημάδης (2013:
290), η Αφροδίτη Αθανασοπούλου (2017: 93 & 96-97) και ο David Holton
(2018: 216 & 218-222), οι οποίοι όμως κάνουν απλώς αναφορά στο αδημοσίευτο έργο, αντλώντας πιθανότατα τις πληροφορίες τους από τα γραφόμενα της Ελένης Καζαντζάκη και του Παντελή Πρεβελάκη.
Ένα ενδιαφέρον σχόλιο αποπειράται να κάνει ο Bien, σχολιάζοντας τα
ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη: «[…] η κύρια σημασία των επισκέψεων
του Καζαντζάκη στην Κρήτη –το 1940 και το 1945– ήταν κατά βάση καλλιτεχνική. Και τις δύο φορές βλέπουμε κάποιες μελαγχολικές σκέψεις για
το πώς θα αποτυπώσει τις εμπειρίες του στο χαρτί. Στα έργα που έγραψε
μετά τα ταξίδια αυτά –Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά στην πρώτη
περίπτωση, Ανήφορος , Ο Χριστός ξανασταυρώνεται και Ο καπετάν Μιχάλης στη δεύτερη– η τέχνη του Καζαντζάκη πήρε τον σωστό δρόμο, εκείνον του Έπαφου» (Bien 2007: 312). Στο σχόλιό του εμπεριέχεται και ο
Ανήφορος, αναγνωρίζοντας το ανέκδοτο έργο, καθώς κάνει μια αισθητική/
ιδεολογική αποτίμησή του, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης της
καζαντζακικής εργογραφίας.
Μονάχα ο Holton στην εμπεριστατωμένη μελέτη του σχετικά με την παραμονή του Καζαντζάκη στο Cambridge σημειώνει ανάμεσα σε άλλα πως:
«Το νέο έργο είχε τον ανυπόκριτο σκοπό να έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία»
(Holton 2018: 219). Επίσης, προβαίνει σε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο
(Holton 2018: 222) πως ο Νίκος Καζαντζάκης στο ταξίδι του στην αγγλική
επικράτεια άρχισε να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μυθιστοριογράφο.
1.2. Το χειρόγραφο

128

ΝΊΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΆΚΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΗ

Το χειρόγραφο του Ανήφορου φυλάσσεται στο αρχείο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά της Κρήτης (με αριθμό καταγραφής
ΑΥΤ. 086) και φαίνεται πως είναι το πρωτόγραφο του αδημοσίευτου έργου, καθώς φέρει πολλές διαγραφές, προσθήκες και τροποποιήσεις, γεγονός που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μελλοντική υφογλωσσολογική μελέτη.
Το σώμα του χειρογράφου4 αποτελείται από ενενήντα ένα λυτά πυκνογραμμένα φύλλα χαρτιού χρώματος ώχρας και βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση. Το μέγεθος της κάθε σελίδας κειμένου είναι 25,9 επί 20,3 εκατοστά. Ο συγγραφέας αριθμεί με μελάνι ολόκληρο το αυτόγραφο, ακολουθώντας σειριακή αρίθμηση σελίδων και στις δύο όψεις των φύλλων από
[1]-196.
Στο αυτόγραφο κείμενο διακρίνονται διάφοροι τρόποι γραφής: κυρίως
χρησιμοποιείται μαύρο και μπλε μελάνι στην ολότητα του τεκμηρίου, καθώς και για διαγραφές και προσθήκες κειμένου· γίνεται χρήση μολυβιού
λεπτής μύτης (σε διαγραφές και προσθήκες λέξεων ή φράσεων)· τέλος,
παρατηρούνται διαγραφές ολόκληρης σελίδας ή μόνο μέρους αυτής (καθώς και διαγραμμίσεις στο περιθώριο του κειμένου) με κόκκινο ή μπλε
κραγιόν.
Τέλος, σημειώνεται εμφατικά πως το αρχειακό τεκμήριο δεν φέρει
πουθενά τον τίτλο του μυθιστορήματος Ο Ανήφορος, ενώ το χειρόγραφο
διακρίνεται σε τρία μέρη με τους τίτλους «Κρήτη», «Αγγλία», «Μοναξιά».
Το πρώτο μέρος «ΚΡΗΤΗ» αποτελείται από εβδομήντα σελίδες και χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια: I, II, III, IV. Το δεύτερο μέρος «ΑΓΓΛΙΑ»
αποτελείται από εβδομήντα οχτώ σελίδες και χωρίζεται και αυτό σε τέσσερα κεφάλαια: V, VI, VII, VIII. Το τρίτο μέρος «ΜΟΝΑΞΙΑ» αποτελείται
από είκοσι επτά σελίδες με ένα μόνο κεφάλαιο: X. Αναφορικά με το μέγεθος του τρίτου μέρους του έργου, πρέπει να σημειωθεί πως ο συγγραφέας
είχε σκοπό να συμπεριλάβει στο τέλος ολόκληρη την Ασκητική5· οπότε
μπορεί φαινομενικά να θεωρήθηκε ο Ανήφορος ένα ημιτελές έργο στην
ουσία του όμως πρόκειται για ένα καθόλα ολοκληρωμένο μυθιστόρημα.
1.3. Το έργο
4
5

Για λεπτομερέστερη περιγραφή του χειρογράφου βλ. Μαθιουδάκης & Βασιλειάδη στο
Καζαντζάκης 2018: 202-203.
Βλ. Καζαντζάκη 1998: 531.
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Στο μυθιστόρημα Ο Ανήφορος περιγράφεται η προσωπική περιπέτεια
ενός συγγραφέα, ο οποίος ταλανίζεται μεταξύ θεωρίας και πράξης. Μετά
την επιστροφή του Κοσμά στον τόπο γέννησής του, το Ηράκλειο της Κρήτης (μυθιστορηματικά αναφέρεται ως Μεγάλο Κάστρο), και κατά τη μετέπειτα περιπλάνησή του στο μεταπολεμικό Λονδίνο, παρακολουθούμε την
προσωπική του αγωνία και την εσωτερική του πάλη γύρω από το χρέος
του σύγχρονού του πνευματικού ανθρώπου απέναντι στα προβλήματα του
κόσμου και την παγκόσμια δεινή κατάσταση.
Η δράση του μυθιστορήματος μοιράζεται ανάμεσα στο Μεγάλο Κάστρο και το Λονδίνο λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κοσμάς,
έπειτα από απουσία είκοσι χρόνων και την ενεργή συμμετοχή του στον
πόλεμο ως πιλότος βομβαρδιστικού, επιστρέφει με πλοίο στην πατρίδα
του το Μεγάλο Κάστρο μαζί με τη γυναίκα του, τη Νοεμή, Εβραία στην
καταγωγή που έχει βαφτιστεί χριστιανή ορθόδοξη με το όνομα Χρυσούλα.
Έχουν περάσει μόλις μερικές μέρες από τον θάνατο του πατέρα του Κοσμά, καπετάν Μιχάλη, και στο πατρικό του σπίτι βρίσκει τη χήρα πια μητέρα του και την ανύπανδρη αδερφή του. Το σπίτι δονείται από την παρουσία του νεκρού πατέρα, το πνεύμα του οποίου κατατρέχει την οικογένεια,
σαν να είναι ακόμη ζωντανός. Ύστερα από μερικές μέρες στο Μεγάλο
Κάστρο, όπου ο Κοσμάς συναντά παλιούς συμμαθητές και αναπολεί τα
νεανικά του χρόνια, δέχεται κάλεσμα από τον ετοιμοθάνατο παππού του
να τον επισκεφθεί στο χωριό του, στην ενδοχώρα του νησιού. Στον δρόμο
για το χωριό του παππού, συνοδευόμενος από τη γυναίκα του, διέρχεται
από χωριά που καταστράφηκαν κατά τη Γερμανική Κατοχή και έρχεται
σε επαφή με τον πόνο και την εξαθλίωση όσων επιβίωσαν. Στο σπίτι του
παππού στο χωριό έχουν συγκεντρωθεί τα παιδιά και τα εγγόνια του, ενώ
ο ίδιος, στο κατώφλι του θανάτου, έχει προσκαλέσει παλιούς φίλους του
καπεταναίους για να περάσει τις τελευταίες του ώρες και να συζητήσει
μαζί τους για το νόημα της ζωής. Με την έλευση του Κοσμά, δίνει την
ευχή του σ’ αυτόν και τη γυναίκα του, ενώ λίγες ώρες μετά αφήνει την
τελευταία του πνοή.
Επιστρέφοντας στο Μεγάλο Κάστρο από το χωριό του παππού, ο Κοσμάς πληροφορείται από τη γυναίκα του ότι είναι έγκυος, ενώ ταυτόχρονα
παίρνει την απόφαση –μετά και από δική της παρότρυνση– να ταξιδέψει
μόνος του ως το Λονδίνο σε μια προσπάθεια συσστράτευσης των πνευ-
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ματικών ανθρώπων για το κοινό καλό και την παγκόσμια ειρήνη. Κατά
την παραμονή του στην Αγγλία παρακολουθούμε την περιπλάνησή του
στο μεταπολεμικό Λονδίνο, τους δρόμους, τα μουσεία, τα θέατρα. Ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθειά του να εισακουστεί το κάλεσμά του
από ανθρώπους του πνεύματος για την ίδρυση μιας «Πνευματικής Διεθνούς», μια Ιρλανδέζα κοπέλα, την οποία συναντά σε μια παρέα φίλων,
τον προσκαλεί να του δείξει τη μεταπολεμική εικόνα της Αγγλίας και έτσι
ταξιδεύουν μαζί ως τις βιομηχανικές πόλεις Μπέρμιγχαμ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ και Σέφιλντ.
Καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αγγλία, ο Κοσμάς αλληλογραφεί με τη γυναίκα του στην Κρήτη και έτσι πληροφορείται και αυτός
τα δικά της νέα. Καθώς η αλληλογραφία τους πυκνώνει, ο Κοσμάς διαισθάνεται από τα λόγια της αγαπημένης του πως κάτι κακό θα συμβεί,
μολονότι προσπαθεί να ξορκίσει τους φόβους του. Πράγματι, πληροφορείται από τη μητέρα του πως η Νοεμή αυτοκτόνησε, καθώς ύστερα από
τη φρίκη του πολέμου που έζησε, δεν μπορούσε να δει προοπτική στον
κόσμο ούτε για την ίδια ούτε για το αγέννητο παιδί της. Μετά το τραγικό
νέο της αυτοκτονίας της Νοεμή, ο Κοσμάς απομονώνεται πια στο Στράτφορντ-απόν-Αίιβον. Προσπαθεί να αντέξει τον χαμό της γυναίκας του και
προσποιούμενος ότι εκείνη ζει ακόμη, την ονειρεύεται και συνομιλεί με
το πορτρέτο της. Ταυτόχρονα με την περιπλάνησή του στην περιοχή, παρακολουθούμε τη σκέψη του γύρω από τον Σαίξπηρ και το έργο του, τον
Μπέρναρντ Σω αλλά και το πνεύμα της Αγγλίας διαμέσου των αιώνων.
Τέλος, μετά τη γνωριμία του με μια νεαρή κοπέλα σε μια παράσταση της
«Τρικυμίας» του Σαίξπηρ και την κοινή τους ερωτική επιθυμία, αρρωσταίνει ξαφνικά καθώς πρήζεται το πρόσωπό του. Επισκέπτεται έναν γιατρό, ο
οποίος κάνει τη διάγνωση πως ο Κοσμάς πάσχει από την «Αρρώστια των
Ασκητών» και πως η συγγραφή ενδέχεται να τον βοηθήσει. Έπειτα από
μέρες, αφού έχει γαληνέψει η ψυχή του, ξεκινά να γράφει μια πνευματική
εξομολόγηση, το μετακομμουνιστικό του Πιστεύω, την Ασκητική.
2. Στοιχεία γλώσσας και ύφους
Τρία είναι τα βασικά σημεία που παρατηρεί κάποιος κατά την εμβάθυνση στο έργο του Καζαντζάκη υπό το πρίσμα της γλωσσολογικής επιστήμης:
(α) η φανατική υπεράσπιση της δημοτικής γλώσσας (παρά τις ακραίες θέ-
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σεις του συγγραφέα), (β) η έντονη παν-διαλεκτική διάθεση και, τέλος, (γ) η
σχεδόν καθολική υιοθέτηση του μονοτονικού συστήματος. Και τα τρία αυτά
γλωσσικά ζητήματα αποτυπώνονται κυριότατα στην ορθογραφία και το τονικό σύστημα που υιοθετεί ο Καζαντζάκης και στο έργο του Ο Ανήφορος.
Όσον αφορά στην ορθογραφία, ήδη από το επικό του ποίημα Οδύσεια,
συνοψίζεται το ιδιοσυγκρασιακό ύφος που υιοθετεί ο Νίκος Καζαντζάκης, ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται η επικυριαρχία της δημοτικής γλώσσας
με στοιχεία μιας πανελλήνιας διαλεκτικής καζαντζακικής γλώσσας, μια
γλώσσα κυρίως παρμένη από το στόμα του λαού που τη χρησιμοποιεί ο
συγγραφέας σε όλα του τα έργα. Ο Καζαντζάκης οριοθέτησε τις συμβάσεις
του κατά τη συγγραφή και έκδοση του έπους του (οι οποίες ισχύουν και
για τα μυθιστορήματά του και στον Ανήφορο), αναλύοντας τις ορθογραφικές του ιδιαιτερότητες, με τη μορφή υπομνήματος στην εισαγωγή του
Λεξιλογίου που συνόδευε την πρώτη έκδοση της Οδύσειας (1938). Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι «σημαδέβεται ένας μονάχα τόνος, η οξεία, που
μπαίνει στην τονιζόμενη συλαβη· αν όμως η λέξη τονίζεται στη λήγουσα
δε σημαδέβεται ο τόνος. Μερικες μονοσύλαβες λέξες παίρνουν τόνο για
να ξεχωρίσουν απο τις ομώνυμές τους: νά, τί; πού; πώς; ώς (έως) γιά (ή)
μά (ορκοτικό) κλπ. Και μερικες πολυσύλαβες: γιατί; ωχού, αχού, αλοί,
καταπού; κλπ. Απλοποιήθηκε λίγο η ορθογραφία· καταργήθηκαν τα διπλα
σύμφωνα· μονάχα, επειδη υπάρχει ανάγκη προφορας, διατηρήθηκαν τα
διο γ: αγγίζω, φαλάγγι κλπ» (Καζαντζάκης 2006).
Ο συγγραφέας, παρόλο που αναφέρει ο ίδιος τις «ορθογραφικές πρωτοτυπίες» του, αποσιωπά την ύπαρξη και μερικών άλλων6, όπως είναι:
- η μεταβολή του γράμματος -ω, για παράδειγμα στην περίπτωση των
ρημάτων (αλλά και των παραγώγων τους) που λήγουν σε -ώνω, τα οποία
γράφει ως -όνω, όπως ζυγόνω, κλειδόνω, ξαπλόνω, καρφόνω, σηκόνω
κ.ο.κ. ή του χρονικού επιρρήματος που το γράφει τόρα αντί τώρα, κ.ο.κ.,
- η μεταβολή των -η, -υ, -ει, -οι σε -ι, για παράδειγμα γράφει μιαλο αντί
για μυαλο, νιάζω αντί για νοιάζω, μιάζω αντί για μοιάζω, τελιόνω αντί για
τελειώνω, αδιάζω αντί για αδειάζω, καταλίτρα αντί για καταλύτρα, κ.ο.κ. ή
ακόμα και το αριθμητικό 2 που γράφει ως διο αντί δυο κ.ά.,
- η μεταβολή του -υς στα επίθετα αρσενικού γένους, σε -ης, όπως βαρης
6

Πρβ. Bien 1972.
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αντί για βαρυς, τραχης αντί για τραχυς, μακρης αντί για μακρυς κ.ο.κ.,
- η μεταβολή του -αι, σε -ε, για παράδειγμα γράφει τέρι αντί για ταίρι,
καπετανέοι αντί για καπεταναίοι, νοικοκυρέοι αντί για νοικοκυραίοι κ.ο.κ.,
- η απαλοιφή του γράμματος -υ, για παράδειγμα στους διφθόγγους που
φωνολογικά προφέρεται ως [f] ή ως [v], το οποίο αντικαθιστά με τα σύμφωνα -φ ή -β αντίστοιχα σε όλα τα μέρη του λόγου, όπως αβλη, μάβρο,
σταβρος, αλέβρι, φέβγω, εφτυς, αφτος, εφχαριστω, ελεφτερία κ.ο.κ.
Επίσης, μια ακόμα σημαντική παρατήρηση είναι η χρήση του ρ. στηλώνω αντί του ρ. στυλώνω, όπου μετά από ενδελεχή λεξικογραφικό έλεγχο,
διαπιστώθηκε πως ο τύπος στηλώνω που προέρχεται από το ρ. στηλόω
(-ῶ)7 και στην Κοινή Νέα Ελληνική τρέπεται σε στηλ-ώνω8, φανερώνοντας μια δυναμική καζαντζακική ορθογραφική επιλογή9.
Όσον αφορά στον τονισμό, ο Ανήφορος είναι γραμμένος σε μονοτονικό
σύστημα10 (όπως και τα περισσότερα έργα του από την Οδύσεια και μετά)
και μάλιστα ακολουθώντας τις απόψεις μιας ακραίας δημοτικής παράδοσης: ο συγγραφέας, όπως διαφαίνεται από ιστορική συγκριτική μελέτη,
«ακολουθούσε τα χνάρια του Ψυχάρη, του Πάλλη και του Βλαστού» (Bien
1972: 213). Δύο είναι οι ιδιαιτερότητες λοιπόν του Καζαντζάκη σχετικά με
το τονικό σύστημα: (α) ο μονός τόνος και (β) η άτονη λήγουσα· και οι δύο
περιπτώσεις δεν αποτελούν καινοτομίες του συγγραφέα αλλά είναι σημεία
–μαζί και με την απλοποιημένη ορθογραφία– που προκάλεσαν επικριτικά
σχόλια, ενώ για την εποχή του φάνταζαν εξαιρετικά επαναστατικά, σχεδόν
βλάσφημα, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί έντονα. Το θέμα του μονού
τόνου εμφανίζεται και σε κείμενα του Βλαστού (1912), μα κυρίως του
7
8

Βλ. Δημητράκος (1964: 6691).
Σύμφωνα με την Ιστορική Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, στην Κοινή Νέα
Ελληνική συντελείται μεταπλασμός των συνηρημένων ρημάτων σε -όω σε ρήματα σε
-ώνω. Βλ. Chantraine 1998: 288: § 290, ΙΙΙ.
9 Πιθανότατα ο συγγραφέας να θεωρούσε ιδανικότερη ερμηνεία της πράξης της σημασίας του
ρήματος, συσχετίζοντάς το με τη λέξη στήλη, δηλαδή με την ανθρώπινη σπονδυλική στήλη.
10 Η Χατζοπούλου (2007: 81) σημειώνει ότι η Οδύσεια αποτελεί το πρώτο λογοτεχνικό
βιβλίο που εκδίδεται σε μονοτονικό σύστημα – το ζήτημα χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης. Σχετικά με την ακριβή χρονολογία που ο κρητικός συγγραφέας υιοθετεί
το ορθογραφικό και τονικό σύστημα που χρησιμοποιούσε έκτοτε σε όλη του τη ζωή ως
συγγραφικές αρχές που δεν εγκατέλειψε ποτέ, έχουμε τις απόψεις του Καπλάνη (2012:
123) και Μαθιουδάκη (στο Καζαντζάκης 2014: 545-547) που υποστηρίζουν –με βάση
τα διαθέσιμα στοιχεία– ότι είναι η χρονική περίοδος 1921-1922.

«ΑΝΗΦΟΡΟΣ»: ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ...

133

Πάλλη (1910), ενώ της άτονης λήγουσας εισάγεται από τον Φαρδύ (1889)
και υιοθετείται και από τον Πάλλη. Η συγγραφική καινοτομική ιδιαιτερότητα του Καζαντζάκη είναι ότι συνδυάζει τις τάσεις των προοδευτικών της
εποχής και χρησιμοποιεί ένα τονικό σύστημα με μονό τόνο και με άτονη
λήγουσα το οποίο συνοδεύεται και από μια άλλη αλλαγή που επηρεάζει
την τονικότητα του κειμένου, που είναι: η ένωση των εγκλιτικών και των
λέξεων στις περιπτώσεις που παθαίνουν αφαίρεση (στη συμπροφορά).
3. Κατάλοιπα του «Ανήφορου» σε έργα του Νίκου Καζαντζάκη
Με μια πρώτη ανάγνωση του καζαντζακικού μυθιστορήματος, αναδεικνύονται εμφανώς σημεία –φράσεις ή και εικόνες που ομοιάζουν ή ταυτίζονται– τα οποία συναντώνται και σε άλλα έργα του Νίκου Καζαντζάκη.
Μετά την πλήρη μεταγραφή και τεκμηρίωση του χειρογράφου, επιχειρήθηκε μια διακειμενική προσέγγιση του κειμένου με την καζαντζακική εργογραφία, σε μια προσπάθεια να αναδειχθούν στοιχεία που φαίνεται να
διαπλέκονται στενά με άλλα έργα του κρητικού συγγραφέα, και κυριότατα
με το μυθιστόρημα Ο καπετάν Μιχάλης11, το ταξιδογράφημα Ταξιδεύοντας:
Αγγλία12 και την αυτοβιογραφική μυθιστορία Αναφορά στον Γκρέκο13.
Σχετικά με το μεταγενέστερο έργο Ο καπετάν Μιχάλης, το οποίο συγγράφεται τη χρονική περίοδο 1949-195014 και εκδίδεται για πρώτη φορά
το 1953, έχουν κατά καιρούς επισημανθεί διάφοροι συσχετισμοί από μελετητές, οι οποίοι κυρίως όμως ανασκευάζουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που σημείωναν η Ελένη Καζαντζάκη και ο Παντελής Πρεβελάκης,
καθώς φαίνεται πως οι διάφοροι μελετητές πιθανότατα να μην είχαν διαβάσει το χειρόγραφο του ανέκδοτου μυθιστορήματος. Όσοι αναφέρθηκαν,
λοιπόν, στο έργο Ο Ανήφορος, περιορίστηκαν κατά κύριο λόγο σε ένα και
μόνο σημείο: να θεωρήσουν το έργο αυτό ως έναν από τους προδρόμους
του Καπετάν Μιχάλη, γεγονός που πιθανόν να είναι και ο βασικότερος
λόγος που το καζαντζακικό μυθιστόρημα έμεινε στην αφάνεια, μαζί με τη
11
12
13
14

Καζαντζάκης 2017β.
Καζαντζάκης 2000.
Καζαντζάκης 2014.
Η ιδέα για το μυθιστόρημα Ο καπετάν Μιχάλης φαίνεται πως υπάρχει από το 1929,
όταν ο Καζαντζάκης βρίσκεται στο Gottesgab και γράφει στα γαλλικά το «Kapétan
Élia». Έπειτα στην Αίγινα το 1936 καταπιάνεται με τη συγγραφή, επίσης στα γαλλικά,
του «Mon père», το οποίο και ξαναδουλεύει το 1940.
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σκέψη πως επρόκειτο για ένα έργο «αποκηρυγμένο» τον ίδιο τον συγγραφέα. Και πράγματι, υπάρχουν στοιχεία και αφηγηματικό υλικό του Ανήφορου που αξιοποιούνται και μεταφέρονται αυτούσια ή μεταπλάθονται
στον Καπετάν Μιχάλη, για παράδειγμα τα πρόσωπα του καπετάν Μιχάλη
και του πατέρα του, του καπετάν Σήφακα και του μυθιστορηματικού ζευγαριού Κοσμάς-Νοεμή, ή ακόμα και μικρές ή μεγαλύτερες ιστορίες και
σκηνές15. Ωστόσο, τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν ως μαγιά για τη
δημιουργία του Καπετάν Μιχάλη προκύπτουν κυρίως από το πρώτο μέρος
του Ανήφορου που επιγράφεται «Κρήτη».
Σχετικά με το προγενέστερο έργο Ταξιδεύοντας: Αγγλία, το οποίο συγγράφεται τη χρονική περίοδο 1939-1940 και εκδίδεται για πρώτη φορά ως
βιβλίο16 το 1941, προκύπτει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επισήμανση, που
μέχρι σήμερα δεν έχει καθόλου υπογραμμιστεί: σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο μέρος του Ανήφορου με τίτλο «Αγγλία» αναπαράγει κατά κάποιον τρόπο
αυτούσιο υλικό από το ομώνυμο Ταξιδεύοντας. Παρά το γεγονός ότι αποσπάσματα ανάμεσα στα δύο καζαντζακικά έργα φαίνονται πανομοιότυπα,
με μια πιο προσεχτική ματιά διαπιστώνει κανείς πως παρουσιάζουν τροποποιήσεις και αλλαγές –ειδικότερα όπως μεταφέρονται στον Ανήφορο–, που
σίγουρα χρήζουν περαιτέρω έρευνας17 προκειμένου να εντοπιστούν οι τυχόν
υφολογικές και πραγματολογικές διαφοροποιήσεις στις οποίες οδηγείται ο
Καζαντζάκης στην εκ νέου αξιοποίηση του υλικού του, το οποίο στην ουσία
μεταπλάθει. Σημαντική παρατήρηση όμως, που παρουσιάζει ακόμα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πως οι εντυπώσεις του Καζαντζάκη από το ταξίδι
του στην Αγγλία μεταφέρονται στον Ανήφορο σε δεύτερο πρόσωπο διαμέ15 Ενδεικτικά αναφέρονται η γνωριμία του Κοσμά με τη Νοεμή, η υποδοχή της Νοεμής
στην Κρήτη από τη μάνα και αδερφή του Κοσμά, η ιστορία με την αδερφή του Κοσμά
και τον πατέρα της που την κλείδωνε στην κάμαρά της, η πρόσκληση του πατέρα του
Κοσμά στους τζουτζέδες, η ανακοίνωση του Μανολιού στον Κοσμά για το ψυχομαχητό
του γερο-Σήφακα, η ανάβαση των ηρώων στο βουνό και η άφιξη στο σπίτι του γεροΣήφακα κ.ά.
16 Σημειωτέον πως το βιβλίο Ταξιδεύοντας: Αγγλία αποτελεί ουσιαστικά τις ταξιδιωτικές
εντυπώσεις του κρητικού συγγραφέα από την επίσκεψή του στη Μεγάλη Βρετανία το
1939, την εποχή που ξεκίνησαν οι πολεμικές προετοιμασίες των Άγγλων για τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ταξίδι όμως αυτό στην Αγγλία δημοσιεύθηκε σε μια πρώτη
μορφή κυρίως στην εφημερίδα Η Καθημερινή (26.7.1940-21.10.1940).
17 Θα άξιζε να δει κανείς και το χειρόγραφο του Ταξιδεύοντας: Αγγλία, όπως σώζεται στο
αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών μαζί με την πρώτη έκδοση του 1941 συγκριτικά με το
χειρόγραφο του Ανήφορου.
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σου επιστολών από τον Κοσμά προς τη Νοεμή, πράγμα που μας νομιμοποιεί
να ισχυριστούμε με σαφήνεια πως έχουμε μια «αναδημιουργία» του κειμένου, αφού πλέον το ταξίδι αυτό αναπροσαρμόζεται σε νέα συμφραζόμενα
με αποτέλεσμα να εντάσσεται πια σε μια μυθιστορηματική πλοκή.
Σχετικά με το επίσης μεταγενέστερο έργο Αναφορά στον Γκρέκο, του
οποίου η συγγραφή τοποθετείται τη χρονική περίοδο 1954-195718 και
εκδίδεται για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του συγγραφέα το 1961, δεν
έχει καθόλου επισημανθεί η σχέση του Ανήφορου με τη μυθιστορική αυτοβιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη. Πέρα από μια ιδιότυπη ομοηχία που
παρατηρείται στους τίτλους των δύο έργων (ανάμεσα στις λέξεις «ανήφορος» και «αναφορά»), εντοπίζονται σημαντικές αντιστοιχίες ανάμεσα σε
αποσπάσματα του Ανήφορου και σε κεφάλαια της Αναφοράς – ενδεικτικά
σημειώνονται ορισμένα από τα πρώτα κεφάλαια, όπως «Οι πρόγονοι», «Ο
κύρης», «Η μάνα», «Ο θάνατος του παππού», «Πάλη Κρήτης και Τουρκιάς», αλλά και σε άλλα όπως «Βιέννη-Η αρρώστια» και «Βερολίνο-Μια
Οβραία». Χαρακτηριστικό παράδειγμα με το οποίο καταδεικνύεται ο εις
βάθος συσχετισμός των δύο έργων είναι οι ομοιότητες που παρουσιάζονται μεταξύ του κεφαλαίου «Βιέννη-Η αρρώστια» της Αναφοράς και του
τελευταίου μέρους με τον τίτλο «Μοναξιά» του Ανήφορου, στο οποίο ο
ήρωας παρουσιάζει μία ιδιαίτερα σπάνια δερματοπάθεια19, ενώ η εμφάνιση της αρρώστιας και η διάγνωση του «βιεννέζου οβραίου γιατρού» παρουσιάζεται και στην Αναφορά.
Τέλος, στην απόπειρα αναζήτησης κατάλοιπων του Ανήφορου στην
καζαντζακική εργογραφία, αναδεικνύεται το πλήθος των αυτοβιογραφικών στοιχείων και πραγματικών περιστατικών γενικότερα του κρητικού
λογοτέχνη που εντάσσονται στο αδημοσίευτο μυθιστόρημα, δίνοντας την
αίσθηση πως ο Καζαντζάκης ήθελε να τα διασώσει και κυρίως να τα αξιοποιήσει δημιουργικά τοποθετώντας τα στην αφήγηση του έργου του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν (α) η ομιλία του στον ραδιοφωνικό
18 Η έμπνευση της συγγραφής του αυτοβιογραφικού έργου του ενυπάρχει στη σκέψη του
Καζαντζάκη από το 1929 καθώς βρίσκεται στο Gottesgab. Πρβ. Πρεβελάκης 1984:
169, 184 και 677.
19 Η περιγραφή της περίεργης μάσκας που βγάζει ο Κοσμάς στο πρόσωπο στον Ανήφορο
ταυτίζεται με τη σωματική κατάσταση που παθαίνει και ο Μανολιός στο μυθιστόρημα
Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Καζαντζάκης 2011). Πρβ. και αναφορές του Καζαντζάκη
στις επιστολές του προς Γαλάτεια (Καζαντζάκης 1993).
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σταθμό του BBC για τον Μπέρναρντ Σω, (β) η έκκλησή του στους διανοούμενους του κόσμου για την ίδρυση μιας «Διεθνούς του Πνεύματος» και (γ) η
εμπειρία του από την καταγραφή των γερμανικών ωμοτήτων20 – έναν χρόνο
πριν τη συγγραφή του Ανήφορου· ειδικότερα, η πορεία του Κοσμά και της
Νοεμή μέσα από τα κατεστραμμένα χωριά της Κρήτης, αλλά και η αφήγηση
του Μανολιού γύρω από την απαγωγή του γερμανού στρατηγού Κράιπε.
Επίσης, υπερθεματίζοντας στην άποψη πως στο έργο Ο Ανήφορος ενσωματώνονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία
του ίδιου του Νίκου Καζαντζάκη, πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο ακόμα
σημαντικό στοιχείο. Στο μεγαλύτερο μέρος του έργου ο πρωταγωνιστής
Κοσμάς επικοινωνεί με τη γυναίκα του στην Κρήτη μέσα από μακροσκελή γράμματα στα οποία της αφηγείται τις εμπειρίες του από το ταξίδι και
τις σκέψεις του γύρω από την παγκόσμια κατάσταση, πράγμα που αφενός
ανακαλεί στη μνήμη την αλληλογραφία που διατηρούσε ο συγγραφέας
και με τις δύο γυναίκες που παντρεύτηκε, τόσο τη Γαλάτεια όσο και την
Ελένη, αφετέρου θυμίζει έντονα την επιθυμία του να γράψει την αυτοβιογραφία του με τη μορφή επιστολών στη γυναίκα του με τίτλο «Γράμματα
στη γυναίκα μου»21.
4. Σαιξπηρικές απηχήσεις στον «Ανήφορο»
Στον Ανήφορο, ο Καζαντζάκης κάνει ιδιαίτερη μνεία στον εθνικό ποιητή της Αγγλίας Σαίξπηρ, ονομάζοντάς τον «αγαπημένο θεό» –μαζί με
τον Όμηρο και τον Ντάντε– που θα εμφανιστεί για να δώσει «νόημα κι
ομορφιά στη ζωή μας». Συνάμα ο κρητικός συγγραφέας μιλά για τη ζωή
του άγγλου ποιητή και σχολιάζει με οξυδέρκεια και σεβασμό το έργο του.
Μέσα στο «άγνωστο» καζαντζακικό έργο, συναντάμε αρκετά αποσπάσματα από τη σαιξπηρική ποίηση, δείγμα της δημιουργικής επίδρασης του άγγλου λογοτέχνη στον έλληνα συγγραφέα. Συγκεκριμένα, ο
Καζαντζάκης εγκιβωτίζει σε ελληνική μετάφραση στίχους του Σαίξπηρ
από τα έργα Άμλετ, Η Τρικυμία, Όπως σας αρέσει, καθώς και από τα Σο20 Βλ. «Έκθεσις της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεως Ωμοτήτων εν Κρήτη» που
συντάχθηκε το 1945 από τους Ι. Καλιτσουνάκη, Ν. Καζαντζάκη, Ι. Κακριδή και Κ.
Κουτουλάκη προς Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. (Το κείμενο της έκθεσης
εκδόθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου το 1983.) Πρβ. Καζαντζάκης 1959.
21 Βλ. επιστολή προς τη Γαλάτεια την 1 Μαΐου 1923. Στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
σώζεται μία σελίδα (πιθανόν το υπό σχεδιασμό εξώφυλλο) που γράφει «Γράμματα στη
γυναίκα μου».
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νέτα. Οπότε, χρησιμοποιεί διάφορες σκηνές από τα σαιξπηρικά έργα ως
σκηνικά συμφραζόμενα στον Ανήφορό του, που υποβοηθούν τη ροή της
μυθιστορηματικής του πλοκής.
Πρώτο διακειμενικό σημείο είναι ένα απόσπασμα από το εικοστό ένατο σονέτο22, που με έντονη εξομολογητική διάθεση περιγράφεται η ενθύμηση ενός προσώπου.
Σονέτο XXIX (στίχοι 10-12)
Σε φέρνω στο νου μου και τότε
σαν τον κορυδαλλό τα ξημερώματα
που πετιέται από τα σκοτεινά χώματα,
η ψυχή μου κελαηδάει ύμνους
στην πόρτα τ’ ουρανού.

Στη συνέχεια, ο Καζαντζάκης τοποθετεί από το έργο Όπως σας αρέσει
τη σκηνή23 που η Ροζαλίντα χαρακτηρίζει τον Ζακ μελαγχολικό, ενώ εκείνος της εξηγεί πως η μελαγχολία του είναι ένα μείγμα πολλών στοιχείων,
μια απόρροια από τα ταξίδια του.
Όπως σας αρέσει (Πράξη 4η, Σκηνή 1η)
Δεν έχω του σοφού τη μελαγχολία,
που είναι ζήλεια·
μήτε του μουσικού,
που είναι καπρίτσιο·
μήτε του αυλικού, που είναι αλαζονεία·
μήτε του στρατιώτη,
που είναι φιλοδοξία...
Η μελαγχολιά μου
είναι ολότελα δική μου,
μίγμα από πλήθος απλά στοιχεία,
αποσταγμένη από πλήθος πράγματα.
Καταστάλαξε απ’ όλα μου τα ταξίδια
και με βυθίζει σε αλλόκοτη θλίψη...
Τρίτο σημείο στον Ανήφορο είναι ένα απόσπασμα24 από το αριστούρ22 Καζαντζάκης 2018: 172 & Χειρόγραφο σ. 146.
23 Καζαντζάκης 2018: 174 & Χειρόγραφο σσ. 147-148.
24 Καζαντζάκης 2018: 174-175 & Χειρόγραφο σ. 148.
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γημα του Σαίξπηρ Άμλετ, και μάλιστα η στιγμή που ο Άμλετ μονολογεί,
αναλογιζόμενος πόσο γρήγορα η μητέρα του Γερτρούδη, μετά τον θάνατο
του βασιλιά πατέρα του, έσπευσε να παντρευτεί τον θείο του και να τον
ανεβάσει στον θρόνο της Δανιμαρκίας.
Άμλετ (Πράξη 1η, Σκηνή 2η)
Ω, η πάρα πολύ, πάρα πολύ στέρεη τούτη
σάρκα νά ’λιωνε!
Να ξάχνιζε και να σκορπίζουνταν
σα δροσούλα!…
Θεέ μου, πόσο μου φαίνουνται βαρετά,
ανούσια, πλαδαρά κι ανώφελα
όλα του κόσμου τούτου τα καμώματα!…

Ακολούθως, ο Καζαντζάκης επανέρχεται στο έργο Όπως σας αρέσει,
χρησιμοποιώντας τη σκηνή25 που η Ροζαλίντα, μεταμφιεσμένη σε άντρα,
δείχνει στην ξαδέρφη της Σίλια πόσο ερωτευμένη είναι με τον αγαπημένο
της Ορλάντο.
Όπως σας αρέσει (Πράξη 4η, Σκηνή 1η)
Ω ξαδέρφη, ξαδέρφη,
όμορφη μικρούλα μου ξαδέρφη,
και νά ’ξερες
πόσο βαθιά γκρεμίστηκα στον έρωτα!

Επίσης, ο κρητικός λογοτέχνης εσωκλείει στον Ανήφορό του τρεις σκηνές του άγγλου ποιητή από το έργο Η Τρικυμία. Μια σκηνή από την πρώτη
πράξη26, όπου το ξωτικό Άριελ προθυμοποιείται να κάνει τα πάντα, ώστε
να υπακούσει τις διαταγές του αφέντη του, Πρόσπερου, μιας και τον ελευθέρωσε από τα δεσμά που τον κρατούσαν.
Η Τρικυμία (Πράξη 1η, Σκηνή 2η)
Χαίρε, μεγάλε Πρωτομάστορα!
Σοβαρέ μου αφέντη, χαίρε!
Έρχουμαι να υπακούσω
25 Καζαντζάκης 2018: 175 & Χειρόγραφο σσ. 148-149.
26 Καζαντζάκης 2018: 176 & Χειρόγραφο σ. 149.
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στην κάθε σου επιθυμία.
Θες να πετάξω, να κολυμπήσω,
να ριχτώ στις φλόγες,
να καβαλήσω τα σγουρά σύννεφα;
Είμαι δούλος σου· πρόσταξε
τον Άριελ κι όλες του τις δυνάμες.

Μια σκηνή από την τέταρτη πράξη27, όπου ο γέρος άρχοντας Πρόσπερος, καθησυχάζει την κόρη του και τον γαμπρό του για τον πρότερο θυμό
του και εξηγεί ότι η ανησυχία και μελαγχολία του δεν είναι παρά αποτέλεσμα του γήρατος.
Η Τρικυμία (Πράξη 4η, Σκηνή 1η)
Μη φοβάστε· το παιχνίδι μας
τώρα τέλεψε· οι θεατρίνοι μας
όπως σας το είπα από πριν,
ήταν όλοι πνέματα
και σκόρπισαν στον αγέρα,
στον ανάλαφρον αγέρα.
Κι όπως το αθέμελο χτίρι
του οραματισμού μας τούτου,
οι ουρανοκέφαλοι πύργοι,
τα πλούσια παλάτια
οι μεγαλόπρεποι ναοί
‒κι ακόμα η μεγάλη υδρόγεια σφαίρα
κι ό,τι είναι θεμελιωμένο απάνω της
θα διαλυθεί·
κι όπως το αδειανό μας
τούτο παιχνίδι σκόρπισε
δε θ’ αφήσουν χνάρι πίσω τους·
είμαστε καμωμένοι
από το υλικό που πλάθονται τα όνειρα·
κι η μικρούλα ζωή μας
είναι περικυκλωμένη από ύπνο.
27 Καζαντζάκης 2018: 177 & Χειρόγραφο σ. 150.
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Το γέρικο μυαλό μου θολώνεται·
μην ταραχτείτε από την αδυναμία μου.
Αν μου επιτρέπετε,
θα τραβηχτώ στη σπηλιά μου
ν’ αναπαυτώ.
Θα κάμω ένα δυο γύρους,
θα περπατήσω,
να γαληνέψω την ταραγμένη μου
καρδιά.

Και μια σκηνή από την πέμπτη πράξη28, όπου ο γηραιός πλέον Πρόσπερος, βλέποντας το επικείμενο τέλος του, ζητάει να φύγει πια από το νησί
στο οποίο τον πέταξε η καταιγίδα.
Η Τρικυμία (Πράξη 5η, Επίλογος)
Τώρα τα ξόρκια μου
όλα λύθηκαν
και ξαναγυρίζω στην τιποτένια
δύναμή μου την πρώτη…
Δεν έχω πια πνέματα να με δυναμώνουν
‒μήτε τέχνη να γητεύω.
Απελπισιά είναι το τέλος μου.

Τέλος, ο Καζαντζάκης ολοκληρώνει τις διακειμενικές του αναφορές
στον Σαίξπηρ και πάλι με ένα απόσπασμα από τους πρώτους στίχους του
εικοστού ένατου σονέτου29.
Σονέτο XXIX (στίχοι 1-2 & 5-6)
Καταφρονεμένος από την τύχη
κι από τους ανθρώπους,
κλαίω την ερημιά μου
και την παντέρμη μου μοίρα
λαχταρίζω νά ’μαι κι εγώ όμορφος,
νά ’χω κι εγώ ελπίδες και φίλους!
28 Καζαντζάκης 2018: 178 & Χειρόγραφο σ. 151.
29 Καζαντζάκης 2018: 181 & Χειρόγραφο σ. 154.
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Συμπληρωματικά, πρέπει να επισημανθεί πως ο Καζαντζάκης εγκιβωτίζει στο μυθιστόρημά του και τα λόγια30 της λατινικής επιγραφής που βρίσκεται στο μνημείο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Στράτφορντ-απόν-Αίιβον.
Στην κρίση Νέστορας, στο δαιμόνιο
Σωκράτης, στην τέχνη Βιργίλιος·
η γης τον σκεπάζει, ο λαός τον κλαίει,
ο Όλυμπος τον έχει…

IVDICIO PYLIVM, GENIO
SOCRATEM, ARTE MARONEM1,
TERRA TEGIT, POPVLVS MÆRET,
OLYMPVS HABET

[Απόδοση Νίκου Καζαντζάκη]

[Πρωτότυπο λατινικό κείμενο]

Εν κατακλείδι, πρέπει να σημειωθεί εμφατικά ότι τόσο από τις διακειμενικές νύξεις όσο και από τις κειμενικές περιγραφές διαφαίνεται πως η
μορφή του άγγλου ποιητή Ουίλιαμ Σαίξπηρ αποτελεί ένα πρόσωπο σημαίνουσας σημασίας για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ειδικότερα, στις ενότητες της
«Αγγλίας» και της «Μοναξιάς», ο κρητικός ποιητής σκιαγραφεί τον άγγλο
ποιητή με έναν τρόπο ιδιαίτερο και ξεχωριστό, πράγμα που οδηγεί αυθόρμητα στην υπόθεση πως το πρόσωπο του Καζαντζάκη καθρεπτίζεται
στο πρόσωπο του Σαίξπηρ, καθώς ταυτίζει την έμπνευση και τη συγγραφή
ενός έργου με μια εσώτερη πάλη του συγγραφέα γεμάτη αγωνία και πάθος: «Τρομαχτικιά θά ’ταν η ψυχική κρίση που περνάει τα χρόνια τούτα ο
Σαίξπηρ. Χοχλάζει η ψυχή του, το πάθος παίρνει μαύρη αποτρόπαιη μάσκα, δεν ελπίζει πια τίποτα, σα να τον είχαν όλοι κι όλα προδώσει ‒άντρες,
γυναίκες, ιδέες. Σκουντουφλάει η καταπληγωμένη ψυχή του Ποιητή από
γκρεμό σε γκρεμό, παίρνει πλήθος πρόσωπα, αλλάζει μάσκες, πληγές και
μαρτύρια, μάχεται, ζώντας όλα τα πάθη, να γλιτώσει απ’ όλα τα πάθη.
Υπεράνθρωπα ανθρώπινα πάθη που ξεπερνούν τη λογική και το μέτρο
και σπρώχνουν τους ήρωες στην άβυσσο, όπου πέφτουν πότε αμίλητοι σα
γιγάντια σύννεφα, πότε μουγκρίζοντας σα βουβάλια»31.
5. Ζητήματα συγγραφής και έκδοσης του «Ανήφορου»
Το «άγνωστο» μυθιστόρημα είναι ένα πεζό κείμενο με έντονο αντιπολεμικό πνεύμα, γραμμένο κατά το ταξίδι του κρητικού συγγραφέα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι λόγοι συγγραφής του κατά την παραμονή του στην αγγλική
επικράτεια διαφαίνονται από ένα σχόλιο που σημειώνει η Ελένη Καζαντζάκη
πως «ο Νίκος θεωρούσε τον εαυτό του υποχρεωμένο να γράψει ένα βιβλίο
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για τη μεταπολεμική Αγγλία. Ζήτησε λοιπόν ν’ απομονωθεί στο Καίμπριτζ.
Η ψυχή και το μυαλό του όμως έμεναν καρφωμένα στην Ελλάδα, που τη
σπάραζε ο αδερφοχτόνος πόλεμος. Απ’ ό,τι έγραψε ο Νίκος στο Cambridge,
δε θέλησε να σώσει παρά μερικές σελίδες, που τις μεταχειρίστηκε σε κατοπινά του έργα» (Καζαντζάκη 1998: 529 κ. εξ.). Ο Νίκος Καζαντζάκης γράφει
στην Ελένη πως προσπαθεί να επιστρατεύσει τις δυνάμεις του και να μην τον
κυριεύσει πανικός, προκειμένου να παραμείνει στην Αγγλία και να γράψει
ένα βιβλίο, εννοώντας τον Ανήφορο, για να απαντήσει τα ερωτήματα που
έθεσε και που τον απασχολούσαν. Έτσι, συγγράφει το νέο του βιβλίο με σκοπό να εκφράσει τις ανησυχίες του τόσο για την ελληνική όσο και για την παγκόσμια πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, πράγμα που προκύπτει και από
την επιστολή (Καζαντζάκη 1998: 533-534) του στις 17 Σεπτεμβρίου 1946
προς τον ελληνιστή σουηδό φίλο του Börje Knös: «Αγαπητέ Κύριε Knös…
Είμαι όλο και πιο ανήσυχος για την ηθική κρίση, που περνά η εποχή μας. Το
βιβλίο που μόλις τώρα τέλειωσα –ένα μυθιστόρημα– πραγματεύεται τούτη
την ανησυχαστική κατάσταση… Αισθάνουμαι πως η ανθρώπινη μοίρα περνά μιαν κρίσιμη κατάσταση και γι’ αυτό νιώθω μεγάλη αγωνία. Σα να εφεύρε
ο γορίλλας τη φωτιά, πριχού προλάβει να γίνει άνθρωπος…»
Το διάστημα της συγγραφής του Ανήφορου, ο κρητικός λογοτέχνης
γράφει μανιωδώς και στην Έλλη Λαμπρίδη32 σχετικά με το έργο του Ο
Ανήφορος, πράγμα το οποίο φανερώνεται καταφανέστατα από τη σχετική
τους αλληλογραφία, καθώς ο Καζαντζάκης, ολοκληρώνοντας το νέο του
έργο, σκοπεύει να μεταφραστεί απευθείας στα αγγλικά προκειμένου να
εκδοθεί στην Αμερική και να προωθηθεί σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό. Η επαφή Καζαντζάκη-Λαμπρίδη αφορά τη μετάφραση33 στα αγγλικά
τόσο της καζαντζακικής Ασκητικής –για να τη συμπεριλάβει ολόκληρη
στο τέλος του Ανήφορου– όσο και ολόκληρου του νέου του μεταπολεμικού μυθιστορήματος.
Γράφει σε επιστολή του στις 19 Αυγούστου 1946: «Σε παρακαλω κοίταξε αμέσως την “Ασκητικη” γιατι σκοπέβω να την τοποθετήσω όλη στο
32 Με την πεζογράφο Έλλη Λαμπρίδη –την «αγαπημένη Moudita», όπως την αποκαλούσε–
ο Καζαντζάκης είχε μια θυελλώδη σχέση που κράτησε μόνο έναν χρόνο, από τον
Φεβρουάριο του 1918 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1919, ωστόσο διατήρησαν μια φιλική
επαφή.
33 Αντίγραφο της μετάφρασης της Ασκητικής στα αγγλικά από την Έλλη Λαμπρίδη
φυλάσσεται στο αρχείο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη.
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γ΄ μέρος του βιβλίου. Κι αν πρόκειται, καθως βλέπω στο φάκελο, να φύγεις για την Αμερικη, τί θα γίνει με τη μετάφραση; Θα προλάβεις; Ίσως,
γιατι οι formalités34 είναι τόσο πολες, που σίγουρα θα βαστάξουν πάνω
απο ένα μήνα. Γι’ αφτο, θαρω, είναι ανάγκη να τελειώσεις την “Ασκ[ητικη]” και την Πέμτη παίρνεις το Ι μέρος. Ίσως, αν έχεις τη μετάφραση, να
μπορέσεις να βρεις εκδότη και στην Αμερικη» (Χατζή 2018: 380).
Και ύστερα από μερικές μέρες: «Αφου ανέλαβες τη μετάφραση του
βιβλίου, είμαι ήσυχος, γιατι ξέρω τη δαιμονικήΣου εργατικότητα κ’ ευσυνειδησία. Μα δεν πρέπει καθόλου να χάνεις καιρο. Να τελιόσεις την
“Ασκητικη” που θα μπει όλη κι ωστόσο θα Σου στείλω το Ι μέρος· αφτες
τις μέρες τελιόνω και το ΙΙ. Το βιβλίο ελπίζω νάχει τελειόσει στην 1 Σμβρη. Όταν έχουμε μεταφρασμένο το Ι μέρος, μπορούμε ν’ αποταθούμε σ’
εκδότη» (Χατζή 2018: 382).
Και σε επόμενες επιστολές35 του Καζαντζάκη προς τη Λαμπρίδη φαίνεται η αγωνία του για τη μετάφραση αλλά και την έκδοση του Ανήφορου:
«Άβριο τελιόνω και το β΄ μέρος· το γ΄ πια, αφου θάχει την Ασκητική (δεν
είναι ανάγκη να μπουν οι αριθμοι· να τηρηθει μόνο η ρυθμικη διάταξη των
γραμων) θα τελιόσει γρήγορα· κ’ έτσι τέλη Αβγούστου το βιβλίο θάναι
έτοιμο. Είναι ανάγκη να μεταφραστει όσο μπορετο πιο γρήγορα το α’ μέρος, για να δοθει σε τρεις εκδότες μαζι» (Χατζή 2018: 386). Ενώ συνάμα
ο κρητικός συγγραφέας γράφει στη φίλη και μεταφράστριά του σχόλια
που αφορούν κυρίως ζητήματα επιμέλειας του νέου του έργου, αλλά και
θέματα μετάφρασης36.
Με την Έλλη Λαμπρίδη ο Νίκος Καζαντζάκης ανοίγει το ζήτημα και
του τίτλου του έργου, ζήτημα που τον απασχολεί ιδιαίτερα: «Σε παρακαλω
πολυ να μου στείλεις την αγγλικη συνέχεια της μετάφρασης, γιατι ελπίζω
να βρω εδω μεταφραστη γάλο κ’ εκδότη. […] Και στείλεμου συστημένα
μετάφραση και κείμενο και σκέψου τί τίτλο να του δόσουμε» (Χατζή 2018:
395). Και σε άλλη του επιστολή: «Τί τίτλο να δώσουμε στο βιβλίο δεν ξέρω
ακόμα. Προχτες σκέφτηκα: “Le coeur atomique”37. Αν τον εγκρίνεις, τότε
ανάγκη κάπου να προσθέσουμε δυο τρεις φράσεις, εδω κ’ εκει, που να δικαιολογουν έναν τέτοιο τίτλο. Σκέψου και Συ» (Χατζή 2018: 400).
34
35
36
37

Διατυπώσεις.
Βλ. Χατζή 2018: 392, 397-398, 400 και 402-404.
Βλ. Χατζή 2018: 384, 386, 402 και 404.
«Η ατομική καρδιά».
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Σε ολόκληρη την αλληλογραφία Καζαντζάκη-Λαμπρίδη κυριαρχεί η
αγωνία του κρητικού λογοτέχνη να γίνει η μετάφραση όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα38 για να χτυπήσουν «πόρτες» στην Αμερική και να βρουν εκδότη
να αναλάβει την έκδοση, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την ίδια την
Λαμπρίδη σε επιστολή της προς τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό: «ανέλαβα να μεταφράσω ένα βιβλίο που έγραψε ο Καζαντζάκης άψε σβήσε όσο
ήταν εδώ· το κοντεύω τώρα, αλλά – δεν θέλω να πω περισσότερα» (Γαρίτσης 2016: 178-179).
6. Μελλοντική έρευνα
Το αδημοσίευτο έως σήμερα έργο Ο Ανήφορος αποτελεί ένα ιδιαίτερα
γοητευτικό πεδίο έρευνας όχι μόνο εξαιτίας του γεγονότος πως παραμένει
«άγνωστο», αλλά κυρίως επειδή με τη συγγραφή του διαπλέκονται διάφορα θέματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Αν και κάπως τολμηρός
ο χαρακτηρισμός θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως πρόκειται για έργο
μεταιχμιακό που σηματοδοτεί τη διαμόρφωση του Νίκου Καζαντζάκη σε
συγγραφέα των γνωστών –και επιτυχημένων– μυθιστορημάτων της ώριμης λογοτεχνικής του περιόδου.
Τέσσερα είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν
συγκριτικά με αντίστοιχα καζαντζακικά έργα.
Πρώτο ζήτημα είναι ο χρόνος συγγραφής του μυθιστορήματος σε
άμεση συσχέτιση με το έργο Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Στον
Ανήφορο, που είναι γραμμένος ακριβώς μετά τον Ζορμπά (1946) για τον
οποίο δέχθηκε αρνητικά σχόλια, καθώς «επικρίνεται το 1946-1947 από
τους κριτικούς της Αριστεράς39 για το γεγονός ότι από τον Ζορμπά λείπει οποιαδήποτε αναφορά στα ζοφερά χρόνια της Κατοχής» (Αγάθος
στο Καζαντζάκης 2017α: XXXI)40, φαίνεται πως μια από τις προθέσεις
του κρητικού λογοτέχνη είναι να συγγράψει ένα έργο αντιπολεμικό με
πολιτικό μήνυμα. Σημειωτέον, πως ο Τζιόβας έχει ήδη επισημάνει πως
38 Βλ. Χατζή 2018: 390.
39 Βλ. ενδεικτικά, Βάρναλης (1946: 2) και Κόμης (1947: 60). Αντίστοιχες αιτιάσεις
διατυπώνει αργότερα και ο Αλεξίου (1996-1997: 141-142).
40 Στην κατατοπιστική του εισαγωγή, ο Αγάθος επισημαίνει εμφατικά πως «νεότερες
αναγνώσεις επιχειρούν με ισχυρή επιχειρηματολογία να εντάξουν το έργο στο ιστορικό
πλαίσιο της εποχής συγγραφής του», προβάλλοντας και αντεπιχειρήματα άλλων
μελετητών αναφορικά με την αρνητική κριτική που δέχτηκε ο καζαντζακικός Ζορμπάς.
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«οι αριστεροί κριτικοί, όπως ο Αυγέρης, διαβλέπουν μια ρεαλιστική
ροπή στο έργο του Καζαντζάκη, που αρχίζει με τα μυθιστορήματα του
τα οποία κυκλοφορούν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» (Τζιόβας
2017: 276). Φαίνεται πως ο Καζαντζάκης πραγματικά με τον Ανήφορο
επιχειρεί να δηλώσει έντονα την πολιτική του θέση και μάλιστα απευθυνόμενος σε διεθνές και όχι σε ελληνικό κοινό.
Δεύτερο, η απόφαση της μετάφρασης και η αγωνία έκδοσης του Ανήφορου πρωτίστως στο εξωτερικό – και μάλιστα στην Αμερική. Η επείγουσα διάθεση του εγχειρήματος διαφαίνεται κυρίως από την πίεσή του προς
τη Λαμπρίδη, όπως ήδη επισημάνθηκε, για μια σχεδόν ταυτόχρονη –με τη
συγγραφή– μετάφραση του έργου, αλλά και ενδεχομένως από την αξιοποίηση ήδη δημοσιευμένου υλικού από το βιβλίο Ταξιδεύοντας: Αγγλία. Είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το ταξιδιωτικό έργο κυκλοφόρησε το 1941 στην Ελλάδα, ενώ η πρώτη αγγλική του μετάφραση έγινε
μόλις το 1965. Πιθανότατα, λοιπόν, ο Καζαντζάκης το 1945 να θεωρούσε
ότι μπορούσε να αξιοποιήσει υλικό από το βιβλίο αυτό για να απευθυνθεί
στο απανταχού αγγλόφωνο κοινό ανά την υφήλιο, τοποθετώντας την Αγγλία –επιλογή που πρέπει να ιδωθεί μέσα στα ιστορικά της συμφραζόμενα– σε σημαίνουσα θέση.
Τρίτο, ο έντονος αυτοβιογραφικός τόνος του Ανήφορου. Αφενός η συμπερίληψη πολλών αυτοβιογραφικών στοιχείων και αφετέρου η συγγραφική επιλογή της τοποθέτησης προσωπικής επιστολής ως αφηγηματικό
μέσο σε πολύ μεγάλο μέρος του έργου. Ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας
του «άγνωστου» έργου θεωρούμε πως είναι ανάγκη να συνεξεταστεί και
με το αυτοβιογραφικό στοιχείο γενικότερα στο έργο του συγγραφέα41.
Τέταρτο ζήτημα είναι η ενσωμάτωση της Ασκητικής σε έργο του. Η
χρήση του φιλοσοφικού έργου σε μυθιστόρημα του ίδιου του συγγραφέα
δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Ο Καζαντζάκης είχε ήδη ενσωματώσει
μεγάλα τμήματα της Ασκητικής –αλλά και του ταξιδιωτικού διηγήματος
Ιαπωνία-Κίνα42– στο έργο του Ο Βραχόκηπος43, που γράφτηκε το 1936
στα γαλλικά στην Αίγινα και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ολλανδία το 1939, ενώ στα ελληνικά εκδόθηκε το 1960. Η αξιοποίηση της
41 Βλ. ενδεικτικά, Ντουνιά στο Μαθιουδάκης (επιμ.) 2017: 180-210.
42 Καζαντζάκης 2006.
43 Καζαντζάκης 2010.
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Ασκητικής σε ένα έργο του ήδη από τη δεκαετία του ’30, όπως ο Βραχόκηπός του –που έχει χαρακτηριστεί υβριδικό (Αγάθος 2017β: 102)–
αποβλέποντας σε ξενόγλωσσο κοινό, χρήζει ουσιαστικής διερεύνησης44
συγκριτικά με την προσπάθεια του συγγραφέα, αμέσως μετά τον πόλεμο,
να κυκλοφορήσει στα αγγλικά ένα άλλο «νέο» έργο στο οποίο περιελάμβανε ολόκληρη την Ασκητική και μάλιστα σε ροή ως καταληκτικό επίλογο.
7. Επίλογος
Ο Ανήφορος είναι ένα πεζογράφημα που γράφεται κατά την περίοδο
της «εξόδου» του Νίκου Καζαντζάκη στην Ευρώπη – που η αναχώρησή
του αυτή στο εξωτερικό αποτέλεσε την αρχή του οριστικού εκπατρισμού
του. Φαίνεται, λοιπόν, πως η συγγραφή του έργου το 1946 πιθανόν να
μην είναι τυχαία, μιας και η χρονιά αυτή έμελλε να είναι κομβική στη
ζωή και το έργο του κρητικού λογοτέχνη, ενώ μάλιστα ταυτίζεται με
τα πρώτα χρόνια της ενασχόλησης του κρητικού λογοτέχνη με το μυθιστόρημα, εντείνοντας τις προσπάθειές του να επιβληθεί ως παγκόσμιος
συγγραφέας.
Το «νέο» μυθιστόρημα είναι ένα μεταπολεμικό και αντιπολεμικό
έργο που διαδέχεται την έκδοση του βιβλίου Βίος και πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά, ενώ προηγείται της συγγραφής των ωριμότερων μυθιστορημάτων του Νίκου Καζαντζάκη, όπως Ο καπετάν Μιχάλης, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται και Ο τελευταίος πειρασμός, κουβαλώντας όμως την αγωνία
και την ελπίδα του συγγραφέα να επικοινωνήσει με ένα κοινό έξω από τα
σύνορα της Ελλάδας και να φτάσει η φωνή του πέρα από τα σύνορα της
Ευρώπης, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα διεθνή και ευρέως διαδεδομένη,
όπως η αγγλική, προκειμένου να μετουσιώσει τις ανησυχίες του και τις
σκέψεις του, προβάλλοντας την οικουμενική ιδέα της μεταρσίωσης της
ύλης σε πνεύμα.
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Εικόνα 1: Η αρχή του πρώτου μέρους «Κρήτη» του χειρογράφου
[© Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη]
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Εικόνα 2: Η αρχή του δεύτερου μέρους «Αγγλία» του χειρογράφου
[© Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη]
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Εικόνα 3: Η αρχή του τρίτου μέρους «Μοναξιά» του χειρογράφου
[© Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη]
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Εικόνα 4: Η τελευταία σελίδα του χειρογράφου του «Ανήφορου»
[© Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη]
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Abstract
In a letter from Paris on February 15, 1947, Nikos Kazantzakis writes
to Pantelis Prevelakis: “In the meanwhile, yesterday, after Theotokas’
departure, I sent Charis a chapter from the book I wrote in Cambridge,
which I hope you will like. Once more, about Crete”. The “book” which the
Cretan writer mentions to his friend is an unknown, to date, novel entitled
“The Ascent”. The unpublished holograph of Nikos Kazantzakis is kept
in the Archive of the Kazantzakis Museum, with registration number 086,
while its description is the following: Handwritten, unbound pages with
a single numbering from 1 to 169 and with three parts bearing the titles:
Crete-England- Solitude.
Our sources about this work are scanty, as very few people knew of the
existence of this manuscript or because so little attention had been paid
to it, as its significance was most probably underestimated. Nevertheless,
we get important information from his two main biographers, Pantelis
Prevelakis and Eleni Kazantzaki. Then, various researchers briefly dealt
with this Kazantzakian novel, mainly Giorgos Anemogiannis, Peter Bien,
Konstantinos Dimadis, Afroditi Athanasopoulou and David Holton.
The novel’s main hero is Kosmas, a young Cretan pilot of a bomber in
World War II, who is intensely preoccupied with the future of humanity.
The story begins in Crete and ends in England. Through the novel’s pages,
we see the love of two young people, Kosmas and Noemi. However,
Kosmas is forced to leave for England, given the circumstances of the era,
leaving his lover behind. A tragic incident shatters his life and drowns him
in loneliness. A loneliness which leads him to melancholy. At the same
time, he somatizes his state of mind, resulting in a hideous eczema on his
face. Kosmas struggles to get out of this unpleasant position and achieves
this through writing.
The aim of this study is to present the transcription and documentation
of the manuscript, in the attempt to bring to light an unknown novel, as
well as making it known to the academic community for the first time.
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Through the scientific approach to the work, there is also an examination
of the writer’s intention as well as of the beginning of the creation of this
novel, which seems to be closely intertwined with other works of the
Cretan writer, such as Captain Michalis: Freedom or Death, Journeying:
England, Report to Greco.
Λέξεις κλειδιά: Καζαντζάκης, Ο Ανήφορος, Κρήτη-Αγγλία-Μοναξιά,
μεταπολεμικό μυθιστόρημα, ανέκδοτο χειρόγραφο

“ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ”: ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Όλγα Μπομπρόβα*
1. Εισαγωγή
Οι κρίσεις συνοδεύουν την ανθρωπότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της
ιστορίας της. Πολλές φορές όμως αυτές οι κρίσεις είναι τόσο σοβαρές που
αλλάζουν την πορεία της μετέπειτα ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας.
Αλλεπάλληλες κρίσεις έπληξαν τον κόσμο κατά το πρώτο ήμισυ του XX
αιώνα που σημαδεύεται από μια σειρά πολιτικών συρράξεων και αναταράξεων, δημιουργία και ξεπεσμό πολιτικών καθεστώτων, δύο Παγκόσμιους
πολέμους και γενικά όξυνση των τοπικών και περιφερειακών διαφορών
και συγκρούσεων.
Τα παραπάνω φαινόμενα κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρήκαν την
ανταπόκρισή τους στα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, κυρίως στα κείμενα
της σειράς «Ταξιδεύοντας».
2. Τα ταξίδια του Νίκου Καζαντζάκη και οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις του
Τα ταξιδογραφήματα του Νίκου Καζαντζάκη κατέχουν σημαντική θέση
όχι μόνο στη νεότερη ελληνική, αλλά και στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία (Σαχίνης 1983: 72; Δημάδης 2015: 271). Όπως είναι φυσικό, έχουν άμεση
σχέση με τη βιογραφία του Νίκου Καζαντζάκη, αντικατοπτρίζοντας τις
εντυπώσεις του από πολλαπλά ταξίδια κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και
στο εσωτερικό της Ελλάδας.
Την περίοδο από το 1920 έως το 1939 ο Καζαντζάκης ως ανταποκριτής
μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων ή ως προσκεκλημένος ξένων κυβερνήσεων πραγματοποιεί πολλά ταξίδια σε διάφορες χώρες και περιοχές του
κόσμου (Δημάδης 2015: 272).
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Η Όλγα Μπομπρόβα είναι υποψήφια διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας στο Κρατικό
Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ (Μόσχα). E-mail: boberdober88@mail.ru
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Το πρώτο μεγάλο ταξίδι του είναι το ταξίδι στη Ρωσία το 1925, ακολουθούν τα ταξίδια στην Ιταλία (1926) και την ίδια χρονιά στην Παλαιστίνη,
και την Αίγυπτο (1926). Στο δρόμο της επιστροφής από την Παλαιστίνη
ο Καζαντζάκης πραγματοποιεί ένα σύντομο ταξίδι στην Κύπρο. Το 1927
ταξιδεύει στο Σινά και την ίδια χρονιά ακολουθεί το ταξίδι του στην Σοβιετική Ένωση, που θα διαρκέσει μέχρι το 1929. Το 1932 και το 1933 ο
συγγραφέας ταξιδεύει στην Ισπανία, το 1935 στην Ιαπωνία και την Κίνα.
Ακολουθούν: το δεύτερο ταξίδι στην Ισπανία το 1936, το ταξίδι στην
Πελοπόννησο το 1937 και στη Μεγάλη Βρετανία το 1939. Τελευταία
φορά ταξιδεύει στην Ιαπωνία και την Κίνα το 1957 με πρόσκληση της
κινεζικής κυβέρνησης.
Οι εντυπώσεις και οι παρατηρήσεις του συγγραφέα δημοσιεύονται σε
συνέχειες στον αθηναϊκό Τύπο (Δημάδης 2015: 272). Από τις ημερομηνίες δημοσίευσής τους μπορεί να καταλάβει κανείς πως οι ταξιδιωτικές
εντυπώσεις του Νίκου Καζαντζάκη είναι άμεση αντίδραση στα γεγονότα
μείζονος σημασίας που σημειώνονται στην πολιτική ζωή των αντίστοιχων
χωρών. Ο Καζαντζάκης ως αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει και σχολιάζει
τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία, το ναζιστικό καθεστώς του Μουσολίνι στην Ιταλία, τα πρώτα χρόνια μετά την σοσιαλιστική επανάσταση στη
Ρωσία, την «Ανατολή που ξυπνάει» και την έναρξη του Δεύτερου παγκόσμιου πολέμου στην Αγγλία.
Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε πρώτα απ’ όλα με τα γλωσσικά
μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Καζαντζάκη για την περιγραφή
κρίσεων που σχετίζονται με πτώση και ανάδυση καθεστώτων και κυβερνήσεων, καταστροφή και δημιουργία κρατών. Από την άλλη, η ανάλυσή
μας έχει στόχο να μεταβούμε από τα γλωσσικά μέσα σε χαρακτηριστικές
για τον συγγραφέα ιδέες και αντιλήψεις που βρίσκουν την έκφρασή τους
στα ταξιδογραφήματά του. Στην περίπτωσή μας όμως πρόκειται για πεζά
κείμενα που συνδυάζουν την τέχνη του λόγου με την ιστορία, αισθητική,
εθνογραφία, μύθο και δράμα (Χουρμούζιος 1977: 245) και, ως εκ τούτου,
αποτελούν μια «ενδιάμεση περίπτωση» ανάμεσα στον καθημερινό, πεζό
και ποιητικό λόγο. Κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για την ανάλυση αυτού του ανομοιογενούς και πολύμορφου γλωσσικού υλικού των
έργων «Ταξιδεύοντας» παρέχει η θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς
(conceptual metaphor theory).
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Για την εννοιολογική μεταφορά υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία1
από την οποία προκύπτει πως η εν λόγω θεωρία είναι χρήσιμο εργαλείο
μελέτης του καθημερινού λόγου αφού μέσω της ανάλυσης διαδεδομένων
και συνήθων εκφράσεων και σχημάτων λόγου προβάλλει τις σχέσεις που
υπάρχουν ανάμεσα στις αντίστοιχες έννοιες μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου (Ibid.:7; Kövecses 2002: IX). Αντικείμενο επιστημονικών μελετών αποτελεί επίσης και η εννοιoλογική μεταφορά στη λογοτεχνία και
ποίηση όπου η ανάλυση έχει να κάνει με την ποιητική χρήση της γλώσσας
(βλ. ενδεικτικά Smaragdi 2012, Brows 2014 κ.ά).
Το γεγονός ότι μια θεωρία μπορεί αποτελεσματικά να χρησιμοποιηθεί
για την ανάλυση ποιητικού και καθημερινού λόγου, δηλαδή δύο αντικειμένων που διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους, προκύπτει λογικά από το ότι,
σύμφωνα πάντα με τη θεωρία αυτή, η μεταφορά είναι κατεξοχήν ψυχολογικό φαινόμενο και οι γλωσσικές της πραγματώσεις είναι πάντα δευτερεύουσας σημασίας (Lakoff 1993: 203).
Στο παρόν η ανάλυση βασίζεται στη θεωρία της εννοιολογικής μεταφοράς, σύμφωνα με την οποία η μεταφορά δεν είναι ένα αμιγώς γλωσσικό
φαινόμενο, αλλά ένα βαθιά ριζωμένο στην ανθρώπινη συνείδηση σύστημα
αλληλένδετων εννοιών (concepts) που «δομούν» και κυβερνούν τη σκέψη
του ατόμου, καθώς και την κοινωνική συμπεριφορά του (Lakoff, Johnson
1980: 3-4).
3. Η εννοιολογική μεταφορά στη γλώσσα και στο κείμενο
H εννοιολογική μεταφορά είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ανθρώπινης σκέψης, ένας μηχανισμός που επιτρέπει την πρόσβαση σε μια αφηρημένη έννοια μέσω μιας απτής και πιο συγκεκριμένης (Lakoff, Johnson
1980: 18-19; Lakoff 1993: 203). Η σχέση αυτή πραγματώνεται ή καλύτερα
«ενσωματώνεται» (is embodied) (Harrisson et al. 2014: 2) στη γλώσσα με
μεταφορικές εκφράσεις (Θώμου 2008: 276).
Η μεταφορική σημασία δημιουργείται ως αποτέλεσμα αντιστοίχισης
(mapping) μιας πιο απλής έννοιας Α (source domain) προερχόμενης από
την καθημερινή εμπειρία του ανθρώπου με μια άλλη αφηρημένη έννοια Β
(target domain) που δεν προσλαμβάνεται με τις αισθήσεις και σχετίζεται
1

Βλ. ενδεικτικά: Lakoff, Johnson 1980, Miall 1982, Gibbs 1993, Lakoff 1993, Ortony
1993, Kövecses 2002, Gibbs, Colston 2012, Polzenhagen et al. 2014.
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με ένα στοιχείο όχι του φυσικού κόσμου αλλά της ανθρώπινης συνείδησης. Έτσι, για παράδειγμα, η εννοιολογική μεταφορά Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (LOVE IS A PHYSICAL FORCE) παράγει εκφράσεις τύπου με τραβάει, με ελκύει, μαγνητίζει το βλέμμα (κάποιου), υπάρχει
χημεία μεταξύ μας, ερωτική έλξη κ.ά.
Έτσι, οι γλωσσικές πραγματώσεις των εννοιολογικών μεταφορών,
δηλ. ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, ονοματικές φράσεις (λεξιλογικές συνάψεις, φρασεολογισμοί, παγιωμένες εκφράσεις) με «στερεότυπη» μεταφορική σημασία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προφορικού, καθώς
και του γραπτού λόγου. Ο αριθμός των στοιχείων με μεταφορική σημασία
σε ένα κείμενο είναι σχεδόν απεριόριστος. Στην ανάλυση που ακολουθεί, περιοριστήκαμε σε μεταφορές που α. εκφράζονται με ουσιαστικά β.
έχουν σχέση με την ιδέα της κρίσης. Έτσι το δείγμα μας συμπεριλαμβάνει
43 ουσιαστικά με μεταφορική σημασία, προερχόμενα από όλα τα κείμενα
της σειράς Ταξιδεύοντας του Νίκου Καζαντζάκη.
4. Οι μεταφορές και η ιδέα της κρίσης στα κείμενα της σειράς Ταξιδεύοντας
Σε όλα τα κείμενα της σειράς Ταξιδεύοντας ο Ν. Καζαντζάκης εκφράζει
άμεσα ή έμμεσα την ιδέα ότι η σημερινή περίοδος είναι εποχή καταστροφής της «παλιάς Ευρώπης» και ολόκληρου του «παλιού κόσμου». Είναι
ταυτόχρονα και η εποχή γέννησης και ανάπτυξης νέων μορφών πολιτικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.
Ο Καζαντζάκης γράφει χαρακτηριστικά ότι η σύγχρονη εποχή είναι κοσμοχαλασιά και κοσμογονία (Ταξιδεύοντας. Αγγλία), χάος (Ταξιδεύοντας.
Ιαπωνία), σύγχρονη Αποκάλυψη (Ταξιδεύοντας. Ισπανία).
Από την ανάλυση που ακολουθεί προκύπτει πως η αφηρημένη ιδέα
της κρίσης στα έργα «Ταξιδεύοντας» αντιστοιχείται (is mapped) με τις έννοιες ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΕΜΟΣ/ΑΓΩΝΑΣ, ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ
(ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ), ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΡΡΩΣΤΙΑ), ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ), ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ και εκφράζεται με αντίστοιχα λεξήματα.
4.1 ΚΡΙΣΗ=ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τα περισσότερα λεξήματα με μεταφορική σημασία που περιγράφουν
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την ιστορία της ανθρωπότητας στα έργα «Ταξιδεύοντας», με βάση τη σημασία τους ανήκουν στην κατηγορία ΚΙΝΗΣΗ.
Η κατηγορία ΚΙΝΗΣΗ περιλαμβάνει μεταφορές δύο τύπων: α. μεταφορές που χαρακτηρίζουν την ιστορία ως ομαλή κυκλική ή/και ρυθμική
κίνηση και β. μεταφορές με σημασία βίαιης, απότομης κίνησης, απότομης
στροφής ή αλλαγής τροχιάς. Τα σχετικά παραδείγματα παρουσιάζονται
στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Μεταφορές της κατηγορίας ΚΙΝΗΣΗ στα κείμενα Ταξιδεύοντας (εννοιολογική μεταφορά ΚΡΙΣΗ=ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ)
ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ
(1)

ο τροχός της Μοίρας

(2) τώρα άλλαξε το πρόσωπο της
αγωνίας, γύρισε ο τροχός
(3)

σας πήρε και σας η ρόδα

ΚΡΙΣΗ
(7) η ανθρωπότητα βρίσκεται
σε απότομη στην πορεία της
στροφή
(8) στιγμές που ο άνθρωπος,
δηλαδή η ανθρωπότητα, δηλαδή
η ζωή, ορμάει για το πήδημα
(9) το πήδημα αυτό, απαραίτητο
να προηγηθεί η καταστροφή, να
γκρεμιστούν πολλά σεβαστά κι
αγαπημένα

(4) τροχός του καιρού

(10) η πραγματικότητα παίρνει
την καμπύλη της

(5) μάχουμαι2 ν’ αγκαλιάσω
αλάκερο τον κύκλο της
ανθρώπινης μοίρας

(11) η Ιστορία είναι… ένα βίαιο
επικίντυνο δρασκέλισμα από το
χαμό στη σωτηρία

(6) έκλεισε ο κύκλος

(12) μια δημιουργική καμπή της
ιστορίας
(13) η σημερινή κρίσιμη καμπή
του κόσμου
(14) συθέμελη ανατροπή

2

Εδώ και σε άλλα παραθέματα διατηρείται η ορθογραφία του Ν. Καζαντζάκη.
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Σύμβολο της αέναης κίνησης για τον Καζαντζάκη είναι ο κύκλος, η
κυκλική πορεία. Η ιδέα του αυτή εκφράζεται με αντίστοιχα λεξήματα
με μεταφορική σημασία (τροχός, ρόδα, κύκλος). Η κρίση όμως αποτελεί
απόκλιση από την ομαλή πορεία, απότομη αλλαγή, καμπή. Η ιδέα αυτή,
όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, εκφράζεται με λεξήματα
(απότομη) στροφή, πήδημα, δρασκέλισμα, καμπύλη, καμπή (του κόσμου,
της ιστορίας).
4.2 ΚΡΙΣΗ=ΠΟΛΕΜΟΣ/ΑΓΩΝΑΣ
Άλλη έννοια που χαρακτηρίζει στα κείμενα του Καζαντζάκη τις καταστάσεις κρίσεως είναι η έννοια ΠΟΛΕΜΟΣ/ΑΓΩΝΑΣ:
(15) ο σημερινός άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να γίνει… αλλαγή
μετώπου
(16) χιλιάδες νέοι, και στα δύο στρατόπεδα
(17) και μπαίνουν στον αγώνα
(18) στρατόπεδο η κάθε κοινότητα
(19) [η ζωή στην Ισπανία] είναι στρατόπεδο για τους άντρες, μοναστήρι για τις γυναίκες
(20) ανάγκη να μετατοπιστούν τα πολεμικά ένστιχτα του ανθρώπου σε υψηλότερη από τα έθνη παλαίστρα
(21) [η Παλαιστίνη] στρατόπεδο του Γεχωβά
(22) κόκκινη κλειστή παλαίστρα του Κρεμλίνου
(23) [στο θέατρο] …μου δίνουν ξαφνικά την εντύπωση πως αναπνέω τον αγέρα χιονισμένου άγριου στρατόπεδου.
Όπως βλέπουμε, τα φαινόμενα κρίσεως παρουσιάζονται από τον Καζαντζάκη ως αγώνας ή εχθροπραξίες και περιγράφονται με αντίστοιχα
λεξήματα: παλαίστρα, στρατόπεδο, μέτωπο, αγώνας. Μερικά από τα παραθέματά μας χαρακτηρίζουν τις πολιτικές διαφωνίες (με αυτόν τον τρόπο παριστάνονται οι σχέσεις της αστικής τάξης και της αριστοκρατίας
της Βρετανίας στο παράθεμα 18· το παράθεμα 16 περιγράφει τη νεολαία αντίθετων πολιτικών απόψεων, δηλαδή τους δημοκράτες και τους
συντηρητικούς). Όπως φαίνεται, με σκοπό να περιγράψει τα παραπάνω
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φαινόμενα, ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί την κλασική εννοιολογική μεταφορά ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΓΩΝΑΣ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η μεταφορά
ΠΟΛΕΜΟΣ ή ΑΓΩΝΑΣ χαρακτηρίζει κάποια χώρα, π.χ. τη Ρωσία στα
παραθέματα 22-23, την Ισπανία (παράθεμα 19), την Παλαιστίνη (παράθεμα 21) ή ολόκληρο τον κόσμο (παραθέματα 15, 20).
4.3 ΚΡΙΣΗ=ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ/ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Άλλη σημαντική εννοιολογική σφαίρα προέλευσης των μεταφορών
που χαρακτηρίζουν κρίσιμες καταστάσεις στα έργα «Ταξιδεύοντας», στάθηκε η σφαίρα κρίσιμων φυσικών φαινομένων ήτοι κατακλυσμών και φυσικών καταστρ
οφών (στρόβιλος, μπόρα, σεισμός, άνεμος, έκρηξη):
(24) οι πιο πνευματικοί άνθρωποι… παρασύρονται από το στρόβιλο
(25) οι δυτικοί άνεμοι όρμησαν μέσα [στην Ιαπωνία] και στροβιλίζουνται – φάμπρικες, καπιταλισμός, προλεταριάτο, υπερπληθυσμός,
απιστία…
(26) περνούμε την περίοδο του σεισμού
(27) το παίρνει κι αυτό η μπόρα που κατεβαίνει
(28) κομμουνιστικός στρόβιλος
(29) η Γης σήμερα αλάκερη μου φαίνεται μια Πομπηία λίγο πριν
την έκρηξη
Η ιδέα της «συντέλειας του κόσμου» στην ανθρώπινη συνείδηση πάντα
έχει σχέση με μια ακαταμάχητη φυσική δύναμη (ενδεικτικό παράδειγμα
αποτελούν οι μύθοι του κατακλυσμού που συναντώνται σε πολλούς πολιτισμούς). Η μεταφορική χρήση των παραπάνω λεξημάτων αποδεικνύει
πως ο Ν. Καζαντζάκης επίσης βλέπει τη σύγχρονη εποχή ως καταστροφή,
συντέλεια του «παλιού κόσμου» (αυτή η ιδέα είναι εμφανής στο παράθεμα 29 όπου η σύγχρονη εποχή συγκρίνεται με την Πομπηία λίγο πριν
την έκρηξη). Επομένως, οι παραπάνω μεταφορές στα κείμενα της σειράς
Ταξιδεύοντας ανάγονται στην εννοιολογική μεταφορά ΚΡΙΣΗ-ΜΠΟΡΑ/
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
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4.4 ΚΡΙΣΗ=ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ/ΑΡΡΩΣΤΙΑ
Μια σειρά μεταφορών εκφράζονται στα κείμενα της σειράς Ταξιδεύοντας με λεξήματα που σχετίζονται με νοσηρές ή κρίσιμες καταστάσεις
του ανθρώπου: αγωνία, παραλήρημα, εφιάλτης, πυρετός. Αυτή η μεταφορά
βασισμένη στην σύνδεση του άψυχου (υλικός κόσμος) και του έμψυχου
(άνθρωπος) είναι χαρακτηριστική για την ανθρώπινη σκέψη. Στην περίπτωσή μας η μεταφορά ΧΩΡΑ/ΚΟΣΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ έχει ως βάση της
την εννοιολογική μεταφορά ΠΡΑΓΜΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
(30) σημερινή αγωνία του ανθρώπου
(31) παγκόσμιο παραλήρημα
(32) μήπως βλέπω τρομαχτικό όνειρο; Μήπως πλάκωσε την ανθρωπότητα ομαδικός εφιάλτης;
(33) σύγχρονη, όλο πυρετό, βίαση… ο πυρετός κρατάει λίγο
(34) είναι οι φοβεροί σπασμοί της γέννας
(35) στον… πυρετό της Ισπανίας.
Στα περισσότερα παραθέματα η κρίση περιγράφεται ως ανώμαλη, νοσηρή κατάσταση του ανθρώπου (παραθέματα 30-33, 35). Το παράθεμα 34
ξεχωρίζει αφού έχει σχέση με τη γέννα, δηλαδή με την ιδέα ότι η καταστροφή του παλιού κόσμου θα ακολουθηθεί από τη γέννηση ενός καινούριου και μάλλον καλύτερου.
4.5 ΚΡΙΣΗ=ΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Στα έργα Ταξιδεύοντας εντοπίζονται επίσης και μεταφορές που περιγράφουν την παγκόσμια κρίση της ανθρωπότητας ως εντατική εργασία. Τα
αντίστοιχα λεξήματα που χρησιμοποιούνται από τον Ν. Καζαντζάκη είναι
π.χ. αλώνι, ζύμωση, εργαστήρι:
(36) το χωματένιο αλώνι της γης
(37) η οικονομική ζύμωση
(38) κόκκινο αλώνι της Ρωσίας
(39) η Ανατολή, στο φλογερό τούτο εργαστήρι, ξυπνάει
(40) η ζωή στο σύγχρονο τούτο χημικό εργαστήρι.
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Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για εργασίες που απαιτούν μεγάλες
δαπάνες ενέργειας (όπως το αλώνισμα στα παραθέματα 36, 38) είτε για εργασίες που αποσκοπούν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο μέλλον
(ζύμωση στο παράθεμα 75, δουλειά στο εργαστήριο στα παραθέματα 39,
40). Οι μεταφορές αυτού του τύπου ανήκουν στην κατηγορία ΚΡΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
4.6 ΚΟΣΜΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ → ΚΡΙΣΗ-ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Τέλος, η μικρότερη είναι η κατηγορία των μεταφορών που περιγράφουν τα δρόμενα ανά τον κόσμο ως θεατρικό έργο (παράθεμα 43), τραγωδία (παραθέματα 41-42).
(41) ξεσπάει κι εδώ [στο Σέφιλντ της Μεγάλης Βρετανίας], μέσα
στην ίδια, τόσο μοντέρνα σκηνοθεσία, η ίδια φοβερή τραγωδία…
μπαίνουμε στην πέμπτη πράξη
(42) τραγωδία που ξέσπασε σήμερα στον κόσμο
(43) ο κόσμος τούτος είναι ένα θέατρο.
Η μεταφορά τραγωδία, εκτός από την ελληνική, υπάρχει σε πολλές
γλώσσες και περιγράφει μια δραματική κατάσταση, μια απώλεια, μια κρίση δηλ. οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει άγχος, έντονη ταλαιπωρία, ψυχολογική αναταραχή. Στο κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη όμως η παραπάνω
μεταφορά δε δηλώνει μόνο αυτά, αλλά και έχει σχέση με την ιδέα της
«συντέλειας του κόσμου» που αναφέραμε παραπάνω. Η σύγχρονη εποχή,
κατά τον Καζαντζάκη, δεν είναι μόνο τραγωδία, αλλά μια τραγωδία που
πλησιάζει στο τέλος της, αφού βρισκόμαστε στην πέμπτη πράξη (παράθεμα 41).
Οι μεταφορές που αναλύσαμε προέρχονται από έξι εννοιολογικές
σφαίρες με τις οποίες αντιστοιχείται η έννοια της κρίσης στα κείμενα της
σειράς «Ταξιδεύοντας». Είναι ανώμαλη κίνηση, πόλεμος (αγώνας), κατακλυσμός (φυσική καταστροφή), κρίσιμη κατάσταση του ανθρώπου
(αρρώστια), εργασία (δημιουργία), τέλος της θεατρικής παράστασης.
Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, η κρίση είναι μια έννοια που, κατά τον Καζαντζάκη, συνδέεται άρρηκτα με την εποχή του. Όχι
μόνο κάποιες μεμονωμένες χώρες αλλά ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται
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σε κατάσταση κρίσης, και όχι μόνο πολιτικής. Βαθιά κρίση βιώνουν οι
κοινωνικές σχέσεις, η πολιτιστική ζωή στην Ευρώπη και την Ανατολή. Η
κρίση στο έργο «Ταξιδεύοντας» ταυτίζεται με την ανακοπή της ομαλής
πορείας, είναι επικίνδυνη στροφή, απότομη καμπή, είναι κάτι που φέρνει
αβεβαιότητα και συνιστά απειλή για όλη την ανθρωπότητα. Η ιδέα της
«ανωμαλότητας» εκφράζεται στα ταξιδογραφήματα και μέσω της έννοιας
ΑΡΡΩΣΤΙΑ που αντιστοιχείται με την κατάσταση όχι του ανθρώπου αλλά
ολόκληρου του κόσμου.
Η κρίση παρομοιάζεται από τον Καζαντζάκη με μια φυσική καταστροφή, μια μπόρα ή έναν κατακλυσμό στον οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να
αντισταθεί. Από αυτή την άποψη η κρίση προμηνύει την καταστροφή του
παλιού κόσμου, των παλιών κοινωνιών και γενικά της υπάρχουσας τάξης
των πραγμάτων.
Η κρίση όμως, σύμφωνα με τον Καζαντζάκη, δε σημαίνει πάντα απόλυτη καταστροφή. Είναι ταυτόχρονα και η αλλαγή προς το καλύτερο, δημιουργική εργασία πολλών ανθρώπων που θέλουν να δημιουργήσουν έναν
καινούριο και καλύτερο μέλλον.
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Abstract
There are two most common conceptions of metaphor in contemporary
linguistics. The first one views the metaphor as an individual artistic device of the text (literary metaphor), the second one considers the metaphor
to be a cognitive element of human thinking directly related to the world
perception and the speech (cognitive metaphor).
For analyzing a concrete literary text, however, it is the conceptual
metaphor theory which provides the most productive means, as the author
creating a metaphor not only uses the lexical means of the language but
also reflects his own vision of the object depicted, which means that in an
author’s text both cognitive metaphor and its realization on the text are of
equal importance.
The subject of this paper are the cognitive metaphors with target domain CRISIS which are used in history description in Nikos Kazantzakis’s
“Ταξιδεύοντας” cycle.
The group of metaphors recurrent in a number of instances of the
“Ταξιδεύοντας” cycle includes those depicting human history or the present stage as disruption of normal movement by lexemes στροφή, πήδημα,
καμπύλη, δρασκέλισμα, καμπή. The crisis is also characterized as: war or
struggle (by metaphorical lexemes μέτωπο, στρατόπεδο, παλαίστρα), storm
or other natural disaster (by metaphors μπόρα, σεισμός, έκρηξη, στρόβιλος),
critical human condition (by metaphors παραλήρημα, αγωνία, πυρετός),
work/creation (ζύμωση, εργαστήρι, αλώνι), end of a play (τραγωδία,
θέατρο).
Λέξεις κλειδιά: Καζαντζάκης, Ταξιδεύοντας, εννοιολογική μεταφορά,
κρίση.

1.12. Χαρτογραφήσεις της κρίσης
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“Οι λογοτέχνες εμπνέονται από την Αθήνα της κρίσης επιχειρώντας
νέες αναπαραστάσεις του αστικού χώρου, νέες αναγνώσεις και ερμηνείες
της μητροπολιτικής εμπειρίας. Στα μυθιστορήματα ή τα διηγήματά τους
της τελευταίας δεκαετίας παρακολουθούν τις επώδυνες αλλαγές που συμβαίνουν στην πόλη μεταβάλλοντας καταλυτικά τον ψυχισμό των κατοίκων.
Συλλέγουν τις αμφίδρομες αλληλοεπιδράσεις χώρου και ψυχισμού των
ηρώων. Ανακατασκευάζουν την εικόνα της πόλης μέσα από συγκριτικές
αποτιμήσεις συνοικιών, κτιρίων, δρόμων και δημόσιων χώρων με έντονη
κοινωνική και πολιτική ζωή. Κινούνται διαζευκτικά ανάμεσα στο παρόν
και στο παρελθόν, στο σήμερα και στο χθες. Ακολουθούν τους ήρωες, καθώς μετακινούνται χωρίς προορισμό ή διαδηλώνουν, σε εμβληματικούς
χώρους της πόλης. Σε πλατείες-πυκνωτές της συλλογικής εμπειρίας, όπως
η πλατεία Συντάγματος «των εξεγερμένων πολιτών» και η πλατεία Ομονοίας, καταφύγιο μεταναστών και τόπος πολιτικών συγκεντρώσεων. Σε
αθηναϊκές στοές και σταθμούς του μετρό, που λειτουργούν σαν υπνωτήρια
αστέγων, σκοτεινούς δρόμους στους οποίους περιπλανώνται ανθρώπινα
ράκη, θύματα της κατάρρευσης των ανθρωπιστικών αξιών. Υποτυπώνουν
με εναργείς περιγραφές τη ζοφερή εικόνα ερειπωμένων νεοκλασικών σπιτιών, άδειων μαγαζιών με σκοτεινές σκονισμένες βιτρίνες, καμένων διατηρητέων κτιρίων, τοπόσημων της πόλης (όπως οι ιστορικοί κινηματογράφοι
Αττικόν και Απόλλων), παρηκμασμένων ξενοδοχείων, ασύλων και χώρων
συσσιτίων, ξενοίκιαστων ή ξεπεσμένων διαμερισμάτων πολυκατοικιών.
Επιστρατεύουν στην διάρθρωση της πλοκής εμβληματικούς τόπους που
έχουν απολέσει τη συνήθη λειτουργία και την οικεία εικόνα τους, τραυματισμένους και απαξιωμένους από την γενικευμένη παραίτηση, τη διάχυτη
κατήφεια και την αποκαρδιωτική εγκατάλειψη”1 (Πολίτη, 2017: 210).
Ο αφηγηματικός λόγος αντλώντας υλικό από την πολιτική επικαιρότητα και την κοινωνική πραγματικότητα επιλέγει συμβολικούς αθηναϊκούς τόπους που φέρουν ένα ιδιαίτερο νόημα. Στοιχειοθετεί τη δυσοίωνη
1

Η Τζίνα Πολίτη (2017), στο δοκίμιό της «Ο συγγραφέας σε περιβάλλον κρίσης» παραθέτει την άποψη του περουβιανού συγγραφέα Mario Vargas Liossa, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα μεγάλα «τραύματα», όπως η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι «διεγερτικά»
διότι «κεντρίζουν» και «γονιμοποιούν» τη λογοτεχνία, η ίδια όμως εκφράζει ρητά την
αμφιβολία της, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες καταστροφές χρειάζονται πολύ χρόνο
για να ωριμάσουν, ώστε να μην αποτελέσουν επιδερμικές στερεοτυπικές περιγραφικές
αναπαραστάσεις της «κρίσης».
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συνθήκη της Αθήνας της κρίσης και των κατοίκων της που ζουν σε κατάσταση συναγερμού και υπό διαρκή πίεση, παρακολουθώντας την ταυτότητα της πόλης να αλλάζει. Η ανάλυση περιεχομένου των επιλεγμένων
λογοτεχνικών κειμένων επιτρέπει την ανάδυση της ψυχογεωγραφίας των
αστικών τόπων που αναφέρονται στα μυθιστορήματα, καθώς αυτά παρέχουν στοιχεία και διαθέσεις που προκαλούνται από τις αστικές τοποθεσίες. Μέσω των λογοτεχνικών κειμένων, συνδέεται το πραγματικό με το
φανταστικό και οι αναγνώστες αποκτούν πρόσβαση σε ψυχο-χρονοτοπικές εμπειρίες.
Η Επαυξημένη Πραγματικότητα, μια ψηφιακή τεχνολογία η οποία
μπορεί να μεταβάλλει καταλυτικά την ανθρώπινη αντιληπτική, ενσώματη
και αισθητηριακή εμπειρία, μέσω της συσχέτισης πραγματικού και ψηφιακού περιβάλλοντος, συλλέγει και αντιπαραβάλλει στοιχεία (Klopfer,
Squire, 2008). Επιτυγχάνει την ανασύσταση παραγνωρισμένων ή αοράτων
μικρόκοσμων και μακρόκοσμων, επιτρέποντας την ανάδυση αισθητηριακών-κινητικών και γνωσιακών δραστηριοτήτων μέσα σε ένα νέο χώρο,
υπό κατασκευή και διαρκή διαπραγμάτευση (Azuma, 2015), (Jung, Dieck
2018).
Η «άλλη» πόλη, μια πόλη σε μετακίνηση
«Ο χώρος μετασχηματίζεται σε δείκτη της κοινωνικής δομής και αλλαγής
αλλά και σε έναν οργανικό ιστό που θεμελιώνει και υποβαστάζει την ενότητα
της κοινής, συλλογικής, δημόσιας, κοινωνικής εμπειρίας: ο δημόσιος χώρος της
πόλης, ως μεσολαβητικό στοιχείο των διαπροσωπικών σχέσεων των πολιτών,
καθίσταται το πλαίσιο συγκρότησης της συλλογικής μνήμης,
της συλλογικής εμπειρίας, της συλλογικής ταυτότητας»
(Kracauer, 1995)

Ο κοινωνικός προβληματισμός είναι έκδηλος ή υποφώσκει στις λογοτεχνικές αφηγήσεις μετά το 20082. Οι διαδρομές των ηρώων με τη μορφή
της διόδευσης ή της άσκοπης περιπλάνησης χωρικοποιούν την πόλη της
2

Ο Μπαχτίν μιλά για το «μυθιστόρημα μαθητείας» στο οποίο το γίγνεσθαι του ανθρώπου-ήρωα δίνεται σε αδιάρρηκτο δεσμό με το ιστορικό γίγνεσθαι. Το γίγνεσθαι του
ανθρώπου πραγματοποιείται σε πραγματικό ιστορικό χρόνο με την αναγκαιότητά του,
με την πληρότητά του με το μέλλον του, με τη βαθειά χρονοτοπικότητά του. Ο ήρωας
δεν είναι πια εντός μιας εποχής αλλά στο μεταίχμιο δύο εποχών, στο σημείο μετάβασης
από τη μία εποχή στην άλλη (Μπαχτίν, 2014: 27).
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οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης, της αμηχανίας, της ανασφάλειας. Η αφηγηματική πλοκή δίνει έμφαση στην κατοικία (ιδιωτικός
χώρος) ή στην απουσία της (απώλεια στέγης-κατοίκηση του δημόσιου
χώρου). Το κέντρο της πόλης, ως γενεσιουργός πυρήνας, και οι παραδοσιακές συνοικίες του, ως συμβολικοί τόποι ταυτοτικού προσδιορισμού,
έρχονται επίμονα στο προσκήνιο, καθώς εκεί διατρανώνεται η αλλαγή
του παραδείγματος. Υπάρχει μια ορατή συνεχής υποβάθμιση: από την
πάμφωτη μεγαλοπρέπεια και τον πυρετώδη, συχνά αναγκαστικό, εξευγενισμό ολόκληρων περιοχών του παρελθόντος, στην ερεβώδη κατήφεια.
Από την αισιόδοξη ενατένιση ενός μέλλοντος ευμάρειας και αδιάπτωτης
ανάπτυξης, από την ανέμελη εποχή μιας ξέφρενης και αλόγιστης συλλογικής κατανάλωσης, η οποία υπήρξε αδιαμφισβήτητα η κινητήριος δύναμη ανάπτυξης των προηγουμένων ετών, στις αυτοκτονίες, την απραξία,
την αμηχανία και την εξαθλίωση.
«…Η πόλη έχει ταυτότητα. Η πόλη κουβαλάει μνήμες. Η πόλη έχει παρελθόν
[…] την ίδια στιγμή όμως η πόλη μεταλλάσσεται σαν ζωντανός οργανισμός
όπου παρεισφρέουν διάφορα συστήματα. Αναπτύσσονται πάνω στο κυρίως
σώμα και πολλαπλασιάζονται όπως ένα ιός. Δίπλα στα Προπύλαια ένας τύπος τρυπιέται. Πρόσωπο ρημαγμένο δεν μπορείς να καταλάβεις την ηλικία.
Πιο κάτω ξεκοιλιασμένες σακούλες και γύρω γύρω αδέσποτα…» (Κονομάρα,
2018: 91)

Στο μυθιστόρημα της Λίλας Κονομάρα αναφύονται, μέσα από τις φωνές
των τριών μελών μιας οικογένειες, που συνηχούν και διασταυρώνονται, οι
διαφορετικές προσλήψεις της κρίσης. Ο κοντά στην σύνταξη απογοητευμένος μεσήλικας, φαρμακοποιός πατέρας, ο οποίος λειτουργεί με αλληλέγγυες πρακτικές, η νέα φέρελπις επιστήμων κόρη, η οποία ταλανίζεται από
την εργασιακή πίεση και το άγχος της ανέλιξης και της επιτυχίας, ο αποδιοργανωμένος έφηβος γιος, σε κατάσταση αμήχανης αποδιοργάνωσης,
είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγματα διαχείρισης του προβλήματος. Η
συγγραφέας, με τη φωνή της κόρης (ερευνήτριας βιολόγου σε πολυεθνική
φαρμακευτική εταιρεία), περιγράφει με λόγο ασθματικό μια πόλη ασυνεχή
η οποία μετασχηματίζεται διαρκώς, αναζητώντας την ταυτότητά της. Καταθέτει μια άναρχη εικόνα ανομοιογένειας, σε ένα περιβάλλον «με ανθρώπινες ανάγκες που δεν εξυπηρετούνται και ρημαγμένες ζωές που κινούνται
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στο περιθώριο σαν μικρές ζούγκλες». Έτσι παράγεται ένα ρυθμικό μοτίβο,
όπου εναλλάσσονται αντιθετικές έννοιες και δίπολα σε ένα πορώδες, θολό
και ακαθόριστο αστικό τοπίο: το κενό και το γεμάτο, το σκοτεινό και το
φωτεινό, το οικείο και το ανοίκειο.
«…Η πόλη με ρουφάει. Τυρόπιττες, είδη δώρων, σχολικά-κενό-, προπό, γυναικεία ρούχα-κενό-, καθαριστήριο, μίνι μάρκετ, ηλεκτρικά είδη, γραφείο
κηδειών-κενό, κενό, κενό-, μαγαζιά σκάνε σαν γρήγορες φλασιές, παλιά καινούργια, μικρές πυξίδες δίπλα σε φούσκες, επώνυμα, φτηνιάρικα, για ξέπλυμα
ή για αρπαχτές, που μένουν ανοιχτά ως αργά, σωστά χρυσορυχεία και άλλα
που ξεπουλάνε τα όνειρά τους. Μπετά χάσκουν εδώ κι εκεί ξερνώντας παλιοσίδερα. Γκράφιτι καταβροχθίζουν τοίχους. Τοίχοι καταβροχθίζουν όνειρα.
Εδώ κι εκεί μοναχικοί αντικατοπτρισμοί στις βιτρίνες των καταστημάτων. Φάσεις, στέκια, εναλλακτικοί. Άσκοπες περιπλανήσεις. Μια πλοήγηση στον βαθύ
ιστό σε αναζήτηση μιας θολής υπόσχεσης ευτυχίας. Εμπεριέχομαι σ’ αυτά τα
υλικά, τα νιώθω δικά μου και ταυτόχρονα τα στοιχεία που δεν αναγνωρίζω
πληθαίνουν…» (Κονομάρα, 2018: 92)

Τα άλλοτε ευκατάστατα μεσοαστικά διαμερίσματα του κέντρου διχοτομούνται και υποδέχονται καινοφανείς συγκατοικήσεις και συνοικήσεις.
Στο μυθιστόρημα του Αλέξη Πανσέληνου, ένα σκοτεινό ρομάντζο με
στοιχεία ερωτικού μυστηρίου, και αναφορές στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση, παρόλο που η πλοκή εκτυλίσσεται κυρίως στον εσωτερικό χώρο
του διαμερίσματος, η κρίση διαπερνά το φράγμα των τοίχων και διαβρώνει
τις ζωές των ενοίκων, αλλάζοντάς τους όψη και περιεχόμενο. Ως ρευστή
συνθήκη απορρύθμισης επικάθεται σωρευτικά σαν σκόνη στις άλλοτε ακμάζουσες ευυπόληπτες συνοικίες του κέντρου της πόλης.
«…Η πόλη καιγόταν μερικές μόνο εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, οι ταραχές
είχανε εξαπλωθεί ανάμεσα σε φλόγες και σε καπνούς, πυρκαγιές κατάτρωγαν
κτίρια, κάδους και αυτοκίνητα, βιτρίνες έσπαγαν και άνθρωποι με κουκούλες
πρόβαλλαν μέσα από τα μαγαζιά κουβαλώντας όσα είχαν αρπάξει. Εκεί επάνω
όμως, στο ύψος που βρισκόταν η πολυκατοικία, μόνο ξέμακροι έφταναν οι
ήχοι και τα διαμερίσματα ήταν κλειστά βυθισμένα στον ύπνο τους, λίγοι βρίσκονταν στημένοι στην τηλεόραση να παρακολουθούν τα έκτακτα δελτία και
τις βλοσυρές τρομαγμένες όψεις των εκφωνητών» (Πανσέληνος, 2016: 172)
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Τα ποικιλμένα χαρίεντα νεοκλασικά οικοδομήματα του 19ου-20ου αιώνα, στα Εξάρχεια, στην Νεάπολη, στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στην
Ασκληπιού και την Ιπποκράτους, δείγματα κατοίκησης άλλων πιο ευτυχισμένων και ανέμελων εποχών, καταρρέουν ή κατοικούνται περιστασιακά
από αστέγους, φοιτητές, μετανάστες και νεόπτωχους, καθώς οι ταραχές
του κέντρου που φθάνουν μέχρι την πόρτα τους λειτουργούν αποτρεπτικά,
εντείνοντας την κατάσταση ερήμωσης και παρακμής.
«Η παλιά αστική γειτονιά είχε γεμίσει φοιτητές, άγνωστα πρόσωπα που κρατούσαν τα διαμερίσματα για λίγο, τα άφηναν σε ένα ή δύο χρόνια και γέμιζαν
οι ιδιοκτήτες με ενοικιαστήρια τις εισόδους και τους τοίχους […] Για τους παλιούς κατοίκους, όσους απόμεναν η παρακμή δεν ήταν ορατή, καθώς συνέτρεχε
με τη δική τους. Γερνούσαν στην ίδια μεριά της πόλης, όπου κάποτε ήτανε
νέοι…» (Πανσέληνος, 2016: 9)

Χαρτογραφώντας την «πολιτεία των δρόμων», οι ήρωες των αφηγήσεων
Ο αστικός χώρος, ενδιαίτημα σχέσεων και ψυχών, δεν είναι μονοσήμαντος και δεδομένος ούτε ως εικόνα, ούτε ως αναπαράσταση. Αποτελεί
προϊόν κοινωνικών πρακτικών και το δικαίωμα στην πόλη αναδύεται ως το
κεντρικό ζήτημα των ημερών της οικονομικής κρίσης, της αποσταθεροποίησης των πολιτικών δομών και της έκπτωσης των κοινωνικών κεκτημένων
και αυτήν τη συνθήκη αφύπνισης αλλά και αποδιάρθρωσης καταγράφουν
οι συγγραφείς στις επίκαιρες λογοτεχνικές τους μυθοποιήσεις. Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύνολο δοκιμασιών που διαταράσσει και
εκτρέπει την πορεία της ζωής τους. Η πλοκή εκκινεί από το ατομικό βίωμα
για να καταλήξει στο κοινωνικοπολιτικό διακύβευμα3. Δεν είναι τυχαίο
ότι όλοι οι συγγραφείς της έρευνας θεωρούν σκόπιμο να συμπεριλάβουν
στην αφηγηματική πλοκή τις συγκεντρώσεις των πολιτών στην πλατεία
Συντάγματος.
Οι ήρωες που επιλέγουν οι συγγραφείς εκπροσωπούν τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: τους ηλικιωμένους, τους νέους, τους άνεργους,
τους άπορους, τους άστεγους, τους μετανάστες, τους ψυχικά και σωματικά ασθενείς. Αυτούς που βιώνουν δραματικά την αναλγησία της μεγάλης
πόλης (Τσιριμώκου, 1988: 28). Στο μυθιστόρημα της Η άκρα ταπείνω-
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ση η Γαλανάκη αποφασίζει να περιπλανηθεί στο έρεβος της εξαθλίωσης.
Να καταδυθεί στην «κρυφή και αχαρτογράφητη πολιτεία των αστέγων»,
«στην πόλη των απόκληρων, η οποία σαν εφιαλτικό έμβρυο κρυβόταν
μέσα στην κοιλιά της γκαστρωμένης για άλλη μια φορά Αθήνας» (Γαλανάκη, 2015: 211). Στον αόρατο κόσμο των ταπεινωμένων και των φτωχών,
«την πολυπληθέστερη ερημία» αυτής της πόλης. Διαλέγει τις ηρωίδες της,
μέσα από τις πλέον τρωτές και ευάλωτες ομάδες στις επιπτώσεις αυτής της
δυσοίωνης συνθήκης. Δυο γυναίκες καλλιεργημένες, ηλικιωμένες, ψυχικά
ασθενείς που ζουν σε έναν ξενώνα του κέντρου, την δωδεκάτη Φεβρουαρίου του 2012 θα εμπλακούν στη δίνη των δραματικών γεγονότων στην
πλατεία Συντάγματος. Τη μοιραία νύχτα που συγκλόνισε και βύθισε στην
απόγνωση και το πένθος την αρχαία πόλη, θα βρεθούν να διαδηλώνουν
στον «ομφαλό της», ανάμεσα σε ανθρώπους πληγωμένους και αποθαρρυμένους, νέους και μεσήλικες, ανέστιους και ξεριζωμένους, οργισμένους
και χαμένους στους σκοτεινούς λαβυρίνθους των πολιτικών και κοινωνικών αδιεξόδων. Η επομένη μέρα θα τις βρει χαμένες και αβοήθητες, παραδομένες στα κυκλώματα της επαιτείας, στην οδύνη του δρόμου και στην
άλλοτε ιδιοτελή και άλλοτε ανιδιοτελή καλοσύνη των άστεγων συντρόφων. Η Γαλανάκη αντιδιαστέλλει την έννοια του «δρόμου» από αυτήν της
εύτακτης και αξιοπρεπούς αστικής οδού:
«Τίποτα δεν ήταν τόσο εύκολο για σας, όσο ήταν μέσα σ’ ένα κλειστό από
τοίχους σπίτι, κυρίως όσα είχαν να κάνουν με τις σωματικές ανάγκες και την
περιποίησή σας. Δεν είχατε άλλη οδό προσαρμοστήκατε όσο καλύτερα μπορούσατε στον δρόμο – μελαγχόλησες με τη διαφορά ανάμεσα σε “οδό” και
“δρόμο”, άλλης τάξεως κατοίκηση σε κάθε λέξη, η οδός σημαίνει στέγη και
διεύθυνση, “δρόμος” την ταπείνωση» (Γαλανάκη, 2015: 212-213)

Το αστικό τοπίο στα κείμενα βρίσκεται συνεχώς υπό κατασκευή και
ανασχηματίζεται βάσει των διαφορετικών εμπειριών και δράσεων των
υποκειμένων που έρχονται σε επαφή με αυτό. Οι συγγραφείς σκιαγραφούν
μια πόλη ασταθή και σε κίνηση, συνεχώς μεταβαλλόμενη, αλλά πολυφωνική και ζωντανή. Μια υπαίθρια θεατρική σκηνή όπου λαμβάνουν χώρα
νέες μορφές κοινωνικής ζωής και δημοσιότητας με απρόβλεπτο χαρακτήρα. Χαρτογραφούν ένα δίκτυο δημόσιων χώρων που λειτουργεί ως πεδίο διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες
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(Σταυρίδης, 2010: 73).
Ο συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης στη συλλογή διηγημάτων του
Με χίλιους τρόμους γενναίος κατασκευάζει και αποκρυπτογραφεί ψυχικά τοπία που απειλούνται από ανατροπές, εισβολές και επιθέσεις ή
κατοικούνται από τη μνήμη και τη νοσταλγία. Οι ήρωες των δεκαεννέα
ιστοριών ανέστιοι εγκλωβίζονται σε δυστοπικά περιβάλλοντα. Εκριζωμένοι, απάτριδες, ασυντρόφευτοι, πραγματικά ή μεταφορικά, κινούνται
σε οριογραμμές, μετεωρίζονται στο κενό, κατοικούν ανοίκειους ή απειλητικούς χώρους, εγκλωβίζονται σε λαβυρίνθους, ακολουθούν άγνωστες
διαδρομές, απομονώνονται σε εφιαλτικά σύμπαντα, εγκιβωτίζονται σε
ερμητικές κρύπτες. Είναι άνθρωποι που ζουν στη σκιά, στο περιθώριο,
σε καταφύγια, άσυλα, φυλακές, στην πόλη ή στην ύπαιθρο, σε κατάσταση συναγερμού και υπό διαρκή πίεση. Ταυτότητες σε σύγχυση, που
δοκιμάζονται σκληρά από τις κοινωνικές συνθήκες, φθείρονται, θρυμματίζονται, αλλοτριώνονται από το ψυχικό άλγος και την εξουθένωση.
Παρίες και αποσυνάγωγοι σε διάρκεια χρόνου ή περιπτωσιολογικά, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Η πόλη «τραύμα», τα μνημεία-οδοδείκτες και οι οικοδεσπότες του «έξω»
Η εστίαση των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων μετατίθεται από τον
εσωτερικό χώρο των σπιτιών στους δρόμους και την κατοίκησή τους, καθώς η αφήγηση βγαίνει έξω από τον κλειστό προσωπικό χώρο της οικειότητας και της ασφάλειας για να αποτυπώσει τα συμβάντα στον υπαίθριο
χώρο. Ο «άστεγος πολίτης» υπάρχει σε όλα τα κείμενα, είτε ως κεντρικός
ήρωας που καθορίζει την πλοκή, είτε ως δευτερεύον σημαίνον πρόσωπο που οξύνει την κριτική στάση του αναγνώστη. Είναι πλέον ορατός
και δείχνει την ένταση και την έκταση του προβλήματος. Οικειοποιείται4,
σύμφωνα με τον Lefebvre, τον δημόσιο χώρο της πόλης καθώς με ενέργειες διαπραγμάτευσης, διεκδίκησης και θεσμοθέτησης άτυπων κανόνων
κατοίκησης και συμπεριφοράς, τον μετατρέπει σε ζωτικό του χώρο και
υπαίθρια εφήμερη σκηνή.
Στο ίδιο μήκος κύματος με την Γαλανάκη κινείται και ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος στο μυθιστόρημά του Ο άνθρωπος που έκαψε την Ελλάδα. Ο
απολυμένος δημοσιογράφος, πατέρας δυο κοριτσιών, που εγκαταλείπει
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την οικογένειά του και το σπίτι του και γίνεται άστεγος από απόγνωση και
ντροπή, χαρτογραφεί με διαφορετικό τρόπο την Αθήνα της κρίσης. Στο ιδιότυπο αυτό γράφημα επισημαίνονται οι περιοχές της πόλης όπου βρίσκουν
καταφύγιο οι άστεγοι: μεγάλοι οδικοί άξονες (Σταδίου, Πανεπιστημίου),
συνοικίες του κέντρου (Ψυρρή, Μεταξουργείο, Κεραμεικός), σταθμοί του
μετρό (Μοναστηράκι, Ομόνοια), πλατείες του κέντρου (Κουμουνδούρου,
Ομόνοια), αθηναϊκές στοές, έρημα καταστήματα, χώροι κάτω από τις γέφυρες των μεγάλων λεωφόρων (Κηφισού, Πειραιώς, Πέτρου Ράλλη, Λένορμαν). Καταγράφει τα σημεία στα οποία στήνονται ολόκληροι εφήμεροι
αυτοσχέδιοι καταυλισμοί, τα στέκια που τρώνε, κοιμούνται ή διημερεύουν κάνοντας ορατά όσα σκοτεινά και αποτρόπαια κρύβονταν πίσω από
τη φαντασμαγορία της πόλης. Ο συγγραφέας παρεμβάλλει στην ροή της
αφήγησης έναν ευρύ κατάλογο αστέγων συμπολιτών, περιγράφοντας εν
συντομία τη ζωή τους και τους χώρους στους οποίους επιλέγουν να κινηθούν μέσα στην πόλη:
«ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γνωριμία της Κουμουνδούρου. Όπως οι πιο πολλοί από εμάς ο
μεσήλικας Σταμάτης έχει στήσει ένα πρόχειρο καταφύγιο από χαρτόκουτα και
νάιλον. Αντί για υπνόσακο, έχει ένα σωρό από παπλώματα…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Είναι τρομερό πόσο μοιάζει με έναν οποιονδήποτε μεσοαστό
κύριο. Πλυμένος, καθαρός, δεν πάει με τίποτα το μυαλό σου ότι είναι άστεγος.
Κι όμως μένει και κοιμάται στην Ομόνοια απέναντι από μια τράπεζα….
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 45άρης. Μια φορά κι έναν καιρό, έμενε στο
Περιστέρι. Αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του: είχε ανοίξει μια επιχείρηση
που δεν πήγε καλά. Τώρα μένει στου Ψυρρή, αλλά γνωριστήκαμε στον αυτοσχέδιο καταυλισμό μας, κοντά στο σημείο όπου η Πειραιώς περνάει κάτω από
την υπερυψωμένη λεωφόρο Κηφισού, ο Γιάννης συμμετείχε σε μια σχετικά
κλειστή ομάδα επτά ατόμων που κοιμόντουσαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
ΒΟΥΛΑ: 53 ετών, άστεγη εδώ και έξι μήνες. Η καλύτερη φάση που έχει περάσει είναι στο υπνωτήριο, και ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς της τα μέλη
των Γιατρών του Κόσμου που έχουν αγκαλιάσει και φροντίζουν όχι μόνο την
ίδια αλλά όλους τους άστεγους.
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ: Από την κρίση και μετά, έχει αλλάξει η
έννοια της λέξης «άστεγος». Προηγουμένως ήταν μόνο ο παραβατικός, ο τοξικομανής, ο ψυχικά ασθενής. Τώρα άστεγος είναι όποιος ήταν πρώτα νοικοκύρης. Ο Χρηστάρας είναι και τώρα νοικοκύρης. Απλώς έχει ένα σπίτι χωρίς
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τοίχους. Κοιμάται μαζί με την Αντριάννα κάτω από τη γέφυρα της Πέτρου
Ράλλη. Το κρεβάτι τους το ορίζουν το κάγκελο του δρόμου και το παρτέρι…
Στην πραγματικότητα, το μόνο δικό τους, του ίδιου και της Αντριάννας, είναι
μερικά μαξιλάρια, μια πορτοκαλί κουβέρτα και δυο γάτες, που έρχονται στις
κουβέρτες του ζεύγους για να ζεσταθούν…» (Ραπτόπουλος, 2018: 186-207).

Ο άστεγος, ανάπηρος και σε καροτσάκι, ήρωας του Αξιώτη στο διήγημα «Η αρχαία κνήμη», εξομολογείται στον δημοσιογράφο την ιστορία του,
αλλά και τις ιστορίες των συντρόφων του περιγράφοντας τις μεθόδους τις
οποίες μετέρχεται για να επιβιώσει εκτός της ασφάλειας των τοίχων ενός
σπιτιού, με κάποια ψήγματα ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας. Χωρίς έναν
προσωπικό, προστατευμένο χώρο, έκθετος και ανυπεράσπιστος στα βλέμματα και στις διαθέσεις των περαστικών:
«….Κάποτε άνοιξε διάπλατα η κερκόπορτα της καταστροφής. ‘Έμεινε άνεργος και άφραγκος. Για να εξοικονομήσει λίγα χρήματα, πούλησε ό,τι βρήκε
μπροστά του: εικόνες αγίων της μάνας του, μπρούτζινα, το στερεοφωνικό,
έναν ανεμιστήρα …Τώρα είναι στον δρόμο. Εξασκείται στο να μην σιχαίνεται,
να μην φοβάται, να περνά απαρατήρητος» (Αξιώτης, 2016: 63).
«Περιφέρομαι, ώρα τώρα, γύρω από το συσσίτιο των Αγίων Πάντων, την εκκλησία δίπλα από τον σταθμό του ΟΣΕ. Είναι μεσημέρι δώδεκα παρά, οι δικαιούχοι έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζουν ουρά στην πίσω πόρτα του ναού.
Κρύο τσουχτερό, αέρας χαλασμός Κυρίου…. Φοράω τρία παντελόνια, δύο σακάκια, συν το μπουφάν…» (Αξιώτης, 2016: 51).

Ο Maurice Halbwachs υπογράμμισε την κεντρική σημασία του χώρου στην συγκρότηση της συλλογικής μνήμης, σημειώνοντας ότι η μνημονική ανάκληση χώρων από την πλευρά των μελών μιας κοινότητας
είναι εξίσου ζωτική για την κοινωνική μνήμη, όσο και η ανάμνηση χρονικών περιόδων (Halbwachs, 2013). Η σύζευξη των χωρικών εστιάσεων
των μυθιστορηματικών κειμένων και της επαυξημένης πραγματικότητας
έρχεται να συμβάλλει στην ανάλυση της θέασης και της εμπειρίας κατοίκησης της πόλης. Η επαυξημένη πραγματικότητα με τη δυνατότητά
της να οξύνει τη μνήμη και να αποκαθιστά το διαφεύγον, δεν συνδέει
απλά το παρόν με το πολιτισμικό παρελθόν αυτής της πόλης. Μέσα από
διαζευκτικές σχέσεις και δίπολα, με την επιστράτευση όλων των αισθή-
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σεων, τονίζεται η αντίθεση της παρούσας εικόνας της πόλης από την παρελθούσα. Η Γαλανάκη για να εντείνει τον τοπογραφικό προσδιορισμό
και να δώσει έμφαση στην ανοίκεια εικόνα της πόλης μετά τις πυρκαγιές
του 2012, επικαλείται το πολιτισμικό παρελθόν και τα ιστορικά μνημεία
της Αθήνας γύρω από το Μοναστηράκι, ως «μνημονικούς τόπους», δηλαδή ως λειτουργικούς, συμβολικούς και υλικούς χώρους στους οποίους
ιστορία και μνήμη, σύμφωνα με τον Pierre Nora (1984), αλληλεπιδρούν
και αμοιβαία καθορίζονται συνδιαμορφώνοντας την κοινωνική και πολιτική ταυτότητα του κατοίκου.
«Ήσυχα ήταν στο υπόστεγο, σαν να γινόταν η Αθήνα σου εδώ μια άλλη πόλη,
βοηθούσε και η πιο καθαρή ατμόσφαιρα [μετά την πυρκαγιά της δωδεκάτης Φεβρουαρίου]. Δεν ήταν όμως άλλη πόλη, η δική σου ήταν αυτό σου επισήμανε η
κοντινή πλατεία με το τζαμί και την εκκλησία, οι αρχαίες κολώνες δίπλα τους, η
είσοδος του ηλεκτρικού και του μετρό, ο σεπτός ψηλός βράχος της Ακρόπολης με
τον αρχαίο ναό ωσάν επίστεψη σ’ αυτό το αμάλγαμα χρόνου, σκέψης κι αισθημάτων» (Γαλανάκη, 2015: 203).

Στο διήγημα του Αξιώτη «Η μπίλια στο ζερό» ο ήρωας αδυνατεί να
συνδέσει την καταχωρημένη εικόνα της πλατείας Ομονοίας στη μνήμη
του με την παρούσα. Η ακμάζουσα πλατεία - ενδείκτης της νεωτερικής
φυσιογνωμίας της πόλης την δεκαετία του εξήντα (ας θυμηθούμε τα μητροπολιτικά νυχτερινά πλάνα του ελληνικού κινηματογράφου), με το φουτουριστικό σιντριβάνι, τα νεότευκτα ξενοδοχεία, τα δημοφιλή εστιατόρια,
τον υπόγειο σταθμό και τα πάμφωτα καταστήματα, συγκρίνεται με την
σημερινή διάχυτη κατάσταση έκπτωσης και παρακμής.
«Το ξενοδοχείο με τα δεκάδες μπαλκόνια ορθώνεται μπροστά του, στολισμένο με πολύχρωμες σημαίες. Τα σκαλίσματα στην πρόσοψη είναι φαγωμένα,
τα ακροκέραμα λειψά. Οι σοβάδες πεσμένοι εδώ κι εκεί – σαν ξεδοντιασμένη
πουτάνα. Θλίβεται για την κατάντια. Σ’ αυτό το μέγαρο άφησε την τελευταία της πνοή η μάνα του […] Πίσω από το ξεχαρβαλωμένο γκισέ στέκεται
ένας ξερακιανός εξηντάρης με λιγδωμένο μαλλί και κίτρινα δόντια. Δίπλα μια
ξανθιά, με τα πλούσια κάλλη της στη φόρα […] Βλέπει το πολυκατάστημα
απ’ όπου ο πατέρας του είχε αγοράσει σάλι για τη μάνα του και μαντεμένιο
αυτοκινητάκι για τον ίδιο. Αναζητά το «πολυτελές» εστιατόριο όπου έτρωγαν. Ψάχνει για το ημιυπόγειο κατάστημα με τις βαλίτσες. Το πρώτο χάσκει
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αξιοθρήνητο, το δεύτερο έχει μετατραπεί σε μαγέρικο «Stop Over». Του Κόμκομ διευκρινίζει η τσίγκινη ταμπέλα. Προτείνονται το παουντέντ γιαμ και η
σούπα Νιγηρίας ιγκούσι» (Αξιώτης, 2016: 160).
«Ο υπόγειος τον βγάζει στην Ομόνοια. Αναδύεται από τα έγκατα της γης
προσπαθώντας να προσανατολιστεί με το βλέμμα. Ολόγυρα κτίρια από γυαλί
και σίδερο. Η παράγωνη πλατεία στεγνή από νερά […] Εξαθλιωμένα πρεζόνια κείτονται στις σκάλες αδιαφορώντας για τους τουρίστες που τα φωτογραφίζουν. Δύο άστεγοι ετοιμάζουν το βραδινό τους στο τσιμέντο» (Αξιώτης,
2016: 159).

Επαυξημένη πραγματικότητα: Ενίσχυση, Επαναπλαισίωση, Ενθύμηση,
Επαν-ενσωμάτωση
Προκειμένου να συγκροτηθεί ένα πλαίσιο επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΠ) των αστικών τόπων, είναι εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη
η κατανόηση και ο διαχωρισμός των επιπέδων νοήματος και σημασίας,
που εμπεριέχονται στο αστικό περιβάλλον και η επανα-συσχέτισή τους
με τρόπον ώστε να έχουν κάποια στρατηγική σημασία στο πλαίσιο της
εποπτείας-εξερεύνησης των πραγματικών χώρων μέσω των ψηφιακών
μέσων. Η πόλη και τα εκάστοτε τοπόσημα, της ιστορικής, πολιτισμικής,
πολιτικής, συλλογικής και κοινωνικής ταυτότητάς της, βρίσκονται πάντοτε σε μια δυναμική, αλληλο-διαδραστική σχέση. Πέραν της φυσικής,
υλικής τους υπόστασης, επενδύονται πάντοτε με συμβολικά, συναισθηματικά, ιδεολογικά νοήματα, τα οποία συσχετίζονται με τον παλίμψηστο
χαρακτήρα της πόλης. Τα τοπόσημα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην
χωρική αντίληψη, όμως, όπως πολλές μελέτες καταδεικνύουν, (Richter,
Winter 2014) φέρουν μια εγγενή δυσκολία καθορισμού και χαρακτηρισμού τους, καθόσον απαιτούν μια ποιοτική και όχι μια ποσοτική, στη
βάση της γεωγραφίας τους, προσέγγιση. Ένα τέτοιο πρόβλημα έχει αναδειχθεί κυρίως από τους ερευνητές της λογοτεχνικής γεωγραφίας, οι
οποίοι αποπειρώνται να το προσεγγίσουν μέσω της «βαθιάς» χαρτογράφησης. Η «βαθιά» χαρτογράφηση επιτρέπει τον συνδυασμό ποσοτικών
και ποιοτικών πληροφοριών για μια τοποθεσία (Bodenhamer, 2015).
Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει το δυναμικό περιεχόμενο των μυθιστορημάτων, και διευρύνει την εμπλοκή των αναγνωστών με τις ρητές και
υπονοούμενες ποιότητες της λογοτεχνίας (Cooper et al. 2016). Η ανά-
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λυση περιεχομένου των επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων επιτρέπει
την ανάδυση της ψυχογεωγραφίας των συγκεκριμένων αστικών τόπων
που αναφέρονται στα μυθιστορήματα, καθώς σ’ αυτά παρέχονται στοιχεία που περιγράφουν τις ψυχικές διαθέσεις που προκαλούνται από τις
αστικές τοποθεσίες ή, αντιστρόφως, τον αντίκτυπο του ανθρώπινου
παράγοντα σε αυτές (Van Tijen 1991). Σε ένα τέτοιο μυθιστορηματικό
πλαίσιο η συμβιωτική κατάσταση σώματος, πνεύματος και τόπου είναι
δυνατόν να προκαλέσει ποικίλες ψυχογεωγραφικές καταστάσεις. Μέσω
του μυθιστορήματος, ο αναγνώστης (κάτοικος ή επισκέπτης) μπορεί να
ακολουθήσει μια νοητική νοητή διαδρομή εξερεύνησης της πόλης, με
αποτέλεσμα να προσλαμβάνει τις διάφορες τοποθεσίες υπό το πρίσμα
επιλεγμένων διακριτών απόψεων. Κατά την ανάγνωση των ψυχογεωγραφίκων κειμένων αφηγηματικοί χαρακτήρες, γεγονότα, συνθήκες, τοποθεσίες, καθοδηγούν τους αναγνώστες σε ένα ταξίδι (Coverley 2010)
το οποίο καθώς εξελίσσεται στον χρόνο και τον τόπο, αποκαλύπτονται
συγκεκριμένες πτυχές της ζωής στο αστικό περιβάλλον. Τα ψυχογεωγραφικά κείμενα καταγράφουν και διατηρούν την επίδραση του αστικού περιβάλλοντος στη συμπεριφορά και την αντίληψη των κατοίκων
– επισκεπτών, καθιστώντας πιο απτό το περιεχόμενό τους, καθώς δια της
αφήγησης, έρχεται σε σύμπτωση το πραγματικό, το μυθιστορηματικό
και το φανταστικό (Löffler, 2017).
Η ΕΠ αποτελεί μια οπτική, γνωστική, αντιληπτική διαδικασία, η οποία
αναπτύσσει διαδραστικά και δυναμικά υβριδικά ψηφιακά περιβάλλοντα,
(Jung, tom Dieck, 2018), (Azuma, 2015). Τέτοια περιβάλλοντα ΕΠ συντελούν στην δημιουργία νοητικών και σωματικών μοντέλων, τα οποία
μπορούν να μετασχηματίσουν το άτομο από παθητικό παρατηρητή-δέκτη σε ενεργό συμμετέχοντα, ο οποίος εμβυθίζεται στο παλίμψηστο
της πόλης. Η ΕΠ καθιστά τα σώματα των ατόμων δυναμικές διεπαφές, οι
οποίες έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν νέες καταστάσεις εμπλοκής
με το συλλογικό αστικό σώμα. Τέτοιου είδους διασυνδέσεις βασίζονται
σε τέσσερις στρατηγικές, τις οποίες μπορεί να αναπτύξει η ΕΠ (Makris,
Moira 2018): την ενίσχυση, την επαναπλαισίωση, την ενθύμηση, και την
επανενσωμάτωση.
Η πλειοψηφία των πραγματικών αστικών τοποθεσιών και τοπόσημων παρουσιάζουν σημαντικές πτυχές και μια ισχυρή ελκτική δύναμη
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που απορρέει από την ίδια τους την υπόσταση, σύμφωνα με τον Azuma
(Azuma, 2015). Ωστόσο, τέτοιες αστικές περιοχές, εκτός από στερεοτυπικά μονοπάτια ξεναγήσεων, είναι ζωντανά πεδία της καθημερινής ζωής,
τα οποία εκφράζουν τη συλλογική και πολιτιστική ζωή της πόλης. Τα μυθιστορήματα παρέχουν ένα πολυειδές περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να
αποκαλύψει την εγγενή δυναμική αυτών των αστικών περιοχών. Η πλοκή
ενός μυθιστορήματος συνυφαίνεται με επιλεγμένες αστικές τοποθεσίες:
τοπόσημα, κτίρια, δρόμους, πλατείες, γειτονιές προκειμένου σύμφωνα με
το τεκμήριο της αληθοφάνειας να βιωθεί καλύτερα η πραγματικότητα. Οι
χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν μια καθορισμένη διαδρομή πάνω στον
αστικό ιστό, αντιπροσωπευτική των χαρακτήρων και τα γεγονότων της
πλοκής. Η ψηφιακή ενίσχυση συντελείται, όταν επικαλυπτόμενα ψηφιακά
χωρικά αντικείμενα παρουσιάζονται «ωσεί πραγματικά» στους επισκέπτες
της εφαρμογής κατά τη διάρκεια του αναφερόμενου χρονικού πλαισίου.
Επί παραδείγματι, οι τρισδιάστατες επαυξήσεις αποτελούνται από τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, καταστραμμένων κτηρίων, που καταδεικνύουν το αλλοιωμένο ή εξαφανισμένο τμήμα μιας πόλης (Αττικόν,
Απόλλων, Μαρφίν).
Η στρατηγική της Επαναπλαισίωσης αποσκοπεί στον φυσικό και σημασιολογικό μετασχηματισμό των τόπων, οι οποίοι στο πλαίσιο ενός μυθιστορήματος αποκτούν νέα σημασία και νόημα. Βασικός στόχος είναι
η αποκάλυψη των διαφορετικών πτυχών των αστικών περιβαλλόντων.
Η επαναπλαισίωση της πραγματικότητας βασίζεται στην διακειμενική
αφήγηση, η οποία επιτρέπει την εμφάνιση διαφορετικών σημάτων. Με
βάση τα γεγονότα της μυθιστορηματικής πλοκής οι τόποι αρθρώνονται
και οι απόντες χώροι αναδημιουργούνται ψηφιακά. Στη συνέχεια, το
χρονικό πλαίσιο του μυθιστορήματος ευθυγραμμίζει τις αφηγηματικές
ακολουθίες επάνω στο πραγματικό και το ψηφιακά ανασχηματισμένο
αστικό περιβάλλον. Σε συμφωνία με τον κάθετο άξονα της Friedman
(1996), η διακειμενική αφήγηση επιθέτεται ψηφιακά με τρόπον ώστε οι
ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συσχετίσεις του μυθιστορήματος
να μπορούν να βιωθούν παράλληλα με την χρονική γραμμή ανάπτυξης
της πλοκής. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η εικόνα των
πόλεων μεταβάλλεται σύμφωνα με την ατμόσφαιρα και την ιστορική
εποχή του μυθιστορήματος. Η προτεινόμενη εμπειρία, η οποία βασίζε-
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ται στο πλαίσιο των μυθιστορημάτων, έχει την δυνατότητα να φέρει στο
προσκήνιο την κρυμμένη υποβλητικότητα του αστικού περιβάλλοντος
πέραν και έξω από τις συνήθεις προτεινόμενες τουριστικές διαδρομές
και τοποθεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, κάτοικοι και επισκέπτες αντιλαμβάνονται τον συνολικό χαρακτήρα της πόλης, ο οποίος εμφιλοχωρεί στις
ιστορικές, κοινωνικές και πολιτιστικές της παραμέτρους.
Η στρατηγική της Ενθύμησης επιτρέπει την παράλληλη εμφάνιση διαφορετικών μνημονικών θραυσμάτων από τον ίδιο αστικό τόπο (Azuma,
2015). Συγκεκριμένα μυθιστορήματα παρέχουν συγκεκριμένα μνημονικά περιεχόμενα από την αστική περιοχή, επειδή έχουν διαφορετική πλοκή και ιδεολογική στόχευση. Η ΕΠ, ως διαδραστικό μέσον, επιτρέπει
στα άτομα να ανακαλύψουν εξατομικευμένα το διαφορετικό περιεχόμενο (κοινωνικό, πολιτιστικό, αρχιτεκτονικό, αισθητικό) των τόπων μέσω
της ίδιας καθορισμένης πορείας. Τα μυθιστορήματα οδηγούν τα άτομα
να προσεγγίσουν τις τοποθεσίες υπό το πρίσμα του συναισθηματικού
πλαισίου των χαρακτήρων των ιστοριών και να εμπλακούν νοητικά και
σωματικά. Οι χρήστες βάσει της προσωπικότητας ή των ενδιαφερόντων
τους καταγράφουν ατομικές συναισθηματικές καταστάσεις κατά την επίσκεψή τους και καθώς είναι εφικτή η αλληλεπίδραση, οι προσωπικές
τους εμπειρίες-αναμνήσεις από την τοποθεσία που επισκέπτονται, συνδέονται και αντιπαραβάλλονται με τα γεγονότα των μυθιστορημάτων.
Ο επισκεπτόμενος τόπος της Αθήνας βιώνεται μέσω και βάση των από
υποβλητικών αναμνήσεων των μυθιστορημάτων.
Σύμφωνα με την στρατηγική της Επαν-ενσωμάτωσης οι κάτοικοι
εμπλέκονται με τα μέρη που έχουν σκοπό να κατανοήσουν και να βιώσουν πλοηγούμενοι μέσα σε ένα μετασχηματισμένο ή άγνωστο περιβάλλον. Μια τέτοια προσέγγιση επιτρέπει την αποκάλυψη των ανεξάντλητων
στρωμάτων ύλης και νοήματος των τοποθεσιών που επισκέπτονται, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν ανανεωμένο ενδιαφέρον και αυξανόμενη
συμμετοχή. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε μια βαθύτερη χωρική, συναισθηματική και γνωστική κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των διαφορών τόπων και ατόμων και στην επανασύνδεση με το πνεύμα του τόπου.
Με την ευρύτερη έννοια, οι κάτοικοι μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη χωρική, συναισθηματική και γνωστική εμπλοκή με τις διαφορετικές πτυχές των
αστικών περιοχών τους τις οποίες αγνοούν και οι επισκέπτες να συνδεθούν
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οργανικά, και όχι επιφανειακά, με τις τοπικές κοινότητες και να εξοικειωθούν
αποτελεσματικά με την κοινωνική, συλλογική και πολιτιστική μνήμη.
Επίλογος
Η πόλη στην μυθιστορηματική πλοκή επανα-νοηματοδοτείται με
όρους αποεδαφοποίησης (μετανάστευση, απώλεια στέγης), διεκδίκησης
του δημόσιου χώρου (συγκεντρώσεις στις πλατείες, καταλήψεις χώρων-κτιρίων, υπαίθρια κατοίκηση), μετασχηματισμού της ζωής των κατοίκων (φτωχοποίηση, ανεργία) και επανακαθορισμού των κοινωνικών
και πολιτικών ταυτοτήτων τους. Άνθρωποι και κτίσματα βρίσκονται σε
πλήρη εναρμόνιση. Η υψίστης ωραιότητας πόλη-αμάλγαμα των συμβολικών μνημονικών τόπων και των ποιητών, συναντά την πόλη «των δρόμων
και των αστέγων». Η οικονομική στέρηση κάνει τους ανθρώπους να λαθροβιούν σε έναν πολιτισμικά υποβαθμισμένο, έντονα δραματοποιημένο
και ζοφερό αστικό χώρο.
Ακόμα και σήμερα που οι συνθήκες δεν αποπνέουν τον ζόφο των
προηγούμενων ετών, παρόλο που οι ήρωες διακατέχονται από μια συγκρατημένη αισιοδοξία προσβλέποντας στη γέννηση ενός νέου οράματος, μιας άλλης συλλογικής συνείδησης, ενός άλλου κοινοτικού βίου, η
αβεβαιότητα και η ανασφάλεια έχει πλέον συσσωματωθεί στον ψυχισμό
τους. Τα πρόσωπα των ιστοριών βγαίνοντας διστακτικά με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο από την ακινησία της λύπης, την αμήχανη αδράνεια της
απογοήτευσης και την καθηλωτική μελαγχολία της παραίτησης, εμφανίζονται να επιχειρούν ένα νέο ξεκίνημα. Να αναζητούν χωρίς αυταπάτες
νέα ερείσματα, μετατρέποντας την τυφλή οργή σε θέληση για ζωή και
δράση. Οι πολίτες-λογοτεχνικοί ήρωες, οι οποίοι στην αρχή της κρίσης
εμφανίζονται στα μυθιστορήματα που σύντομα αναλύθηκαν στο πλαίσιο
αυτής της μελέτης, να συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος αναζητώντας έναν χώρο εξέγερσης και έκφρασης, ένα δομικό χώρο σύμπραξης και συνομιλίας, στην εξέλιξη της πλοκής διεκδικούν διστακτικά μια
διαφορετική αστική πραγματικότητα. Οραματίζονται, σύμφωνα με τον
Benjamin, νέες επιθυμητικές εικόνες για να νοηματοδοτήσουν τον αστικό
βίο (Ροζάνης, 2013: 43-44). Με συγκρατημένη αισιοδοξία αναζητούν ένα
«μη-είναι-ακόμη» για την αστική κατοίκηση και την πόλη, αρνούμενοι να
συμβιβαστούν με την ψυχρή κανονιστική αλήθεια της ανθρώπινης εμπο-
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ρευματοποίησης και ενός παντοδύναμου ψυχρού τεχνολογικού σύμπαντος.
Ένα πλαίσιο Επαυξημένης Πραγματικότητας βασιζόμενης στη λογοτεχνία επανασυνδέει τα άτομα με τα διαφορετικά χρονοτοπικά και ψυχογεωγραφικά πλαίσια του κάθε μυθιστορήματος. Τοιουτοτρόπως συντελείται ο
συνδυασμός των πραγματικών χώρων της πόλης και των φανταστικών της
λογοτεχνικής ψυχογεωγραφίας. Τα άτομα ενθαρρύνονται να κατανοήσουν
τους αστικούς τόπους ως κοινωνικά περιβάλλοντα και να αποκομίσουν αλληλένδετες εμπειρίες διαφορετικών εποχών και τόπων. Η Επαύξηση καταστάσεων του κοινωνικού γίγνεσθαι των αστικών χώρων, των τοποθεσιών
και των αντικειμένων ενισχύει με την σειρά της την επίγνωση του “τόπου”
ως πλαισίου για την διατήρηση και εδραίωση των μνημών, των ιστοριών
και των γεγονότων.
Ένα τέτοιο προτεινόμενο τριαδικό περιβάλλον λογοτεχνίας, πραγματικού και ψηφιακού περιβάλλοντος οξύνει την «ικανότητά μας να καθορίζουμε και να ελέγχουμε τις συνθήκες που διαμορφώνουν τα αντιληπτικά
σχήματα της ζωής μας μέσα στην πόλη».
«…Έχει αλλάξει τελευταία η γειτονιά σκέφτομαι. Σαν να ξαναζωντάνεψε μετά
το μαράζωμα των προηγούμενων ετών. Καινούργια στέκια ξεφυτρώνουν κάθε
τόσο, υπάρχει μια κινητικότητα. Μήπως και η πόλη ολόκληρη δεν άλλαξε; Ανακατανομές πληθυσμού, αλλαγές στη χρήση του χώρου. Πλατείες που γίνονται
στρατόπεδα, νοικοκυριά ολόκληρα που στήνονται σε δυο τετραγωνικά. Καινούργιες μυρωδιές, καινούργια φαγητά σε κάθε γωνιά του δρόμου. Καινούργιες
ιδέες και δυναμικές από μια νέα γενιά χωρίς ψευδαισθήσεις που συνεχίζει όμως
να ονειρεύεται. Νιώθω την πόλη αναποφάσιστη να γέρνει πότε προς τον φόβο
και την εξέγερση και πότε προς τη χαύνωση και την αδιαφορία» (Κονομάρα,
2018: 261).
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Abstract
How the Athens of crisis is depicted in fiction, how it is mapped as a lived
place through spatial and edifice options. But also, how does the current
and past urban spatial experiences with the use of augmented reality take
place and are collated? This research work follows the narrative spatial focus
on the literary production of recent years in Athens during the years of the
crisis. The writers R. Galanaki and D. Axiotis decode a transition period
and a city at the crossroads of its historical time. The first in the novel: The
Extreme Humiliation, 2015 and the second in the short stories: The Ancient
Tibia and The Memory in the Warm. The writers are watching the painful
changes happening in the city by altering the psyche of its inhabitants.
They reconstruct the image of the city through comparative assessments of
districts, buildings, roads and public spaces with intense social and political
life. They move between the present and the past, today and yesterday. They
follow their heroes as they move to emblematic places in the city. In squares
– landmarks, such as Constitution Square of insurgent citizens and Omonia
square of immigrants, subway stations, dark streets, ruined neoclassic, empty
shops, burned buildings, devastated hotels, homelessness, humble apartment
blocks of flats. Places that have lost their usual operation and their familiar
image, unrecognizable, injured and deprived of generalized poverty, gloom
and abandonment. Narrative is drawing material from political timeliness and
social reality and selecting symbolic Athenian places with special meaning
constitutes the ominous and disheartening condition of Athens of the crisis
and its inhabitants living in a state of alarm and under constant pressure.
Alongside, Augmented Reality allows the emergence of the unrecognized
or invisible microcosms and macrocosms and can achieve the emergence of
sensory, motor and cognitive activities within a new space. The combination
of novels and augmented reality contributes to the art of viewing and
inhabiting the city. Therefore, augmented reality with its ability to restore
escapism does not simply link the present to the past of this city. Through
the critical and comparative depictions of its spatial identity at historical time
AR gives the keys to the user accessing the visionary picture of the future.
Λέξεις-κλειδιά: Λογοτεχνία, Πόλη, Επαυξημένη Πραγματικότητα,
Αστική ταυτότητα, Χρονότοποι

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΕΣ
Νατάσα Μυλωνάκου*
«Κείμενα που μειδιούν με μελαγχολία, φλερτάρουν με το υπερβατικό,
ζηλεύουν τον κινηματογράφο, ερωτοτροπούν με το παράλογο, ναρκοθετούν τον ρεαλισμό, ονειρεύονται να γίνουν μουσική»1.
Οι Τεχνητές Αναπνοές του Αχιλλέα Κυριακίδη, με όλη την ιδιαιτερότητά τους, θα λέγαμε ότι αποτελούν τη συλλογή όπου σχηματοποιούνται
εμβληματικά τα κυριότερα γνωρίσματα της γραφής του. Συγγραφέας, μεταφραστής, κινηματογραφιστής, πρόκειται για έναν διηγηματογράφο, ο
οποίος με όχημα τη συνδιαλλαγή με διαφορετικά είδη λόγου και διακείμενα, αλλά και με το αυτοαναφορικό, “βιβλιοφιλικό” παιχνίδι, γράφει διηγήματα ενδεικτικά μιας κρίσης ειδολογικής ταυτότητας του διηγήματος, και
συνολικότερα της πεζογραφίας, η οποία και το τοποθετεί ξανά μπροστά σε
σταυροδρόμι.
Το διήγημα, αν και μορφή για καιρό παραγνωρισμένη από την κριτική, αποτελεί προνομιακό πεδίο εξέτασης της συνολικότερης μεταβολής
της αντίληψης περί λογοτεχνικότητας. Σύμφωνα με τον Αλέξη Ζήρα,
το διήγημα «έχει αποβεί σε μεγάλο βαθμό η βασική κιβωτός περιφρούρησης και διάσωσης του πεδίου της αφηγηματικής δημιουργίας, όπου
ασκούνται ακόμα οι πολύτιμοι για την εξέλιξη του πεζού λόγου πειραματισμοί στις τεχνικές της εξιστόρησης, οι γονιμότεροι διάλογοι με άλλα
είδη, όπως η ποίηση και το θέατρο, οι πιο ενδιαφέροντες συνδυασμοί
γλωσσών και υφών.»2.
*
1
2

Νατάσα Μυλωνάκου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κοραής στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Hλεκτρονική διεύθυνση: anastasia.mylonakou@gmail.com.
Αρ. Σαΐνης, «Η απόλαυση του πλαστού (bis)» ως επίμετρο στο Aχ. Κυριακίδης, Τεχνητές Αναπνοές και άλλα πεζά της πόλεως [2003-2010]. Αθήνα: Πατάκη, 2016: 203. Για
την παραπάνω συλλογή στο εξής Τ.Α.
Aλ. Ζήρας, «Το ελληνικό διήγημα στην περίοδο 1870-1950: οι προϋποθέσεις και οι
παρανοήσεις του.» στο Ελένη Πολίτου Μαρμαρινού, Σοφία Ντενίση (επιμ.), To διήγημα στις ελληνικές και στις ξένες λογοτεχνίες. Θεωρία-γραφή- πρόσληψη , Αθήνα:
Gutenberg, 2009: 44-45.
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Για τον Poe, το διήγημα διαθέτει το πλεονέκτημα της ανάγνωσης χωρίς διακοπή, η οποία περισώζει την «ηθελημένη εντύπωση» και επιτρέπει στον συγγραφέα που διαθέτει δεξιοτεχνία, να εξουσιάσει ως το τέλος
τον αναγνώστη του3. Ο Κυριακίδης, αυτή τη δραστικότητα της σύντομης
φόρμας, την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο συνειδητά, καλωσορίζοντας τον
χαρατηρισμό του «μινιατουρίστα» και γράφοντας ένα πλήθος μικροδιηγημάτων. Ωστόσο, ο μινιμαλισμός του στις Τεχνητές Αναπνοές δεν εντοπίζεται στην ποσοτική τους συντομία, ούτε και στην απογύμνωση του ύφους,
αλλά κυρίως στον τρόπο που δομούνται οι αφηγήσεις του και στην επιμονή του στην ακρίβεια της έκφρασης4.
Τα διηγήματά του δεν ξεκινούν παρά ως απλές ιστορίες: μια παράνομη
σχέση, δύο δολοφονίες, ενός επιστήμονα που πειραματίζεται με την μνήμη
κι ενός συγγραφέα, ο μονόλογος του θύματος μιας τρομορατικής ενέργειας, ένα λάθος μήνυμα στον τηλεφωνητή, μια διστακτική συνάντηση:
αυτές είναι οι πλοκές του. Χαράσσει σε όλα τα διηγήματα των Τεχνητών
Αναπνοών, με αδρές γραμμές, το περίγραμμα μιας υποτυπώδους ιστορίας,
και σ’ αυτό το σημείο έγκειται τελικά ο μινιμαλισμός του.
Η αρχική ιδέα του Κυριακίδη είναι αφαιρετική και μινιμαλιστική στην
ουσία της. Τα κείμενά του αντλούν από τις σύνθετες υφολογικές επιλογές
τον πλούτο τους, και είναι ο παράδοξος τρόπος του να δημιουργεί ήρωες
και θεμέλια ιστοριών, που του αφήνουν το περιθώριο να χτίσει με όλα τα
υλικά που διαθέτει, δημιουργώντας μία φόρμα όχι απαραίτητα λιτή, αλλά
πάντως απέριττη μέσα στην πολυσυλλεκτικότητά και τις διακειμενικές της
3

4

Εdgar Alan Poe, «Ο διηγηματογράφος Nathaniel Hawthorne» (1847) επίμετρο στο
Οι προφητικές εικόνες κι άλλα διηγήματα (μτφρ.: Παλμύρα Ισμυρίδου). Αθήνα: Άγρα,
1989: 271-272 και , Edgar Alan Poe, “The philosophy of composition”, Graham’s
Magazine, Τόμος.: XXVIII No. 4 , Αpril 1846: 863.
«Old or new, fiction can be minimalist in any or all of several ways. There are minimalisms of unit, form and scale: short words, short sentences and paragraphs, super-short
stories, those three-eighth-inch thin novels aforementioned, and even minimal bibliographics (Borges’ fiction adds up to a few modest, though powerfully influential,
short-story collections). There are minimalisms of style: a stripped-down vocabulary;
a stripped-down syntax that avoids periodic sentences, serial predications and complex
subordinating constructions; a stripped-down rhetoric tha may eschew figurative language altogether; a stripped-down, non-emotive tone. And there are minimalisms of
material: minimal characters, minimal exposition (‘’all that David Copperfield kind of
crap,’’ says J.D. Salinger’s catcher in the rye), minimal mises en scene, minimal action,
minimal plot» στο John Barth, “A few words about minimalism”, Νew York Times,
28/12/1986.
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σχέσεις. Ο «Βοκκάκιος», ο «Χλάντικ», ο «Πιερ Μενάρ» («συγγραφέας
του Δον Κιχώτη») και η παραπομπή στο κείμενο του Borges για τον Φούνες τον Μνήμονα, ο «Μαρκόφ», ο «Μπουλγκάκωφ», ο «Σελίν», ο «Κάφκα», ο χιτσκοκικός «Σπελ-μπάουντ», η «Οδύσσεια του Ομήρου», ένας
συσχετισμός του «Ανεκδιήγητου» με το Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας
ταξιδιώτης5 του Calvino, είναι όλα παραδείγματα διακειμένων που με τις
αναγνωρίσιμες συνδηλώσεις που φέρουν εντός των διηγημάτων, κατορθώνουν να συνοψίσουν ένα τεράστιο μέρος των λογοτεχνικών αναφορών
πίσω από τα κείμενα, συνθέτοντας κατά τον Αριστοτέλη Σαΐνη τους δικούς
του «συναισθητικούς κεντρώνες»6. Ο ίδιος σχολιαστής είναι εκείνος που
έδωσε τον ακριβέστερο ορισμό του «κυριακίδειας» γραφής: «λακωνικό
ύφος και προσεκτικά επιλεγμένα ηχοχρώματα, ειρωνεία, παρωδία, αυτοπαρωδία και πυκνό, υπόγειο διακειμενικό δίκτυο χαρακτηρίζουν τις καλειδοσκοπικές μινιατούρες του, οι οποίες παραμένουν ευφρόσυνα ανάλαφρες, ακόμα και όταν η συγκίνηση περισσεύει.»7.
Μιλώντας για θεμέλια ιστοριών, ο συγγραφέας μοιράζεται με τον μεγαλύτερο από τους δασκάλους του, τον Borges, την τάση του να γράφει
κείμενα που μοιάζουν με προσχέδια μυθιστορημάτων που δεν γράφτηκαν,
και πιθανότατα δεν θα γραφτούν ποτέ, σημειώσεις σχετικές με βιβλία που
ποτέ δεν υπήρξαν. Για τον Κυριακίδη «το διήγημα δεν ζητάει παρά μια
υποτυπώδη συγκρότηση της ιδέας σε μια πειθαρχημενη ροή αφηγηματικού
λόγου που, αφού πρώτα ερωτοτροπήσει με το ακαριαίο της «σκέψης που
χτυπάει και φεύγει», θα εκβάλει ήσυχα στη φαντασία του (αν στο μεταξύ
την έχει φορτίσει συγκινησιακά, τόσο το καλύτερο)»8. Ο ίδιος στη Μικρή
Περιοχή παραθέτει την άποψη του Borges: «Καλύτερα να προφασίζεσαι
πως αυτά τα βιβλία [σημ.: τα μακροσκελή και ολοκληρωμένα] υπάρχουν
ήδη, και ν’ αρκείσαι σε μια σύνοψη ή στο σχολιασμό τους. Ίσως επειδή είμαι πιο ακατάλληλος ή πιο φυγόπονος ή πιο λαϊκός, ανέκαθεν προτιμούσα
να γράφω σημειώσεις για φανταστικά βιβλία...»9. Το «Αίμα του Άλλου»,
5
6
7
8
9

Italo Calvino, Aν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης...(μτφρ.: Aνταίος Χρυσοστομίδης). Αθήνα, Αστάρτη: 2000.
Αρ. Σαΐνης, «Η απόλαυση του πλαστού», επίμετρο στο Αχ. Κυριακίδης, Μουσική και
άλλα πεζά [1973-1995]. Αθήνα: Πατάκη, 2014: 402.
ό.π.: 401.
Αχιλλέας Κυριακίδης, Σημειώσεις για μια ιδιωτική θεωρία της λογοτεχνίας. Αθήνα: Κίχλη, 2015: 19-20.
Αχιλλέας Κυριακίδης, «Από την αιωνιότητα ως εδώ. Τέσσερα λήμματα από (για) ένα
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όχι μόνο φαίνεται ημιτελές, αλλά μοιάζει και σαν να μην είναι καν προσχέδιο λογοτεχνικού κειμένου: είναι ουσιαστικά ένα κείμενο με μια πρώιμη
μορφή του σεναρίου μιας ταινίας που πρόκειται να ολοκληρωθεί, διαποτισμένο με ένα σωρό σκηνοθετικές οδηγίες: « Να λέγεται Πέτρος», «Εδώ να
μπει ο αφηγητής να ιστορήσει», «Τώρα το πλάνο αλλάζει, υποκειμενικό
του νεαρού – ή μάλλον , πάλι γενικό, κι ο νεαρός ν’ ακολουθεί για λίγο»
(Τ.Α., 64-65). Το διήγημα αυτό, κατά τον Σαΐνη, δεν είναι μόνο προσχέδιο,
αλλά και ένα είδος “κεφαλαίου” από ένα μυθιστόρημα, το οποίο βέβαια
δεν θεωρείται πιθανό να γραφτεί, παρά την ύπαρξη συνέχειας στο αρχείο
του συγγραφέα, και η οποία θα δημοσιευτεί στον επόμενο τόμο των απάντων του10. Τα υπόλοιπα διηγήματά του, θα μπροούσαν επίσης στην ανάπτυξή τους, να γίνουν αστυνομικά μυθιστορήματα, κοινωνικοπολιτικές
αφηγήσεις, εκτεταμένες αλληγορίες σχετικά με την ανάγνωση, μια ιστορία
αγάπης κ.ο.κ. Αυτό, στην περίπτωση που ο συγγραφέας το έκρινε σκόπιμο.
Όμως η συμφωνία του με τον Borges σχετικά με τα «φανταστικά βιβλία»,
γίνεται ολοφάνερη από ένα «Παράρτημα» ανύπαρκτου μυθιστορήματος,
μόνο με τις σημειώσεις, τα σχόλια, την ανάλυση των χαρακτήρων και τα
Περιεχόμενα», το οποίο επίσης πρόκειται κατά τον Σαΐνη να συμπεριληφθεί στον τόμο που θα εκδοθεί11.
Ο Κυριακίδης επιβεβαιώνει το «μπορχεσιανό DNA» του και φτιάχνει
ιστορίες με πολλαπλά αφηγηματικά κενά, δίνοντας παράλληλα στον αναγνώστη τα εργαλεία, ώστε να δημιουργήσει το δικό του λογοτεχνικό κείμενο. Ο συγγραφέας ολοκληρώνει το έργο του όταν γίνει κι αυτός «λαθραναγνώστης», ανασυνθέτοντας ξανά και ξανά τις ιστορίες του, κάνοντας
διαφορετικούς συνδυασμούς ή διαφορετικές υποθέσεις, σεβόμενος ταυτόχρονα όλες τις παραλλαγές του. Κατά τον Blanchot, αυτός είναι και ο
λόγος που δίνεται η εντύπωση πως τα έργα γλιτώνουν απ’ τον χρόνο, αφού
«φτάνουν για πρώτη φορά στην παρουσία με την ανάγνωση, ανάγνωση
μοναδική, κάθε φορά η πρώτη και κάθε φορά η μόνη»12. Ας μην ξεχνάμε

Αντιλεξικό για τον Μπόρχες» στο Αχ. Κυριακίδης, Μικρή Περιοχή. Κείμενα για την
πραγματικότητα της μυθοπλασίας. Αθήνα: Πόλις, 2007: 31.
10 Αρ. Σαΐνης,«Η απόλαυση του πλαστού (bis)» στο «: Tεχνητές αναπνοές...:244.
11 ό.π.
12 Μaurice Blanchot, O χώρος της λογοτεχνίας (1955) (μτφρ.: Δ. Δημητριάδης). Αθήνα:
Πλέθρον, 2017: 306.
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πως είναι ο μεταφραστής των Ασκήσεων Ύφους13 του Queneau, των πεζών του Borges, προσφάτως του Kουτσού14 του Julio Cortazar και γνωστός
θαυμαστής του Italo Calvino, του Perec και της αντίστοιχης παιγνιώδους
λογοτεχνίας (oulipo). Αυτή η επιμονή στην ανοιχτότητα, της ερμηνείας
και φυσικά του τέλους, σημαίνει ταυτόχρονα μια απελευθέρωση, αλλά και
μία παραδοχή πως η άρθρωση της ιδιωματικής φωνής, δεν είναι παρά μία
χίμαιρα, μία υπόσχεση όπως το θέτει ο Derrida, η οποία αν και μη εκπληρώσιμη, δεν παύει ωστόσο να υπάρχει και σταθερά να αθετείται15. Αυτό
που λείπει από τα διηγήματά του είναι ένα νόημα το οποίο θα μπορούσε
να φτάσει στον αναγνώστη ως κεκτημένο και όχι ως δυνητικότητα με την
οποία ο καθένας μόνος του καλείται ν’ αναμετρηθεί. Κατά τη διατύπωση
του Μaurice Blanchot, «όποιος το διαβάζει εισάγεται στην επιβεβαίωση
της μοναξιάς του έργου, όπως κι αυτός που το γράφει ανήκει στη διακινδύνευση αυτής της μοναξιάς»16. Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, η ιδιότυπη
αφαιρετικότητα του Κυριακίδη, αφήνει ανοιχτό το πεδίο ώστε να λάβουν
χώρα κάθε είδους ειδολογικοί πειραματισμοί. Τα είδη δεν φέρουν μόνο
ορισμένες μορφικές συμβάσεις που τα καθιστούν αναγνωρίσιμα, αλλά
εντός τους, έχουν συσσωρευτεί σύμφωνα με τον Βakhtin, «μορφές θέασης
και ερμηνείας ορισμένων όψεων του κόσμου17, οι οποίες λαμβάνουν μέρος
σ’ έναν διάλογο χωρίς τέλος18. Η διαλογική προοπτική δεν περιορίζεται
στο μυθιστόρημα είδος, αλλά αφορά σε ολόκληρη την επικοινωνιακή διαδικασία. Ο Derrida έφτασε στο σημείο να υποστηρίζει πως ακόμα και οι
πιο απλές συντακτικά διατυπώσεις, δεν μπορούν παρά να προκαλέσουν
δυσκολίες στην επιλογή της καταλληλότερης μεταξύ πολλών ερμηνευτικών κατευθύνσεων19.
13 Raymond Queneau, Ασκήσεις ύφους (μτφρ.: Aχ. Κυριακίδης). Αθήνα, Ύψιλον: 1984.
14 Julio Cortazar, Το κουτσό (μτφρ.: Αχ. Κυριακίδης). Αθήνα, Opera: 2018.
15 Jacques Derrida, «Διαγλώσσες» στο Jacques Derrida, Συνομιλίες (μτφρ.: Mαντλέν
Ακτύπη/Δημ. Γκινοσάτης). Αθήνα: Πλέθρον, χ.χ.: 16.
16 M. Blanchot: 43.
17 Mikhail Bakhtin, Δοκίμια Ποιητικής (μτφρ.: Γ. Πινακούλας). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014: 193.
18 Ένας καλλιτέχνης, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη λόγου, όχι απαραίτητα γραπτού,
δημιουργεί ένα διαλογικό πεδίο, εντός του οποίου επιζεί ο ενεστώς λόγος χωρίς ωστόσο
να οριστικοποιείται και ολοκληρώνεται μόνο προσωρινά, βλ.: Δημ. Αγγελάτος, Η φωνή
της μνήμης. Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη. Αθήνα: Λιβάνη, 1997, 159).
19 Jacques Derrida, “Τhe law of genre”, Critical Inquiry Vol. 7 No 1 , Αutumn 1980: 55.

196

ΝΑΤΆΣΑ ΜΥΛΩΝΆΚΟΥ

Η μίξη των ειδών δεν αποτελεί σαφώς πρωτοτυπία του Κυριακίδη,
αλλά είναι τόσο έντονη η παρουσία του κινηματογράφου, της μουσικής,
του ημερολογίου ή του δοκιμίου στο έργο του, σε σημείο να θεωρείται το
πιο στάθερό γνώρισμα της γραφής του. Ο Κυριακίδης δεν γράφει μόνο
προσχέδια ατελών μυθιστορημάτων, αλλά μέχρι και προσχέδια ταινιών
μικρού ή μεγάλου μήκους, μουσικές λίστες ή φακέλους αστυνομικών υποθέσεων που θα μπορούσαν να αποτελούν παρακαταθήκη για κάποια ευφάνταστη ιστορία ειδεχθούς εγκλήματος.
Η σχέση του με τη μουσική είναι ολοφάνερη ήδη από την ομώνυμη
συλλογή του και από την επιλογή της προμετωπίδας του: «όλη η Τέχνη
αδιάκοπα αποβλέπει στη συνθήκη της μουσικής». Στη Μουσική20, φτάνει
σε σημείο να εντάξει ένα διήγημα, το οποίο αποτελείται εξ ολοκλήρου από
μια λίστα μουσικών επιλογών που αποτελούν το βασικό του «Ρεπερτόριο
για ερασιτέχνες» με την μοναδική καταληκτική φράση «άξιζε τον κόπο».
Ακόμα και στα «οπερατικά διηγήματα» των Τεχνητών Αναπνοών, ο ήχος
αποκτά ξεχωριστή σημασία, είτε πρόκειται για τον «χαρακτηριστικό ήχο»
ενός μηνύματος στον τηλεφωνητή, είτε για τον κρότο ενός όπλου σε μια
δολοφονία, είτε για μια συμφωνια κλασικής μουσικής που συνοδεύει τους
χαρακτήρες, είτε τελικά για το αδιάκοπο βουητό «της πόλεως», το οποίο
περιλαμβάνει ενα πλήθος αναφορών σε τρένα,κόρνες, φωνές, χτυπήματα
και άλλα και συνθέτει το ιδανικό σκηνικό δράσης των μοναχικών ηρωων21.
Παρ’όλα αυτά, το καλλιτεχνικό είδος που διαπερνά όλα σχεδόν τα διηγήματα της συλλογής, δεν είναι άλλο από αυτό του κινηματογράφου. Ο
Κυριακίδης γράφει σκηνοθετώντας και σκηνοθετεί γράφοντας22. Αυτό που
κάνει είναι να μετατρέπει την χρήση και την κατάχρηση των κινηματογραφικών τρόπων, κομβικό στοιχείο του υφολογικού του οπλοστασίου. Η
εναλλαγή «παγωμένων πλάνων και αστραπιαίων φιξ καρέ»23 , όχι μόνο
λαμβάνει χώρα μπροστά στα μάτια του αναγνώστη, αλλά πολλές φορές
δηλώνεται και ρητά. Ο Ορέστης, ο ήρωας του «Χαρακτηριστικού ήχου»,
«γυρίζει πίσω την ταινία» (Τ.Α.,17), μέχρι το σημείο που η γειτόνισσα
αφήνει το μήνυμα στον τηλεφωνητή, το βλέμμα του γίνεται «κάμερα μαιμού», «χωρίς φιλμ» (Τ.Α,14) που δεν καταγράφει τίποτα, αλλά ακολουθεί
20
21
22
23

Αχ. Κυριακίδης, Μουσική και άλλα πεζά [1973-1995]. Αθήνα: Πατάκη: 2014.
Για παράδειγμα βλ. Τ.Α.: 15.
Αχ. Κυριακίδης, Για μια ιδιωτική..., 20.
Nτίνος Σιώτης, «Mε μπορχεσιανό dna», Το Βήμα ,24/11/2008.
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σαν φακός την πόλη όσο κινείται με «δριμύτητα ενεστώτα» (Τ.Α.,15). Στο
«Αίμα του άλλου», γίνεται ολοφάνερο πως ο αφηγητής απροκάλυπτα σκηνοθετεί τους ήρωές του, και γυρνά πίσω το φιλμ, ώστε να μελετήσει καλύτερα τα γρήγορα πλάνα των βημάτων τους που εναλλάσσονται με ταχύτητα
«σαν φευγαλέα εκκρεμότητα» (Τ.Α., 64). Στο διήγημα αυτό, δεν διστάζει να
παραθέσει παρενθετικά μέχρι και τα σχόλια «κάποιου εικονολάτρη» που
παρακολουθεί το γύρισμα, και ο οποίος δυσφορεί με την τάση του συγγραφέα “να μιλά” για τα γενικά πλάνα και τον διστακτικό βηματισμό που
πρέπει να έχουν οι ήρωες ηθοποιοί, παρά να τα “δείχνει” (Τ.Α., 66). Δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι αυτά τα διηγήματα, όσο και το ημερολογιακό
«Nebraska» και η «Διαλεκτική», είναι γραμμένα σε μεγάλο βαθμό μ’ έναν
κινηματογραφικό ενεστώτα, σαν αφηγήσεις που εκτυλίσσονται στο εδώ
και το τώρα, για πρώτη φορά μπροστά στα μάτια του αναγνώστη θεατή,
χωρίς να έχει σημασία αν δεν συνέβησαν έτσι, αν δεν συνέβησαν για πρώτη
φορά, αν δεν ανήκουν στο παρόν, αν εν τέλει δεν συνέβησαν καθόλου. Ο
Κυριακίδης, δεν παραλληλίζει μόνο την ταινία μικρού μήκους με το διήγημα, αλλά και το δοκίμιο με το ντοκυμαντέρ, με την έννοια ότι αποτελούν
και τα δύο μια ματιά στη πραγματικότητα με άποψη24. Όπως και για τον
Βοrges, έτσι και για τον Κυριακίδη, τα όρια ανάμεσα στο δοκίμιο και την
μυθοπλασία δεν είναι πάντοτε ορατά. Μιλώντας για τα κριτικά του κείμενα, αναγνωρίζει πως «τα δοκίμια που γράφει είναι κείμενα για βιβλία και
συγγραφείς και τόπους και ταινίες και σκηνοθέτες που πολύ αγάπησε» και
πως πρόκειται για αυτόν τον έρωτα που «θέλει να καταθέσει και να τον μοιραστεί με ενδεχόμενους αντιζήλους.»25. Τι είναι αυτό το τόσο διαφορετικό
που κάνει όταν γράφει τα διηγήματά του; Μήπως δεν γράφει εν μέρει για
το ίδιο θέμα ή μήπως δεν γράφει για τους ίδιους λόγους; Και στις δύο περιπτώσεις ισχυρίζεται ότι ο συγγραφέας που απαντά με ειλικρίνεια γράφει
«για να μην τρελαθεί»26.
Στις Τεχνητές Αναπνοές, οι δοκιμιακές παρεμβολές στον αφηγηματικό λόγο, διαθέτουν μία λειτουργία παρόμοια με αυτή που ο ίδιος εντόπιζε στα ψευδοδοκίμια του Μαυρουδή και φυσικά του Borges: «προσδίδουν σε επινοημένα στιγμιότυπα (εναλλακτικές εκδοχές της φευγαλέας
24 Aχ. Κυριακίδης, «Αnalecta» από συνεντεύξεις, δηλώσεις, αφορισμούς και άλλα κακουργήματα. Αθήνα: Eνδυμίων, 2014: 16.
25 ό.π.
26 Αχ. Κυριακίδης, Σημειώσεις για ια ιδιωτική...: 12.
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πραγματικότητας) κάτι που ουδέποτε η μυθοπλασία διανοήθηκε ότι μπορούσε να αξιωθεί: την αυθεντικότητα27. Υπάρχουν σημεία, όπου ο τόνος
αλλάζει εντελώς, και ο ήρωας - ο αφηγητής, δεν συμμετέχει πλέον μόνο
ως τέτοιος, αλλά και ως κριτικός. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το
«Ανεκδιήγητο»:
«Αν [ξανακοίταγα αγαπημένο στίχο προκειμένου να επιβεβαιώσω την
ακρίβεια της λήθης μου], ίσως κατέληγα κι εγώ στη μαγική διαπίστωση
πως τα κείμενα θάλλουν όσο εμείς τους εμφυσάμε την πνοή μας· πως εμείς
έχουμε γράψει όλα τα κείμενα που αγαπάμε· και πως, όταν ξαναδιαβάζουμε ένα κείμενο, εμείς το ξαναγράφουμε με βάση όλες τις εμπειρίες, όλα τα
όνειρα κι όλα τα θαύματα που μπορεί να τα νομίσαμε εφήμερα.» (T.A.,51).

Και πάλι στον μονόλογο της «Διαλεκτικής»:
«Πόσες λέξεις δικαιούται ένας άνθρωπος να εκφέρει στη ζωή του; [...]
Κατά τη θεωρία του Κουίλτι, είναι πεπερασμένος ο αριθμός των λέξεων
που μπορεί να δεχτεί η ατμόσφαιρα. Αυτό όμως είναι το μέγιστο. Υπάρχει
όμως και το ελάχιστο: αν όλοι οι άνθρωποι αποφάσιζαν να σιωπήσουν
ταυτόχρονα, έστω και για ένα δευτερόλεπτο, αυτό θα προκαλούσε μιαν
ατμοσφαιρική διαταραχή με ανυπολόγιστες οικολογικές και άλλες συνέπειες.» (T.A., 75).

Μία αρκετά ιδιόμορφη περίπτωση είναι το διήγημα «Whodunnit». Ξεκινάει και δηλώνεται ως αναφορά ενός προσώπου, ο οποίος έχει βρεθεί στο
Ινστιτούτο Ψυχονοητικών Ερευνών, όπου διεξάγεται ένα πείραμα σχετικά
με την επιλεκτική διαγραφή της μνήμης, και καταγράφει με λεπτομέρειες τις διαδικασίες και τα πορίσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας. Παρ’ όλο που ο αφηγητής δεν φαίνεται να είναι ο ίδιος επιστήμονας ή να καταλαβαίνει πλήρως αυτό που συμβαίνει εκεί, η αναφορά που
συντάσσει μοιάζει αρκετά με επιστημονική αναφορά, ενώ σε ορισμένα σημεία, αναγκάζεται να εισάγει την δική του άποψη, εν είδει δοκιμίου, σχετικά με το θέμα, φροντίζοντας φυσικά να απολογηθεί για την εισχώρηση της
υποκειμενικής του κρίσης σ’ ένα τέτοιο κείμενο. Δεν είναι παρά στο τέλος
που μ’ ένα τέχνασμα του Κυριακίδη, μαθαίνουμε πως ο δόκτωρ Χλάντικ
σκοτώθηκε και διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου του.
27 Aχ. Κυριακίδης, «Η ποιητική της παρατήρησης»: Μικρή Περιοχή...:69.
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί η τάση του συγγραφέα προς
αυτό που ονόμασε «φονοπλασία»28 , προς ένα είδος παρωδιακής χρήσης
των τεχνικών της αστυνομικής αφήγησης, της οποίας οι εύκολα αναγνωρίσιμες και τετριμμένες συμβάσεις, επαναδραστηριοποιούνται ιδιαίτερα
γόνιμα όταν ενταχθούν σε διηγήματα όπως για παράδειγμα η «Ιλιγγιώδης
Ραψωδία». Στο διήγημα αναζητάται το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία
του βολιβιανού συγγραφέα Ακίλες Μοντέρο, του συγγραφέα του «σημαντικότερου λογοτεχνικού έργου στην Ιστορία της Ανθρωπότητας». Φυσικά η υποψία μετατίθεται από τον έναν ύποπτο στον άλλον και βέβαια το
κείμενο του Μοντέρο ποτέ δεν θα διαβαστεί, αφήνοντας την ανθρωπότητα
«να ελπίζει μονάχα σε μεμονωμένες στυλιστικές καινοτομίες από διάφορους Τζόις, Σελίν ή Μπόρχες» (Τ. Α., 57). Η αστυνομική αφήγηση, δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται εντός της μοντέρνας μυθοπλασίας
ώστε να ενεργοποιήσει την αντίδραση του αναγνώστη και να αποτελέσει
ένα είδος ναρκισσιστικού αυτοσχολίου του κειμένου προς τον ίδιο του τον
εαυτό. Για παράδειγμα η Hutcheon, θεώρησε πως μαζί με την φανταστική,
την παιγνιώδη και την ερωτική αφήγηση, αποτελεί έναν από τους βασικούς
συγκαλυμμένους τρόπους με τους οποίους το κείμενο αποκαλύπτει την κατασκευαστική δομή του και απογυμνώνει το μυθοπλαστικό στάτους29. Την
ίδια προσοχή είναι που στρέφει και η επιστολή ή η ημερολογιακή γραφή, με
τη λεγόμενη “μίμηση της διαδικασίας” της γραφής, ήδη από της εποχές λόγου χάρη του Tristram Shandy30. Το ημερολόγιο για τον Κυριακίδη, βρίσκει
στο διήγημα «Nebraska» από τις Τεχνητές Αναπνοές, μία πολύ ιδιαίτερη έκφανσή του. Εντάσσεται ως απόσπασμα στο σύνολο ενός τυπικού διηγήματος, αλλά ανήκει σε δύο διαφορετικά πρόσωπα, των οποίων οι εκδοχές των
ίδιων συμβάντων, δημιουργούν αυτό το είδος της αντιπαράθεσης, κατά την
οποία ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου, το ίδιο και οι αποσιωπήσεις
τους, περιορίζονται για τον καθένα στην δική του πλευρά της σελίδας. Αυτό
το κενό ανάμεσα στις δύο στήλες είναι που ο αναγνώστης θα καλύψει με τις
πολλές και διαφορετικές πιθανές αναγνώσεις του.
28 Αχ. Κυριακίδης, «Τρία doctrimentaries», επίμετρο στο: Μax Aub, Παραδειγματικοί φόνοι (1956) (μτφρ.: Αχ. Κυριακίδης), Αθήνα: Άγρα: 2002 και στο Αχ. Κυριακίδης, Μικρή
περιοχή...: 119-126.
29 Βλ.: Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative. The metafictional paradox. London:
Methuen: 1980.
30 Laurence Sterne, Η ζωή και οι απόψεις του Τρίστραμ Σάντι, κυρίου από σόι (μτφρ.: Έφη
Καλλιφατίδη), Αθήνα, Gutenberg, 2005.
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Το παιχνίδι, το εύρημα, η ανατροπή που συμβαίνει σε ένα πλήθος διηγημάτων του, με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις των Διεστραμμένων
Ιστοριών και των Τεχνητών Αναπνοών, είναι που κάνουν τον αναγνώστη
να επαναπροσδιορίζει αυτό που μόλις διάβασε, να αναγνωρίσει πως εξαπατήθηκε, να εντοπίσει τον συγγραφέα να του κλείνει το μάτι, προτρέποντάς τον να μην ξεχάσει πως το κείμενο δεν μπορεί παρά να έχει τόσες
παραλλαγές, όσες η συλλογη ποιημάτων του συμπαθούς ελλάσσονος Ρέτζιναλντ Μπάριστερ στο «Ανεκδιήγητο». Στο «Μετά τον χαρακτηριστικό
ήχο», το τηλεφώνημα αποδεικνύεται πως έγινε σε λάθος τηλεφωνητή, στο
«Whodunnit» αντιλαμβανόμαστε πως ο δρ. Χλάντικ είναι νεκρός, στην
«Υγεία της εκπνοής», πως το πολύ σημαντικό σημείωμα δεν ήταν παρά
μια αποδοχή του μοναδικού πάθους που είχε απομείνει στον ήρωα, στο
«Ανεκδιήγητο» συνειδητοποιούμε κοντά στο τέλος πως η ιστορία μεταφέρεται από έναν ψυχίατρο που την άκουσε από έναν ασθενή του και προσπαθούσε να καταλήξει σε διάγνωση, στην «Ιλιγγιώδη Ραψωδία» δεν μας
δημιουργείται παρά στις τελευταίες γραμμές η υποψία πως η Οδύσσεια
ταυτίζεται με το έργο του Μοντερο, το «Αίμα του άλλου», τελειώνει με
μια παραπομπή στο Δεκαήμερο, στη «Διαλεκτική», αρκεί μια και μόνο
φράση για να διαπραχθεί το έγκλημα, κατανοώντας ποιο είναι το «εσύ»
στο οποίο απευθύνεται το πρώτο πρόσωπο. Το τέλος είναι σε ολόκληρη τη
συλλογή ανατρεπτικό, διότι αυτή η “εξαπάτηση” είναι και η μόνη που ταιριάζει στην αντίληψη της λογοτεχνίας ως παιχνιδιού. Η ελαφρότητα του
Κυριακίδη, μας φέρνει κατά νου τη διατύπωση του Blanchot: «αναγγέλλει
την ευδαιμονία και την αθωώτητα της ανάγνωσης, που είναι ίσως πράγματι ένας χορός μ’έναν αόρατο συγχορευτή σ’ έναν χώρο ξέχωρο, ένας
χαρούμενος, ξέφρενος χορός με τον «τάφο». Ελαφρότητα που δεν πρέπει
να τη ευχηθεί κανείς να κερδίσει την κίνηση σοβαρότερης μέριμνας, διότι
εκεί που μας έχει δοθεί η ελαφρότητα, η σοβαρότητα δεν λείπει.»31.
Είναι αλήθεια πως η μεταφραστική πορεία Κυριακίδη προϊδεάζει και
συχνά καθοδηγεί τον αναγνώστη, καθώς του δίνει μια εικόνα σχετικά μ’
ένα μέρος της «Βιβλιοθήκης» που τον έχει διαμορφώσει και που παραμένει αθέατο για άλλους συγγραφείς. Ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε ο Βorges, κατανοεί πως η πρωτοπορία έγκειται στον καιρό μας έγκειται στην πλήρη αποδέσμευση από τους αφηγηματικούς περιορισμούς, οι
31 M. Blanchot: 299.
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οποίοι είχαν ήδη ξεκινήσει ούτως ή άλλως να αμφισβητούνται μέχρι ένα
σημείο από την εποχή των μεγάλων μοντερνιστών. Εφόσον ο ίδιος δεν
διστάζει να εισχωρήσει στη χορεία εκείνων που ήρθαν “μετά τον μοντερνισμό”, ας μην διστάζουμε κι εμείς να αναγνωρίσουμε, ότι πολλά από τα
διηγήματά, του εκβάλλουν στον χώρο της μεταμυθοπλασίας. Το αν αυτή
η τάση δίνει καρπούς τίθεται υπό διερεύνηση. Πρόκειται για το ρίσκο για
το οποίο μιλούσε ο Frank O’ Connor στη μελέτη του για το διήγημα: αν η
αδυναμία του διηγηματογράφου να υιοθετήσει ως πλαίσιο αναφοράς την
ανθρώπινη ζωή στο σύνολό της, τον ωθεί στο να διαλέγει συνεχώς ένα
σημείο απ’ όπου μπορεί να την προσεγγίσει, αυτό αναπόφευκτα θα τον
οδηγήσει ή σε μια νέα μορφή ή σε ένα νέο φιάσκο.32.
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Abstract
The most emblematic caracteristics of Kyriakidis’ poetics can be found
in the short stories of his most famous collection. With his unique forms
and stylistic choices, he attempts to give his very own response towards
the crisis of literature in general and the crisis of short fiction as a genre
specifically, which seems to be at a crossroads.
The choice he makes is the mixture of different literary and other
artistic genres of speech, creating stories that approach the forms of cinema
(the script or even the director’s instructions) or music, and adopting
the contracts of the essay, diary, or even poetry. Apart from the many
intertextual references and the constant dialogue that is taking place in
front of the reader’s eyes, his writing continues to be loyal to Kyriakidis’
much discussed minimalism.
The plots remain simple, much like mere pretexts, though necessary to
move the whole literary process. Kyriakidis’ unique stories often resemble
to photographic snapshots or quickly alternating scenes, that, in the most
cases, do not aspire to be anything more than drafts of complete artistic
works, that Kyriakidis’, exactly like Jorge Luis Borges, does not care
enough to actually deliver.
Λέξεις κλειδιά: ειδολογική μίξη, διήγημα, κινηματογράφος, Borges,
Κυριακίδης

1.13. Κρίση και μεταδικτατορική
πεζογραφία

ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟΕΙΔΩΛΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Άννα Αφεντουλίδου*
Η κρίση όπως κάθε «επείγουσα» ιστορική συνθήκη δεν μπορεί παρά
να επηρεάζει όλα τα πολιτισμικά γεγονότα, πολλώ δε μάλλον αυτά της
λογοτεχνικής έκφρασης είτε με άμεσο τρόπο, τροφοδοτώντας την ύπαρξη,
την ύλη ή και τη δομή τους· είτε με έμμεσο τρόπο, προσφέροντας το κατάλληλο σκηνικό, για να ξεδιπλωθούν και άλλα γενικότερα αφηγηματικά
πεδία, υπαρξιακά ή ακόμη και «αρχέγονα».1 Έχει ενδιαφέρον να δούμε
πώς βλέπουν αλλά και πώς επηρεάζονται από την κρίση συγγραφείς που
είχαν διαμορφώσει την αφηγηματική τους ιδιόλεκτο, πολύ προτού η κρίση
εκδηλωθεί ως κοινωνικό φαινόμενο.
Θα αναφερθώ, παραδειγματικά, σε τρεις συγγραφείς, οι οποίοι ανήκουν στην μεταδικτατορική γενιά:
Δημήτρης Νόλλας (γενν. 1940, με πρώτο βιβλίο το 1974),
Αλέξης Πανσέληνος (γενν. 1943, πρώτο βιβλίο 1982)
Γιώργος Συμπάρδης (γενν. 1945, πρώτο βιβλίο 1987).
Ο Νόλλας ασχολείται με την κρίση κυρίως στο τρίτο βιβλίο της πρόσφατης τριλογίας του Δύσκολοι Καιροί «Ο Κήπος στις Φλόγες» (2017)
όπου η κρίση καταλαμβάνει ως κυρίαρχο φαινόμενο όλο τον αφηγηματικό κόσμο. Αλλά και τα δύο προηγούμενα μυθιστορήματα της τριλογίας
«Ταξίδι στην Ελλάδα» (2013) και «Μάρμαρα στη μέση» (2015) φαίνονται
σαν να προετοιμάζουν και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν ιστορικά το
συγχρονικό παρόν της κρίσης αυτής.
*

1

Άννα Αφεντουλίδου, φιλόλογος, κριτικός λογοτεχνίας, ποιήτρια, annaafen@hotmail.
com, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Μονάδα Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Φιλολογίας και Ειδικής Αγωγής Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, Επιτροπή
Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας Διεύθυνσης Γραμμάτων και Τεχνών Υπουργείου
Πολιτισμού της Ελλάδας. Ειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή. Εκδόσεις: 2 ποιητικά
βιβλία, 5 συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, 4 μελέτες. Κριτικογραφία: βλ. στη βάση
Biblionet του ΕΚΕΒΙ.
Βλ. και Άννα Αφεντουλίδου, «Κρίσιμα» μεταμυθοπλαστικά έκδοχα, εφ. Η Αυγή,
21.4.2018.
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Ο Πανσέληνος στο προτελευταίο του ολιγοσέλιδο μυθιστόρημα «Η
Κρυφή Πόρτα» χρησιμοποιεί την κοινωνική και πολιτική κρίση ως δευτεραγωνιστή, που δίνει ένα αίσθημα ισορροπίας στο αντίπαλο δέος της
πρωταγωνίστριας κρίσης, η οποία είναι ατομική και ηλικιακή και εκδηλώνεται στον ιδιωτικό και εσωτερικό χώρο του ήρωά του. Ενώ στο τελευταίο
του σπονδυλωτό μυθιστόρημα Ελαφρά Ελληνικά τραγούδια αναφέρεται
σε αναμνήσεις της δεκαετίας του 50 νοσταλγικές ως προς τα επιφαινόμενα
αλλά στην ουσία δηλωτικές της οικοδόμησης του βάθρου μιας κρίσης που
θα ξεσπάσει πολύ αργότερα, σαν να πρόκειται δηλαδή για ένα πρωθύστερο υπομνηματισμό της σημερινής κρίσης.
Ο Συμπάρδης στην τελευταία του νουβέλα «Μεγάλες Γυναίκες» χρησιμοποιεί την κρίση μόνο ως ένα μακρινό φόντο, το οποίο προσφέρει εντελώς δευτερογενή ερμηνευτικά υλικά αποτελώντας τον «καμβά» της ιστορίας του, που εστιάζει στα αρχετυπικά στοιχεία του ψυχισμού των ηρώων,
κεντώντας με επιμονή τα βαθύτερα και ανομολόγητα πάθη τους. Ενώ στο
τελευταίο του μυθιστόρημα «Αδέλφια» το οποίο είχε αρχικό τίτλο Τα Θεμέλια και κεντράρει στα τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές της δεκαετίας του 60 δείχνει με έναν πλάγιο και άλλο τόσο στοχευμένο τρόπο πώς
κτίσθηκε το κοινωνικό οικοδόμημα της κρίσης· οι σαφώς υπονομευτικοί
υπαινιγμοί του για την έννοια της προόδου και τη στρεβλή νοηματοδότησή της μάς οδηγούν και στις ανάλογες αιτιάσεις.
Αλλά ας προσπαθήσω να εξηγηθώ εκκινώντας από τον Νόλλα: Το
νήμα της αφήγησης στην αρχή της Τριλογίας του ο Νόλλας το εκκινεί από
τον Γερμανικό Βορρά, όπου ο πρωταγωνιστής Αρίστος ξεκινά το 1963
έναν ιδιότυπο νόστο στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη. Παρέα σ’ αυτό το
ταξίδι του Αρίστου η Χρυσάνθη, μια παράξενη γυναίκα, που θα αποδειχθεί κάτι σαν καθρεπτισμένο είδωλο, τόσο του ιδίου όσο και της αδερφής
της Βασιλικής. Η Χρυσάνθη είχε ξεκινήσει ως εργάτρια στην εμπόλεμη
Γερμανία, για να καταλήξει άεργη και «διαταραγμένη» πίσω στην πατρίδα, να χρειάζεται τη φροντίδα της αδερφής της ως ένα «αποκλίνον» άτομο.
Έχει τα διπλά χρόνια του Αρίστου, ο οποίος ξεκίνησε την ζωή του στην
Γερμανία πριν 3 χρόνια ως, υποτίθεται, φοιτητής χωρίς ωστόσο ποτέ να
σπουδάσει, κάνοντας μια μποέμικη ζωή, για να καταλήξει επόπτης φορτοεκφορτωτών στην λαχαναγορά του Μονάχου. Επιστρέφει προσωρινά ως
συνοδός της Χρυσάνθης, μια αποστολή που του είχε εμπιστευθεί ο εργο-
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δότης του, χωρίς να διασαφηνιστεί επακριβώς ο λόγος. Διόλου τυχαία, η
Χρυσάνθη μυστηριωδώς εξαφανίζεται με το τέλος του ταξιδιού, ενώ στο
προσκήνιο εμφανίζεται η αδερφή της Βασιλική που της μοιάζει σαν δίδυμη. Έχουν επομένως σχεδόν εξαρχής δοθεί οι συντεταγμένες των αντιτιθέμενων αξόνων της αφήγησης, κεντρομόλοι και φυγόκεντροι: ταξίδι και
παραμονή, φυγή και νόστος, μύθος και ιστορία, μνήμη και λήθη, πρόσωπα
και προσωπεία.
Στο 2ο μέρος των Δύσκολων καιρών, το Μάρμαρα στη μέση, η αφήγηση
ξεκινά με μια περιγραφή εσωτερικού χώρου, μια τοιχογραφία ανα-παράστασης της ιστορίας της γενέθλιας πόλης του Αρίστου, της Θεσσαλονίκης,
στον τοίχο ενός ελληνικού καφενείου στη Γερμανία. Ο Αρίστος του πρώτου βιβλίου έγινε εν τέλει ζωγράφος και ποιητής. Αλλά και μυθιστοριογράφος και παράνομος επιχειρηματίας. Και είναι ήδη νεκρός. Τον σκότωσε κάποιος, εξαιτίας της παράνομης «τράπεζας» του που εκμεταλλευόταν
τις ανάγκες των μεταναστών. Είναι ο ζωγράφος της τοιχογραφίας, με την
οποία ξεκινά η αφήγηση του βιβλίου. Δύο νέα πρόσωπα εμφανίζονται:
ο Μπάμπης και ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένας επιχειρηματίας, που ζει
στην Ελλάδα ταξιδεύοντας συχνά στη Γερμανία, με κύρια εργασία του την
εξόρυξη και την εμπορία μαρμάρου. Ο Μπάμπης είναι μεταλλειολόγος,
κατώτερος διπλωματικός υπάλληλος αρχικά και μέτοχος αργότερα της
εταιρείας του Γιάννη που είναι χαρακτηριστική περίπτωση νεοέλληνα με
παρελθόν «αριστερών» ιδεών, με «ανοιχτό» μυαλό στις νέες ιδέες και στις
δυνατότητες του «ορθού Λόγου», και ο οποίος γίνεται δέσμιος στο κέρδος και το κυνήγι του, χωρίζει από την πρώτη του σύζυγο και δημιουργεί
σχέση με μια πολύ νεότερή του γυναίκα, «παρουσιάστρια» σε κάποιο κανάλι, με την οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Καταρρέει, όταν η Ουρανία
εγκαταλείπει τη ζωή που της προετοίμαζε, για να πάει σε ένα κοινοβιακό
μοναστήρι και να αφοσιωθεί στη φροντίδα ενός ανάπηρου Βουλγάρου.
Στο βιβλίο κυριαρχεί το παιχνίδι της μετα-αφήγησης με τον αφηγητή να
απευθύνεται πολλές φορές στον αναγνώστη σε β΄πρόσωπο.
Το 3ο και τελευταίο μέρος της τριλογίας, ο «Κήπος στις φλόγες» ξεκινά
με τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin και συνιστά ένα -σχεδόν- μανιφέστο
των πολιτικών και ιδεολογικών εργαλείων, με τα οποία ο Νόλλας χτίζει τον
αφηγηματικό του κόσμο και υφαίνει το πλέγμα των αφηγηματικών του δομών. Η κρίση, οι στρεβλώσεις της μεταδικτατορικής σοσιαλδημοκρατίας,
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οι κυβερνητικές και διεθνείς πολιτικές ευθύνες, η μετανάστευση και το
προσφυγικό οικοδομούν τις αφηγηματικές συνθήκες του τρίτου βιβλίου
που φαίνεται να αυτονομείται από τα δύο προηγούμενα, και ως προς τα
πρόσωπα και ως προς τον τρόπο της δράσης τους ή και ως προς τον βαθμό της αφηγηματικής σκοτεινότητας, η οποία εδώ συρρικνώνεται. Εξακολουθεί να κατέχει κεντρική θέση στο αφηγηματικό θεώρημα του Νόλλα
το θέμα της από-τύπωσης του ιστορικού γεγονότος μέσα στο λογοτεχνικό
σώμα, ενώ υποχωρεί κάπως αυτό των επάλληλων διαστρωματώσεων της
αφήγησης.
Πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν για τη σύγκριση αυτή, αλλά δεν
θα επιμείνω προσώρας περισσότερο, για να περάσω στην περίπτωση του
Αλέξη Πανσέληνου: η «Κρυφή Πόρτα», ένα μυθιστόρημα 170 σελίδων,
στεγάζει το θέμα της κάτω από την σημερινή κοινωνική και πολιτική κρίση, ενώ υπο-κρύπτει και ένα άλλο παιχνίδι που στήνει ο αφηγητής, ένα
ειρωνικό παιχνίδι μυθο-ποίησης της κρίσης αυτής και από-μυθοποίησης
της ατομικής κρίσης μέσω της εκδραμάτισης του προσωπικού πάθους. Στο
μυθ-ιστόρημα χτίζονται εντέχνως δύο επίπεδα αφήγησης ή αλλιώς δύο θεατρικές σκηνές: μία μικρή σε ένα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας
στα Εξάρχεια και μία μεγάλη στους δρόμους της Αθήνας, με τις γνωστές
συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Στο διαμέρισμα πρωταγωνιστής είναι ο Ευγένιος, ένας συνταξιούχος, ο οποίος ζει ένα καταστροφικό και
αυτοκαταστροφικό πάθος με μια πολύ νεότερή του γυναίκα. Στον δρόμο
πρωταγωνιστεί ένα ανώνυμο πλήθος που συγκρούεται με τις δυνάμεις καταστολής μιας απρόσωπης εξουσίας. Παρουσιάζεται μια πόλη σκοτεινή,
γεμάτη ανταγωνισμούς, με αμφισβητούμενες ταυτότητες, μια πόλη επικίνδυνη. Σ’ αυτή τη «θεατρική σκηνή» προεξάρχοντα ρόλο δεν μπορεί παρά
να αναλάβει ο «μέσος» άνθρωπος της «πόλης», που απορροφημένος από
τις ασχολίες του, ή καταβεβλημένος και φοβισμένος, τρέχει να φέρει σε
πέρας τα καθημερινά. Με την προβολή αυτού του σκηνικού κάτω από τα
φώτα της κρίσης φαίνεται σαν να έχει εκκινήσει μια διαδικασία επανακαθορισμού της εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας,
που η κατάληξή της θα κριθεί στο μεταιχμιακό, σε αυτό που βρίσκεται
στο όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, στην μυθ-ιστορία της «Κρυφής
πόρτας»: στο κατάλυμα του αστέγου, που κάνει την εμφάνισή του ξαφνικά
στη γειτονιά του πρωταγωνιστή και το οποίο καταργώντας συμβολικά την
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αφηγηματική συνθήκη των «σκηνών», διαμορφώνει έναν ου-τόπο, τον ενδιάμεσο «χώρο» του αστέγου, αφήνοντας τα όλα εκκρεμή.
Σε μια μεταιχμιακή λοιπόν για την αφήγηση στιγμή, ο σκηνοθέτης της
επινοεί ένα άλλο σκηνικό. Το σκηνικό του ενδιάμεσου χώρου. Που δεν
είναι δημόσιος. Δεν είναι ιδιωτικός. Αλλά ο υβριδικός ενδιάμεσος χώρος
μιας «στοάς», ο ημι-υπαίθριος χώρος του άστεγου. Ούτε στον δρόμο. Ούτε
στο σπίτι λοιπόν. Αλλά στον νέο χώρο του μη-Οίκου όπου δεν θα συναντηθείς με κανέναν άλλον, όπως στον δρόμο, τον κατεξοχήν χώρο των
συγκρούσεων αλλά και της συνύπαρξης με τους άλλους. Κι αυτό γιατί
δεν υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για μια κάθαρση. Ο Ε. προτιμά την ενδιάμεση κατάσταση. Δέσμιος τόσο του αρπακτικού του μένους όσο και της
ερωτικής λαγνείας. Υβριστής γιατί θέλησε να χρησιμοποιήσει τον έρωτα
ως όχημα για την τέχνη. Ο Ευγένιος καθώς καταρρέει λίγο πριν φτάσει στο
σπίτι του, δεν φαίνεται να έχει πλέον μέλλον, ή αλλιώς η μόνη μελλοντική
προσδοκία που του απομένει είναι αυτή της καταστροφής, την οποία και
προσπαθεί να αναβάλλει. Σ’ αυτό το σημείο αναλογικά η ατομική πορεία
συσχετίζεται με την πολιτική συγκυρία της κρίσης: δεν διαφαίνεται στον
ορίζοντα θετική μελλοντική προσδοκία. Ο Πανσέληνος, λαμβάνοντας τα
προ-σχήματα μιας υπο-κριτικής κοινωνίας, που γκρεμίζεται, χτίζει μαζί με
τον ήρωά του και το ερωτικό του πάθημα το ανολοκλήρωτο μυθιστόρημα
της ανθρώπινης περιπέτειας.2
Περνώ στην τρίτη περίπτωση του Γιώργου Συμπάρδη. Η ιστορία που
πραγματεύεται στις «Μεγάλες Γυναίκες» είναι μια κοινότοπη ιστορία.
Μια μεσήλικη διαζευγμένη νοικοκυρά, η Σοφία, γοητεύεται από έναν νεαρό γείτονα που μένει μαζί με κάποιους φίλους του στην ίδια πολυκατοικία, ημι-παραβατικό και μυστικοπαθή, του οποίου ομιχλώδης παραμένει
η δράση, νόμιμη ή/και παράνομη. Η κυρία Σοφία αναλαμβάνει περιστασιακά τη φροντίδα του, κάθε φορά που εκείνος τη ζητά ή/και την απαιτεί,
ως υποκατάστατο ενός συζύγου που έχει φύγει οριστικά από τη ζωή της,
ενός γιου που ποτέ δεν απέκτησε. Στο άλλο άκρο του τριγώνου, ο πατήρ
Ιωάννης, ένας ιερέας που με ομόλογο τρόπο έχει σαγηνεύσει την Σοφία,
συνομήλικός της ή και λίγο νεότερος. Η μεσόκοπη γυναίκα αρχίζει να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή για χάρη του στην ενορία της ξαδέρφης της
Μίνας, η οποία είναι το μόνο συγγενικό και φιλικό πρόσωπο της Σοφίας
2

Άννα Αφεντουλίδου, Η κρυφή πόρτα, Περιοδικό Νέα Εστία, τχ. 1873/Ιούνιος 2017.
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που γνωρίζουμε. Στον πατέρα Ιωάννη αρχίζει να διακρίνει η Σοφία ομοιότητες τόσο φυσικές όσο και συμπτώσεις χρονολογικές, σχετιζόμενες με
τα γεγονότα της ζωής τους, με τον Σταύρο. Θεωρεί ότι είναι ο πατέρας του
που τον εγκατέλειψε ενόσω ήταν ακόμη νεογέννητος. Το παιχνίδι ανάμεσα
στη βιολογική πατρότητα και στην τυχαία ή και αναπόφευκτη ομοιότητα,
ανάμεσα στην φιλοσοφική αντίθεση αλλά και στην ιδεολογική συγγένεια
μεταξύ του ιερέα και του ημιπαράνομου νεαρού, ο Συμπάρδης το αφήνει
στην κρίση μας να το διαχειριστούμε, συνεχίζοντας το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού που είχε ήδη αρχίσει το 1987 στο «Μέντιουμ» με τον
αναγνώστη του. Ό,τι κυρίως τον ενδιαφέρει είναι να φανούν οι αρθρώσεις
της ιστορίας του, τα άλλα πρέπει να τα αναζητήσει και να τα αποκαλύψει ο αναγνώστης. Μία από αυτές τις αρθρώσεις είναι και η κρίση με τα
φιλανθρωπικά συσσίτια της Εκκλησίας, τους άνεργους ή/και ύποπτους
νεαρούς, την κατηγορία της αναρχικής ή/και τρομοκρατικής δράσης του
ήρωα. Αυτό όμως παραμένει εντελώς στο βάθος ως ένα αχνό ή σκούρο
φόντο. Εκείνο που προεξέχει ως κυρίαρχο είναι κάτι που έχουμε παρατηρήσει από την πρώτη νουβέλα ακόμη του Συμπάρδη, ο προϊδεασμός ότι
«εδώ κάτι παράξενο συμβαίνει». Ότι υπάρχει ένα μυστήριο, μια απειλή,
μια διακινδύνευση- πως τα πρόσωπα δεν είναι αυτό που φαίνονται- ότι
κρύβουν την βαθύτερη ταυτότητά τους ή ακόμη και την αγνοούν. Υπάρχει
ένα κέντρο γύρω από το οποίο πλέκεται με αρκετά πολύπλοκο όσο και περίτεχνο τρόπο η βαθύτερη αντίφαση ανάμεσα στην αλήθεια και το ψεύδος
στη ζωή και στην αφήγηση: πόσα από αυτά που λέμε είναι αληθινά, πού
ισοζυγίζεται το παιχνίδι της αφήγησης μεταξύ του «ρεαλιστικού», του επινοημένου ή/και του αληθοφανούς; Πόσα από αυτά που λέμε ή/και ζούμε
τα επινοούμε, τα φανταζόμαστε ή και τα ονειρευόμαστε; 3 Στα βιβλία του
Συμπάρδη υπάρχει ένας σοφός συμβιβασμός με την αγνωστικισμό μας,
με την αδυναμία μας να παρέμβουμε δραστικά ή να εισχωρήσουμε σε βάθος.4Αλλά αυτό με πηγαίνει και στο τελευταίο του βιβλίο, του οποίου η
ιστορία κεντράρει σε μία τετραμελή οικογένεια, που ζει στην περιοχή της
Ελευσίνας περίπου στη δεκαετία του ‘60.
3
4

Βλ. και Άννα Αφεντουλίδου, Μεγάλες Γυναίκες, Περιοδικό Νέα Εστία, τχ. 1869/Ιούνιος
2016.
Βλ. και Άννα Αφεντουλίδου, Η δισυπόστατη πραγματικότητα του μικρόκοσμου στο έργο
του Γιώργου Συμπάρδη: από τον γρίφο του Μέντιουμ στο κρυπτόλεξο της Υπόσχεσης
Γάμου, Περιοδικό, Νέα Εστία, τχ.1865/Δεκέμβριος 2014.
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Ο πατέρας «δουλευτής», όπως χαρακτηρίζεται, μικροαστικής καταγωγής, διατηρεί ένα καφενείο, η μητέρα δεν εργάζεται, προέρχεται από οικογένεια αστικής καταγωγής, η οποία έχει χάσει την οικονομική της άνεση,
αλλά έχει διατηρήσει το γούστο, την λεπτότητα και εκείνη την σιωπηρή
αποδοχή της μοίρας, την οποία οι άνθρωποι, που κάποτε γνώρισαν μια ζωή
διαφορετικής ποιότητας ξέρουν να αποδέχονται. Ο πατέρας αυταρχικός,
κυριαρχικός και σιωπηλός προσηλώνεται στον στόχο της προόδου για τα
παιδιά του, η οποία ταυτίζεται με την κοινωνική ανέλιξη κυρίως μέσω της
μόρφωσης, όσο εκείνος δουλεύει και οικοδομεί την οικογενειακή πρόοδο
με την αναβάθμιση του Οίκου. Σημαίνουσα είναι γενικότερα στο βιβλίο η
έννοια της πίστης στην πρόοδο που ενσαρκώνεται με μια συνεχώς προοδεύουσα αν-οικοδόμηση.
Ο μεγάλος γιος Θανάσης, χαρισματικός μαθητής, σημαιοφόρος στην
ΣΤ τάξη του Δημοτικού, αντιτάσσεται στις επιθυμίες του πατέρα, μέσα
από μια άγρια εξεγερμένη εφηβεία, διεκδικώντας ουσιαστικά ωστόσο τη
θέση εκείνου: ενώ κάνει φαινομενικά τις αντίθετες επιλογές, γίνεται αυτό
που και ο πατέρας του είναι: ένας «χτίστης», με τη φιλοδοξία να χτίζει
με τον δικό του τρόπο τη στέρεα κατασκευή μιας νέας εποχής ακόμη κι
αν εγγενώς είναι καταδικασμένη: τα θεμέλιά της είναι ρηχά, τα υλικά
φθαρτά, σαθρά ή ξαναχρησιμοποιημένα και άρα η επιφαινόμενη πρόοδος
βραχύβια, αυτοαναιρούμενη και παγιδευμένη εν τέλει στην αποτυχία. Ο
μικρός γιος προσεταιρίζεται την μητέρα: εκείνης μοιάζει, με εκείνη μοιράζεται το ίδιο γούστο, ανάλογες παρέες, παρόμοιες αγωνίες, τον ίδιο εν
τέλει κόσμο. Καθώς το μυθιστόρημα προοδεύει χτίζοντας τα 31 του κεφάλαια, παρακολουθούμε να μετατοπίζεται ο κεντρομόλος άξονας του τυπικού οικογενειακού σχήματος: δύο παράλληλες φυγόκεντροι ορίζουν την
δυναμική του∙ ο άξονας πατέρα-μεγάλου γιου και ο άξονας μητέρας-μικρού. Ο δεύτερος άξονας προσπαθεί να κρατήσει την ισορροπία, την
οποία ο πρώτος με τις συνεχείς βίαιες συγκρούσεις διαρρηγνύει. Μέσα σ’
αυτό το πλέγμα αναπτύσσεται και η αδελφική σχέση που θα περάσει από
διάφορα στάδια, από την απόλυτο θαυμασμό στην εμφύλια διαμάχη. Και
σ’ αυτό το σημείο αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η ιστορία στο βιβλίο του
Συμπάρδη μάς αφορά όχι μόνο για την ατομική περιπέτεια των ανθρώπων
της, αλλά και επειδή ενσαρκώνει κατά κάποιον τρόπο και την περιπέτεια
της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια μετά τον Εμφύλιο και μέχρι περίπου
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την περίοδο της δικτατορίας. Χωρίς η αφήγηση να εστιάζει στο πολιτικό ή ιστορικό επίπεδο, ωστόσο -και ίσως κάπως περισσότερο από ό, τι
σε άλλα βιβλία του Συμπάρδη- πλαισιώνει την ατομική και οικογενειακή
αυτή ιστορία στην κρίσιμη εκείνη περίοδο που θεμελίωσε με πολλούς
τρόπους το οικοδόμημα της σημερινής μας εποχής.5
Και οι 3 συγγραφείς χρησιμοποιούν, επομένως, την κρίση ως ένα θεματικό υλικό, το οποίο, με διαφορετική βαρύτητα και διαφορετική αναλογία
στον καθένα, τους βοηθά να υποστηρίξουν το αφηγηματικό τους θεώρημα,
που είναι από πολύ νωρίτερα, όπως είπαμε, διαμορφωμένο και το οποίο
δεν αλλάζει προσανατολισμό, αλλά εξελίσσεται διατηρώντας τα βασικά
του χαρακτηριστικά. Εκείνα για τα οποία κυρίως ενδιαφέρονται εν τέλει
είναι να μιλήσουν για την διαμάχη ανάμεσα στο Εγώ και στον Άλλον, για
την πορεία από το ατομικό στο συλλογικό και από εκεί στο διαχρονικό,
αγγίζοντας, τηρουμένων των δικών τους, βεβαίως, αναλογιών, ένα επίπεδο
υπαρξιακού συμβολισμού, έτσι ώστε να προεξέχει ως μια πάλη ανάμεσα
στο επιθυμητό και στο αποδεκτό, ανάμεσα στην ελευθερία και στη σύμβαση. Και μια κρίσιμη εποχή είναι η κατεξοχήν εποχή για να αποτυπωθούν
τέτοιου είδους αφηγηματικά θεωρήματα.
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Abstract
A look at how the financial crisis of 2008 influenced the literature of
Greece, especially the prose of writers who began to issue their books after
the Greek Military Dictatorship of 1967. Three writers are used as examples
through six of their books. The conclusion which emerges is that the «crisis»
is used by the authors as a «subject», sometimes as foreground and other
times as background, although it does not affect their ways of writing or
expression at all, which had been developed at a much earlier time.
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Αυγή Λίλλη*
Η Φανταστική περιπέτεια του Αλέξανδρου Κοτζιά (1985) και το Πλήθος
του Αντρέα Φραγκιά (1985-86) αποτελούν αδιαμφισβήτητα δυο εμβληματικά έργα της μεταπολεμικής μας πεζογραφίας. Παρά τις σημαντικές
αποκλίσεις τους ως προς την υφολογική και αφηγηματική τους στόχευση,
τα δυο έργα, τα οποία βραβεύονται διαδοχικά με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος, συγκλίνουν πρόδηλα ως προς τον ευρύτερα πολιτικό τους
χαρακτήρα. Την ίδια στιγμή, οι δυο πεζογράφοι υποδεικνύουν συχνά με
τον δημόσιο λόγο τους τον κοινωνικό ρόλο του συγγραφέα, υπογραμμίζοντας τη σχέση που αυτός οφείλει να έχει με την ιστορία και την εποχή του.
Τολμηρά ορθολογιστής ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, σταθερά φιλοσοφικά προσανατολισμένος ο Αντρέας Φραγκιάς, και οι δυο συγγραφείς τοποθετούνται εντούτοις με χαρακτηριστική οξυδέρκεια αναφορικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους της μεταπολίτευσης ως προέκτασης ενός διευρυνόμενου
μαζικού αμοραλισμού προς μία άνευ προηγουμένου κρίση (ηθικών) αξιών.
Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να εξετάσει τον πολιτικοκοινωνικό λόγο
του κάθε συγγραφέα, όπως αυτός εκφράζεται σε ένα μη λογοτεχνικό πλαίσιο (συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά κατά τις δεκαετίες 1980
και 1990) ή λανθάνει στο μυθιστορηματικό του έργο, και να συνδέσει
επομένως τις κριτικές απόψεις του καθενός με το τελευταίο μυθιστόρημά
του, αντίστοιχα, διερευνώντας έτσι τις δυνατότητες επικαιροποίησης του
λόγου τους. Τέλος, έχει ως εύλογο στόχο την επισήμανση των συγκλίσεων
του κριτικού στοχασμού του Αλέξανδρου Κοτζιά και του Αντρέα Φραγκιά.
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«Περνάμε και κρίση νοός και κρίση ήθους»1 θα δηλώσει το 1987 ο
Κοτζιάς. Και, επεξηγώντας τη θέση του αυτή, θα πει: «Είναι διπλή η κρίση
που περνάμε. Το αξιοπερίεργο σε μας είναι ότι η κρίση αυτή εκδηλώθηκε
στις διαστάσεις της απάνω στα χρόνια της ευημερίας, της ανοδικής πορείας της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Και χωρίς να είμαι οικονομολόγος, πιστεύω ότι όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την
οικονομία είναι εξαιτίας της κρίσης. Μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αν
υπήρχε καλή πίστη και ήθος».2 Επανατοποθετούμενος δύο χρόνια μετά, θα
επισημάνει την απουσία πνευματικής και κοινωνικής παιδείας, προσδιορίζοντας μέσα από αυτό το πρίσμα τη «μεγαλύτερη εθνική κρίση που έχει
αντιμετωπίσει ο ελληνισμός τα τελευταία 500 χρόνια».3 Και όσον αφορά
ειδικότερα στην πρώτη πτυχή της διπλής κρίσης, την κρίση νοός ή την
πνευματική κρίση, θα δηλώσει επανειλημμένα ότι μέγιστη δυστυχία του
ανθρώπου είναι η «αγλωσσία»,4 είτε αυτή εννοείται μεταφορικά ως διανοητική/πνευματική και πολιτική ανεπάρκεια5, είτε ως μια κυριολεκτική
κατάσταση αφωνίας, δηλαδή αδυναμίας εκφοράς λόγου και με τις δύο έννοιες, της γλώσσας ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και της νόησης.
Η αγλωσσία αποτελεί επαναλαμβανόμενη προβληματική του Κοτζιά,
μέσα και έξω από το μυθιστόρημα, καθώς ορίζεται ως η πλέον απευκταία
κατάσταση στην οποία είναι δυνατό να βρεθεί ο άνθρωπος.6 Στη Φανταστική περιπέτεια ο χαρακτήρας της Στέλλας εκφράζει αυτό τον μέγιστο
φόβο, λέγοντας: «Χωρίς τη γλώσσα μου είμαι χαμένη. Πού να πάω; Γιατί
με ρίχνεις στη σκλαβιά της αγλωσσίας;».7 Εξάλλου, η κυριολεκτική εκδοχή της αγλωσσίας, εμφανίζεται αρκετά συχνά ως επιμέρους -συστημικής λειτουργίας στην πλοκή- θεματική στην εξέλιξη/πτώση των ηρώων
στα μυθιστορήματα του Κοτζιά. Και στον Γενναίο Τηλέμαχο και στη Φανταστική περιπέτεια, η οποία μας αφορά ειδικότερα σε αυτή την εργασία,
οι κεντρικοί ήρωες καταλήγουν σε (ή από;) μια κατάσταση αγλωσσίας,
ή αδυναμίας εκφοράς συγκροτημένου λόγου (στον Γενναίο Τηλέμαχο) ή
1
2
3
4
5
6
7

Κοτζιάς (1987α). Βλ. επίσης: Κοτζιάς (1987β).
Κοτζιάς (1987α).
Κοτζιάς (1989).
Κοτζιάς (1976).
Κοτζιάς (1975).
Κοτζιάς (1992α: 285-286).
Κοτζιάς (2011 [1985]: 312).

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

219

λόγου εν γένει (στη Φανταστική περιπέτεια). Η αγλωσσία, ως φαίνεται,
μη αναστρέψιμη συνέπεια για την προσωπική ύπαρξη, καθίσταται εξίσου καταστροφική και για το σύνολο, όταν αντανακλά την αντίστοιχη
αγλωσσία των πολιτικοκοινωνικών δομών συνεπεία της αδρανούς νόησης ή του διανοητικού χάους της πολιτικής «γλωσσικής ασυναρτησίας»,8
το οποίο συνδέεται αναπόφευκτα με τη δεύτερη πτυχή της διπλής κρίσης,
την κρίση ήθους. Ο εξευτελισμός των ανθρώπινων αξιών αποθεώνει την
κουλτούρα της «μηχανής» και της «κομπίνας»,9 κοινωνικές συνθήκες
αλλά και εν τέλει έννοιες (ή και αρχές) οι οποίες δομούν τρόπον τινά τη
«νεοελληνική ιδεολογία» (ό.π.), η οποία τείνει «να διαλύσει τον κοινωνικό οργανισμό» (ό.π.).
Η Φανταστική περιπέτεια διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου της 21ης Απριλίου 1983 στη ζωή του κεντρικού της ήρωα
Αλέξανδρου Καπάνταη, 10 δύο χρόνια μετά την κραταιά νίκη του ΠΑΣΟΚ
του 1981 και την εξαγγελθείσα «Αλλαγή»:
«Άσπροι οι τοίχοι, άσπρο το ταβάνι, πράσινη η μοκέτα - ο διάδρομος που οδηγεί στο γραφείο μου, χωρίς ένα παράθυρο, φωτίζεται με νέον αιωνίως. Ανοίγω
απότομα την τρίτη πόρτα δεξιά: Τμήμα Αποκαταστάσεως... ααααποκατάστασης λέμε αφότου επικράτησε ο Σοσιαλισμός εάν δε συνωμοτούμε με το Κατεστημένο. Οι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις εγκυκλίους, κάθονται σαν κόσμιοι
8 Κοτζιάς (1975).
9 Κοτζιάς (1989).
10 Το κριτικό και πεζογραφικό έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά συνέχονται από τον κοινό
άξονα του, επονομαζόμενου από τον ίδιο, ψευδορεαλισμού. Ο ψευδορεαλισμός ως κριτική θεωρία διαρθρώνεται ουσιαστικά με την πιθανοφανή αφηγηματική απόδοση του
χώρου, του χρόνου και των μυθιστορηματικών χαρακτήρων. Η πιθανοφάνεια εφαρμόζεται από τον ίδιο ως εμπεριστατωμένη μέθοδος στα λογοτεχνικά έργα του, ορίζοντας
ταυτόχρονα τον πυρήνα της ποιητικής του. Ο ψευδορεαλιστικός τρόπος γραφής προκύπτει από τη δραματική αντίληψη του χώρου και του χρόνου, γεγονός που οδηγεί τον
συγγραφέα στη μερική και μελετημένη παραβίαση των βασικών κανόνων του ρεαλισμού, ως προς την αντικειμενική και μη εξιδανικευμένη αναπαράσταση της σύγχρονης
καθημερινότητας, κυριότατα σε ό,τι αφορά την απόδοση του χωροχρονικού πλαισίου
αλλά και της δόμησης των χαρακτήρων του μυθιστορήματος. Στην περίπτωση της Φανταστικής περιπέτειας, για παράδειγμα, όλα τα επεισόδια που συμβαίνουν είναι πιθανοφανή, κατά την αριστοτελική έννοια του εικότος και του αναγκαίου, όσον αφορά
και τους τρεις πιο πάνω άξονες, αλλά είναι μάλλον απίθανο να «συσσωρευθούν» στην
πραγματικότητα όλα την ίδια μέρα: Κοτζιάς (1992α: 286, 290). Εκτενέστερα για την
έννοια και λειτουργία του ψευδορεαλισμού στο έργο του Κοτζιά, βλ.: Λίλλη (2017:
ειδικότερα 49-202).
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μαθηταί στα θρανία τους. Όχι πια σουλάτσα και χαζόγελα ή βεγγέρες από
γραφείο σε γραφείο τις ώρες εργασίας - αυτά που ξέρανε από το μαύρο παρελθόν να τα ξεχάσουνε, η Αλλαγή τα έθαψε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας».11

Η μυθιστορηματική πλοκή λαμβάνει χώρα μέσα στη μεταπολιτευτική
«φούσκα»,12 η οποία διογκώνεται αργά και σταθερά με τις πελατειακές
σχέσεις, την κομματοκρατία, την αλλοτρίωση των θεσμών, τη συλλογική
αυτο-εξαπάτηση, μέχρι που τη νέα χιλιετία θα σκάσει αναπόφευκτα με
κρότο, αποκαλύπτοντας κενότητα, σήψη και αφήνοντας πίσω της μια πολύπλευρη κρίση, μια γενική ασυναρτησία. Στη Φανταστική Περιπέτεια με
την ολοκληρωτική πτώση, ή την απώλεια της (ούτως ή άλλως) πλαστής
ταυτότητας του κεντρικού ήρωα, υποδηλώνεται, όπως ορθώς έχει επισημανθεί από την κριτική, «προφητικά»13 ο εκφυλισμός του πολιτικοκοινωνικού συστήματος και η νεοελληνική «παθογένεια» (ό.π.).
Ο κεντρικός ήρωας Αλέξανδρος Καπάνταης είναι ένας υψηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος και διακεκριμένος (υποτίθεται) συγγραφέας, τον οποίο
ωστόσο χαρακτηρίζει παροιμιώδης αλαζονεία και ημιμάθεια.14 Η πλοκή του
μυθιστορήματος καλύπτει την ημέρα βράβευσής του από το Υπουργείο Πολιτισμού για τα 40 χρόνια παρουσίας του στα γράμματα, η οποία ειρωνικά
συμπίπτει με την επέτειο της εγκαθίδρυσης της απριλιανής δικτατορίας. Η
συγκεκριμένη ημέρα όμως θα ορίσει την κάθε άλλο παρά ηρωική πτώση
του ήρωα, αφού όλα τα μέλη της οικογένειας και του περιβάλλοντός του θα
τον απαρνηθούν διαδοχικά. Όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, ο Καπάνταης
πλέει «σ’ ένα πέλαγος έπαρσης και βλακείας»,15 «ρίχνοντας τη βαριά σκιά
του και στις άλλες, τις έτερες φωνές».16 Οι έτερες φωνές όμως, ανταποκρινόμενες στη διαλογική αρχή του Bakhtin για την αδιαπραγμάτευτη λειτουργία ενός πλήθους «αυτόνομων και ασυγχώνευτων φωνών και συνειδήσεων
στην αληθινή πολυφωνία των απολύτως ισάξιων φωνών τους» 17 (ειδικότερα
όσον αφορά στο είδος του πολυφωνικού μυθιστορήματος), θα απορρίψουν
μία-μία τον Καπάνταη, θα αποκαλύψουν την ψεύτικη ταυτότητά του και θα
τον οδηγήσουν στην απόλυτη συντριβή και την τεκμηρίωση της αγλωσσίας
του, της διανοητικής (και ποιητικής), αλλά και ηθικής του ανεπάρκειας.
Η δύστροπη κόρη του Σοφία θα του πει πως «πρώτα τη φιγούρα του
αφέντη πατέρα θα ναρκοθετήσουμε»,18 αποκαλώντας τον στη συνέχεια
18 Κοτζιάς (2011 [1985]: 49).
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«παλιάτσο»,19 υπερβαίνοντας στο τέλος κάθε όριο: «[Η] Σοφία ίδια η κεφαλή της Μέδουσας ουρλιάζει, αφρίζει, βρίζει: ο χοντρομαλάκας εγώ ο
Βαλεντίνος!... να πάω να γαμηθώ!...».20
Ο γιος του Νάσος αποποιείται το επώνυμό του και την ελληνική του
υπηκοότητα:
«Και ο Νάσος δε θα ονομάζεται Καπάνταης… παραιτείται. [...] Γενικότερα,
όχι μόνο τ’ όνομα… Θα υποβάλει παραίτηση από Έλληνας. Βαρέθηκε να
είναι Έλληνας. Είναι, λέει, αφόρητα πληχτικό να είσαι στον εικοστό αιώνα
Έλληνας».21

Στη συνέχεια, ο μικρότερος γιος του Καπάνταη, Ανδρέας, λιποταχτεί
από τον στρατό,22 ενώ η ερωμένη του Τοιτή τού επιτίθεται βίαια, αποκαλώντας τον «σατανά»23 και γδέρνοντάς τον στον πρόσωπο. Ο εκμηδενισμός της (πλαστογραφημένης) ύπαρξης αναδεικνύεται με μια κλιμακούμενη διαδικασία. Στην πολυαναμενόμενη βράβευσή του από τον Δήμο
Αθηναίων ο Καπάνταης θα ανακαλύψει ότι στην τεράστια αίθουσα των
εκατοντάδων θέσεων δεν παρίστανται παρά μόνο ελάχιστα άτομα, ενώ
στους παρόντες συγκαταλέγονται πρόσωπα τα οποία εκ των πραγμάτων
δεν είναι σε θέση να διαβάσουν ή να ακούσουν τον λόγο του, όπως ο
ξένος μεταφραστής του Καζαντζάκη με πενιχρή γνώση της ελληνικής
γλώσσας24 και ένας κωφός συνταξιούχος εκπαιδευτικός25. Τελευταία θα
τον απορρίψει η σύζυγός του Κοραλία, η οποία, αφού του αποκαλύψει
ότι τον σιχαίνεται26 από τις πρώτες μέρες του γάμου τους, θα τον πετάξει
κυριολεκτικά έξω από την κρεβατοκάμαρά τους:
«Μα να καταστρέψει τέτοιο έπιπλο!» κατέβασα το μπάσο μου.
Μου άρπαξε το μισοφέγγαρο, το σηκώνει καταπάνω μου τσιρίζοντας κι από τη
θυγατέρα της πιο παραλοϊσμένη: «Ηλίθιε, φύγε!»
«Κοραλία!»
«Χάσου από το σπίτι μου, αλήτη!»
Τα μπράτσα του Νάσου στιβαρά με μαγκώσανε πισώπλατα. Σερνάμενος βρέθηκα έξω από την κάμαρά μου. Η Κοραλία μου βρόντηξε κατάμουτρα την
πόρτα.27

Ο βιογράφος του Καπάνταη φιλόλογος Σέργιος Παπάς, για τον οποίο ο
27 Ό.π., 303.
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ήρωας ισχυρίζεται ότι έχει φιλήσει «κατουρημένες ποδιές στο υπουργείο
και στο κόμμα, για να επιτύχ[ει] και τρίτη απόσπαση»,28 ανακαλύπτει ότι
το αρχείο του Καπάνταη, το οποίο αποτελείται από ελλιπείς πληροφορίες,
άχρηστα αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών, ερωτικά σημειώματα,
καρτ ποστάλ, προσωπικές επιστολές ή φωτογραφίες, είναι άνευ περιεχομένου και ουσίας, χαώδες και εν τέλει δεν περιέχει απολύτως τίποτα!
Όχι μόνο η (αυθαίρετη) λογοτεχνική ιδιότητα του Καπάνταη δεν επιβεβαιώνεται, αλλά ίδιος οδηγείται με απόλυτη ακρίβεια στην πτώση, όταν
αποκαλύπτεται η μοναδική τεκμηριωμένη κριτική για τη «φρίκη»29 του
«εφιαλτικού»30 (ό.π., 288) έργου του, την οποία ο Σέργιος εντοπίζει στην
Μπενάκειο Βιβλιοθήκη. Ο Καπάνταης θα τύχει ολοκληρωτικού εξευτελισμού με αυτή την κριτική του Αχιλλέα Νικολάου, κριτικού λογοτεχνίας
αλλά και υφισταμένου του Καπάνταη στο υπουργείο, η οποία θα χαρακτηρίσει «αδικοσφαγμένες» 31 τις λέξεις στα χέρια του Καπάνταη. Χωρίς
λόγο και χωρίς ταυτότητα, ο Καπάνταης, με τις μοναδικές αληθινές λέξεις
που τον αφορούν να τον στοιχειώνουν, βρίσκεται σ’ ένα σπίτι που «ερημώνει»,32 «άλαλος»33 και ο ίδιος μέσα στην ανυπόφορη σιωπή. Στο τέλος ο
Καπάνταης, «αόρατος σαν φάντασμα»,34 θα φτάσει στο κορυφαίο σημείο
της αυτογνωσίας του, όπου συνειδητοποιεί ότι είναι ανίκανος να χρησιμοποιήσει ή να εννοήσει τη γλώσσα, αντιλαμβάνεται τη λογοτεχνική και
κυριολεκτική ανυπαρξία του, την αγλωσσία του:
«Και πάλι μουγκαμάρα - ώστε εγώ δεν έζησα καθόλου, δεν υπάρχω, συμπεραίνω, μου μέλλει μοναχά να ξεψυχήσω όπως ο Σάββας αύριο μεθαύριο… [...]
Κερνάω ξανά τον εαυτό μου, τον ανύπαρκτο. Τσουγκρίζω με το άδειο ποτήρι
του Σέργιου – κι ας με χιλιοπρόδωσε ο απερίγραπτος! Θωρώ στο μεσιανό
κομμάτι του σύνθετου τη Φρύνη μου – οι Ματαραγκιώτες μου τη χαρίσανε
τιμητικά όταν η Ακαδημία Αθηνών με αποθέω-… όχι! όχι! δεν έχω βιογραφία
εγώ, κατά τη γνώμη τους, μου το ’πε και ο Σέργιος απερίφραστα, ενώ ο Αχιλλέας Νικολάου, ο Ντελακρουά, ο πουστο-Καβάφης ή ο κρασοπατέρας… στο
28
29
30
31
32
33
34

Ό.π., 70.
Ό.π., 286.
Ό.π., 288.
Ό.π., 246-247, 285-288.
Ό.π. 325.
Ό.π., 305.
Ό.π., 325.
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ράφι πάνω από τα ζαχαρένια χρώματα της Φρύνης, τ’ Άπαντά μου χρυσόδετα,
οι τρεις χιλιάδες σελίδες μου, εφιαλτικό πεδίο ανθρώπινης θηριωδίας… τίποτα
δεν έγραψα εγώ, κατά τη γνώμη τους, ούτε γράφω καν μέσα σε τούτο το ντύμα
από κροκόδειλο το νέο μου μυθιστόρημα, δεν έζησα…»35

Όπως σε κάθε πολυφωνικό μυθιστόρημα, έτσι και στη Φανταστική περιπέτεια ο αυτόνομος ήρωας οδηγείται στην αυτογνωσία μέσα σε ένα διαλογικό περιβάλλον «ισόνομων συνειδήσεων».36 Η πολυφωνία όμως συντελείται και από την πρόσμιξη γραμματειακών ειδών. Ειρωνικά ο βιογράφος
του Καπάνταη, μία από τις πολλές ισόνομες και ισάξιες φωνές του έργου,
ο οποίος αποκαλείται από τον Καπάνταη «απερίγραπτος»,37 περιγράφει τη
μοναδική περίπτωση ίσως απερίγραπτου τύπου, δηλαδή του Νεοέλληνα, ο
οποίος διάγει σε διπλή κρίση, νοός και ήθους:
«Είναι μάταιον καθ’ ολοκληρίαν το να ελπίζουμε ότι θα γνωρίσουμε και υπό
την ουσιαστικώς ανέφικτη αυτή προϋπόθεση, θα βιογραφήσουμε, περιγράφοντας με παρρησία τα όσα διακριβώσαμε, έναν άνθρωπο ή τουλάχιστον έναν
Νεοέλληνα, για να μη γενικεύω εφόσον στερούμαι επαρκών γνώσεων αναφορικώς με αλλοεθνείς, αν και ομολογουμένως διαθέτω κάποια πικρή πείρα
από τον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Και τούτο διότι είναι ανθρωπίνως
αδύνατον να επιτύχουμε πρόσβαση προς το πεδίο της ερωτικής και σεξουαλικής ζωής ενός άλλου ανθρώπου ή τουλάχιστον ενός Νεοέλληνος. Ήτοι,
οσεσδήποτε προσπάθειες και αν καταβάλουμε θα παραμείνουμε στο σκότος,
σε πλήρη κατά βάσιν άγνοια, όσον αφορά στα θεμελιώδη αυτά κεφάλαια οιουδήποτε βίου, εφόσον οι άνθρωποι ή τουλάχιστον οι Νεοέλληνες, απαρεγκλίτως αποκρύπτουν, παραποιούν, μεγαλοποιούν, συσκοτίζουν, αλλοιώνουν,
παραμορφώνουν, διαστρέφουν κ.ο.κ. οτιδήποτε σχετικό με την ερωτική και
σεξουαλική τους ζωή, συχνά, όχι εκ δολίας προθέσεως κινούμενοι αλλά καλή
τη πίστει».38

Κατ’ αναλογίαν, ο Κοτζιάς ανέφερε το 1989 σε συνέντευξή του «με
θλίψη και συντριβή»39 ότι οι Έλληνες είναι «ανήθικοι, απαίδευτοι και
35
36
37
38
39

Ό.π., 311-312.
Bakhtin (2000: 11).
Κοτζιάς (2011 [1985]: 249, 265).
Ό.π., 88.
Κοτζιάς (1989).
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ανέραστοι, […] ανίκανοι ν’ αναγνωρίσουν και να ερωτευτούν το κάλλος»
(ό.π.). «Τι σας φοβίζει πιο πολύ αυτόν τον καιρό, για την Ελλάδα και τους
Έλληνες;», θα ερωτηθεί και θα απαντήσει, το 1992 αυτή τη φορά: «Η έξω
ρευστότητα και επιθετικότητα και η έσω μακαριότητα και εγωλατρεία».40
Η κριτική έχει συνδέσει τον Αλέξανδρο Καπάνταη, το «λαμόγιο», 41 με
την ίδια τη χώρα. Ο συγγραφέας βεβαίως ουδέποτε έκρυψε τις προθέσεις
του: πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι «η Ελλάς των προηγούμενων δεκαετιών»42 δήλωσε, αλλά και των επομένων, θα μπορούσε να συμπληρώσει
κανείς. «Ο Αλέξανδρος Καπάνταης είμαστε εμείς»43 συνοψίζει ο Ηλ. Μαγκλίνης, ενώ η Ελισάβετ Κοτζιά αναπτύσσει το ίδιο επιχείρημα για μια
«προαναγγελθείσα πτώχευση»44 ως εξής: «Πρωταγωνιστής είναι κατά κύριο λόγο ο ελληνικός δημόσιος τομέας – με την ιδιοτέλεια, τη νωθρότητα
και το βόλεμα, με τη δουλοπρέπεια, τη μετριότητα και την ίντριγκα, με την
αμάθεια, την πονηριά και τις βαρύτατες αγκυλώσεις του. Πρωταγωνιστής
είναι ένα τμήμα από το βαθύ ελληνικό κράτος, τη στιγμή μάλιστα που
ενσκήπτει ο πασοκικός λαϊκισμός. “Ως όναρ” είναι το μότο που συνοδεύει
τη “Φανταστική περιπέτεια”. Σαν όνειρο ζήσαμε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες για να ξυπνήσουμε (όπως και ο ήρωας) μόνον όταν η φαρσοκωμωδία
στην οποία συμμετείχαμε έφτασε στο τέλος της» (ό.π.). Στην εικόνα αυτής
της φαρσοκωμωδίας, όπου η απάτη (η μηχανή και η κομπίνα) είναι κοινός
τόπος, αντανακλάται και η κρίση ήθους, η δεύτερη πτυχή της διπλής κρίσης
του Κοτζιά. Ενδεικτικό (και γνώριμο ίσως) παράδειγμα ειδικότερα για το
ελληνικό δημόσιο είναι το ακόλουθο:
«Οι καρτελοθήκες δεξιά κι αριστερά στο ρολόι χάσκουν άδειες. Αλίμονο, οι
καρτέλες έχουνε πια αναληφθεί στον έκτο και ελέγχονται, ο Γενικός δεν εμπιστεύεται κανέναν από τους έμπιστους συμβούλους του, αυτοπροσώπως τις
ελέγχει - το τέρας της γραφειοκρατίας που γέννησε η Δεξιά ξεκοιλιάστηκε στις
18 Οχτώβρη, έχει αποφασίσει στις εγκυκλίους του· επόμενα, όποιος καθυστερεί το πρωί δυναμιτίζει το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό και θα του γαμήσω
τα πρέκια, απειλεί προφορικώς τους συνωμότες. Μέσα στο γυάλινο κλουβί
40
41
42
43
44

Κοτζιάς (1992β).
Χατζηβασιλείου (2012).
Κοτζιάς (1986: 57, 1992α: 291).
Μαγκλίνης (2011: 13).
Κοτζιά (2012).
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του ο κυρ-Θόδωρος ο αρχικλητήρας με χαιρετάει τσαχπίνικα:
«Σέβη μας, κύριε Διευθυντά! Η κυρία Καπάνταη τηλεφώνησε».
«Α!» Κοιταζόμαστε - κοιτάζω τις καρτελοθήκες - κοιταζόμαστε. «Εντάξει;»
«Εντάξει, κύριε Διευθυντά!»
«Λεβέντη μου!»
Με ανεβάζει ο ανελκυστήρας στον τέταρτο κι εγώ δαγκώνω το τσιμπούκι μου.
Εντάξει! Έχει χτυπήσει την κάρτα μου ο κυρ-Θόδωρος, αφού η Κοραλία του
τηλεφώνησε πως ξεκίνησα για το υπουργείο. Φυσικά, η εκδούλευση μού στοιχίζει κάποιο μηνιάτικο ρεγάλο, όμως έχω το κεφάλι μου ήσυχο».45

«Τι είναι αυτή η κοινωνία η οποία αποδέχεται τον τύπο, στην περίπτωση που είναι ένας ματαιόδοξος άνθρωπος; Πώς έχει αυτή την αποδοχή;
Γιατί να εορταστούν τα σαράντα χρόνια του;»46 είχε διερωτηθεί ο Κοτζιάς
το 1987, δίδοντας ο ίδιος την απάντηση σε άλλη περίσταση: «Είμαστε
τσαπατσούληδες. Δεν μας ενοχλεί η κακογουστιά. Μας διακρίνει η έλλειψη πολιτισμού. Τα πανεπιστήμιά μας έχουν καταντήσει στάβλοι. Απορώ
πώς είναι δυνατόν να παραχθούν ιδέες από κει μέσα. Και όμως, κανείς δεν
ενοχλείται. Οι τοίχοι ακόμη και ωραίων αρχιτεκτονημάτων της πόλης είναι
γραμμένοι με ρύπους, λες και μήνυμα είναι μόνο ό,τι γράφεται με σπρέι
και όχι αυτό που εκπέμπει το έργο τέχνης. Δεν κρύβω την αγωνία μου
και την εκδηλώνω όπου μπορώ. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία εκβαρβάρωσης της ελληνικής κοινωνίας που, αν δεν σταματήσει, θα οδηγήσει σε
πολλά δεινά».47 Και λακωνικά θα συνοψίσει: «Ζούμε μια αρλούμπα».48
Σε τι οφείλεται λοιπόν η νεοελληνική παθογένεια; «Στη διάλυση του
κοινωνικού ιστού»,49 θα απαντήσει ο Κοτζιάς, επαναλαμβάνοντας τη θέση
του για το ότι «κρίση πνεύματος και ήθους αποσάθρωσε στην Ελλάδα
κοινωνικό ιστό».50 Σε αυτή τη φράση συμπυκνώνονται οι επίκαιρες κοινωνικο-πολιτικές του απόψεις, οι οποίες είναι παρούσες στην όχι και τόσο
φανταστική Φανταστική περιπέτεια, όπου ο πρωταγωνιστής/ανθρώπινος
νεοελληνικός τύπος, ο οποίος πάσχει από ανεπάρκεια διάνοιας και ήθους,
οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην αγλωσσία. Και θα συμπληρώσει
45
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παραστατικά όσον αφορά στη δεύτερη πτυχή της κρίσης: «Λειτουργούμε
ο καθένας σαν μονάδα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, να κόψουν το λαιμό
τους. Δεν μπορεί μια κοινωνία να λειτουργήσει έτσι. [...] Ο καθένας, τα όργανα που βρέθηκαν στα χέρια του για να εξυπηρετεί την κοινωνία τα χρησιμοποιεί ως όργανα προσωπικού του συμφέροντος, για να θωπεύσει τον
τερατώδη εγωισμό του, για να ασκήσει εξουσία και να πατήσει έναν άλλο
άνθρωπο. Για μένα […] [αυτό] είναι τρομαχτικό, παίρνει τις διαστάσεις
του κατουρήματος,51 είναι ανθρωποφαγία»52. Επανερχόμενος το 1992 για
την ελληνική πραγματικότητα, θα προειδοποιήσει: «Έχω δηλώσει συχνά
την απελπισία μου. Δεν αντέχω να την περιγράψω άλλη μια φορά. Και το
χειρότερο απ’ όλα είναι ότι, αν και μπροστά στο βάραθρο, αρνούμεθα να
αντιληφθούμε πως κανένας ξένος και σκοτεινός δάχτυλος δε μας φταίει.
Είναι απολύτως στο χέρι μας τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά.
Δυστυχώς, τα χρονικά περιθώρια για να το καταλάβουμε αυτό είναι πια
ελάχιστα. Λίγα μόνο χρόνια. Πολύ λίγα. Θα “φρενάρουμε” άραγε, έστω
και την τελευταία στιγμή, ή θα γκρεμοτσακιστούμε;».53
Ενώ στον Κοτζιά η (κλιμακούμενη) κρίση προσωποποιείται αφηγηματικά κυρίως στη ροή της συνείδησης ενός παρασιτικού τύπου του σαθρού
51 Ο Κοτζιάς εννοεί το κομβικό επεισόδιο της νουβέλας Η μηχανή (Αθήνα, Κέδρος 1989),
όπου ο κεντρικός ήρωας την ημέρα των γενεθλίων του ουρεί δημόσια πάνω σε ένα
μωρό μέσα στο καροτσάκι του: Αλέξανδρος Κοτζιάς, Η μηχανή, Αθήνα: Κέδρος, 1989·
πλέον και στο: Αλέξανδρος Κοτζιάς, Τα παιδιά του Κρόνου. (Φιλολογική επιμέλεια,
επίμετρο υπομνηματισμός στα κείμενα: Μαρία Ρώτα), Αθήνα: Πατάκης, 2018.
52 Αναλυτικά ο Κοτζιάς ανέφερε το εξής περιστατικό: «Λειτουργούμε ο καθένας σαν μονάδα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, να κόψουν το λαιμό τους. Δεν μπορεί μια κοινωνία
να λειτουργήσει έτσι. Ήμουν σήμερα στο λεωφορείο Γουδί-Ταύρος, που περνάει από
Πανεπιστημίου, στρίβει Ομόνοια και πάει κάτω. Έξω από το Λαϊκό Νοσοκομείο, που
κάνει στάση, έρχεται μια γυναικούλα και λέει στον οδηγό: “Το Γαλάτσι;ˮ. Της απαντάει αυτός: “Σε μια ώρα θα περάσει.ˮ Της κλείνει την πόρτα και φεύγει. Τι θα ’πρεπε να
κάνει ο κάθε άνθρωπος; Δεν έπρεπε να της πει: “Ανέβα επάνω, που περνάμε από τηv
οδό Πανεπιστημίου, και πάρε από εκεί το Γαλάτσι, γιατί το άλλο δεν θά ’ρθειˮ; Γιατί
δεν το ’κανε; Τι διαφέρει η συμπεριφορά αυτή από τη συμπεριφορά μιας χούντας;
Αυτός έχει εξουσία στο λεωφορείο, η χούντα στα τανκς. Ο καθένας, τα όργανα που
βρέθηκαν στα χέρια του για να εξυπηρετεί την κοινωνία τα χρησιμοποιεί ως όργανα
προσωπικού του συμφέροντος, για να θωπεύσει τον τερατώδη εγωισμό του, για να
ασκήσει εξουσία και να πατήσει έναν άλλο άνθρωπο. Για μένα το περιστατικό αυτό
είναι τρομαχτικό, παίρνει τις διαστάσεις του κατουρήματος, είναι ανθρωποφαγία.»:
Κοτζιάς (1989).
53 Κοτζιάς (1992β).
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συστήματος, στον Φραγκιά η κρίση είναι ήδη παρούσα54 σε μια δυστοπική
πραγματικότητα, χωρίς χωροχρονικές συντεταγμένες, μιας πόλης που εκδηλώνει αλληγορικά τα συμπτώματα εκφυλιστικής ασθένειας:
«Η αρρώστια των σπιτιών είναι πραγματική. Όταν ένα σπίτι προσβληθεί,
οι τοίχοι παρουσιάζουν σε διάφορα σημεία μια τραχύτητα σαν κάποιος να
τους έξυσε. Υστέρα ο ερεθισμός προχωρεί, ξεπροβάλλουν εξανθήματα που
σε λίγες μέρες πυκνώνουν εδώ κι εκεί. Αργότερα τα σπυριά φουσκώνουν,
ακολουθεί η απολέπιση. Ξεκολλάνε λεπτές φλούδες κι ο τοίχος μαδάει. Μερικές προσόψεις παραμένουν σ’ αυτό το στάδιο κατάστικτες με εξογκώσεις
και γούβες, ενώ σε άλλες οι λεκέδες απλώνονται με θυμό, ο σοβάς ξεφτάει,
πέφτουν ολόκληρα κομμάτια. Όταν οι πέτρες γυμνωθούν, πιάνουν κάτι σαν
μούχλα στην επιφάνειά τους, μαλακώνουν όπως ο άψητος πηλός. Στην αρχή
η αρρώστια δεν φαίνεται, την καταλαβαίνεις όταν προχωρήσει. Τα σπίτια
χαλάνε, οι προσόψεις γδέρνονται και τρίβονται σαν ξερό φύλλο από άγνωστους λόγους, κανείς δεν ανησυχεί. Καθώς όμως οι πληγιασμένες όψεις πληθαίνουν, όλοι βλέπουν πως συμβαίνει κάτι όχι και τόσο απλό».55

Στο Πλήθος το σύστημα δεν υπονοείται, αλλά υπάρχει. Ως μια άλλη
Αθήνα της μεταπολίτευσης, η πόλη σκιάζεται από το νέφος, το μπάζωμα, την αντιπαροχή. Στο Πλήθος βεβαίως εντοπίζει κανείς και βαθύτερα,
ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά της μετεμφυλιακής Ελλάδας: την αλλοιωμένη συλλογική μνήμη, τη διαφθορά, την επίπλαστη ευμάρεια, την
προσπάθεια για φυγή από τη χώρα, από «τούτο το σπίτι, που [πιο άρρωστο
από όλα] τρίβεται [και] δεν μπορεί να συγκρατήσει τους ανθρώπους του.56
Η Ελλάδα είναι μια ζωντανή πληγή: «Όλα σε τούτο το σπίτι γίνανε οδυνηρά, καλύτερα να μην τ’ αγγίζεις. Ας μείνουν όπως είναι. Σε λίγο ίσως
λείψει ολόκληρο κι έτσι μπορεί να κλείσει με την κατεδάφιση η ιστορία
του». (ό.π.). Στο δίτομο μυθιστόρημα του Φραγκιά ένα αόρατο σύστημα
διακυβέρνησης λειτουργεί με άκαμπτες γραφειοκρατικές εξουσιαστικές
δομές, ελέγχει τις προσωπικότητες των ανθρώπων, καταπιέζει ασφυκτικά
και επιβάλλεται ολοκληρωτικά στο κοινωνικό σύνολο. Όπως έχει ευρέως
επισημανθεί από την κριτική,57 πρόκειται για ένα έργο όπου τα στοιχεία
54
55
56
57

«Η απειλή έχει γίνει πραγματικότητα» θα γράψει ο Τ. Καρβέλης (1988: 19).
Φραγκιάς, (1985-1986: i. 52).
Φραγκιάς (1985-1986: ii. 58).
Βλ. ενδεικτικά: Ραυτόπουλος (1965), Κοτζιάς (1982 [1972]), Χουρμουζιάδης (1987),
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του παράλογου και του φανταστικού κυριαρχούν, ενώ η αλληγορία, έχοντας σταθερά φιλοσοφικές προεκτάσεις στο έργο του,58 αποδεικνύεται θεμελιώδης αφηγηματικός τρόπος για τον Φραγκιά.59 Στην απροσδιόριστη
πόλη χωρίς πρωταγωνιστές, η χαρακτηριζόμενη από τον Φραγκιά «ομαδικότητα των καταστάσεων»60 είναι έκδηλη:
«Όπου και να γυρίσεις θα δεις σήματα. Δείκτες, βέλη, απαγορευτικά, φανάρια, κατευθυντήριες γραμμές κι επιτακτικές οδηγίες ορίζουν με χίλιους
τρόπους πώς να βαδίσεις. Σήματα στις γωνιές, σε πινακίδες, σε στύλους,
στους τοίχους, πολλά κρέμονται από τα σύρματα κι άλλα απλώνονται στην
άσφαλτο με πελώρια λεύκα γράμματα. Στάσου, προχώρα, στρίψε, γύρνα
πίσω, πήγαινε γρήγορα. Το ρεύμα διοχετεύεται σε υποχρεωτικές διαβάσεις,
πιο κάτω μοιράζεται σε στενότερα περάσματα, ξαφνικά όμως σκοντάφτει σε
εμπόδια γιατί άλλα σήματα το κόβουν απότομα ή το σπρώχνουν σε αντίθετες
κατευθύνσεις κι αδιέξοδα. Όλα κανονίζονται με σήματα. Τι πρέπει να κάνεις
και τι ν’ αποφύγεις. Αν οι ενδείξεις έμεναν σταθερές, θα βρισκόταν κάποιος
ρυθμός έστω με λίγη περισσότερη κούραση. Τώρα όμως πέφτεις αδιάκοπα
σε καινούργιες οδηγίες πού δεν είναι τίποτ’ άλλο από αυστηρές προσταγές.
Το λάθος υπάρχει διάσπαρτο παντού. Σωστό είναι πάντα ό,τι επιτρέπεται,
ό,τι είναι γραμμένο».61
Σταυροπούλου (1997, 2000), Καρβέλης (2002).
58 Η Γιώτα Τεμπρίδου, αναφερόμενη στη γενικότερη φιλοσοφική διάσταση του έργου
του Φραγκιά (βλ. επίσης: Ραυτόπουλος (1965: 152) εντοπίζει συσχετισμούς του συστήματος που απεικονίζεται στο Πλήθος με την πλατωνική Πολιτεία τόσο ως προς την
πανομοιότυπη χρήση των εννοιών του του ειδώλου, του ομοιώματος, του μύθου και
της μορφής, όσο ως προς τη διάκριση αληθούς και ψευδούς (Τεμπρίδου, 2015: 219221). Επιπλέον, συσχετίζει σχετικές αναφορές του Πλήθους με το αριστοτελικό δίπολο
ύλης-μορφής (ό.π., 221-222).
59 Καρβέλης (1988), Σταυροπούλου (1997, 2000), Χατζηβασιλείου (2001, 2002).
60 «Η ομαδικότητα των καταστάσεων είναι κι ένας τρόπος να βλέπουμε τι γίνεται και γύρω
μας αλλά και μέσα μας. Είμαστε αναγκαστικά, αναπόφευκτα, τμήματα κάποιων συνόλων, κάποιων ομάδων. Ίσως αυτό να είναι το καινούριο ενός νεότερου μυθιστορήματος,
που φεύγει από τον κλειστό, τον ερμητικό κύκλο ορισμένων χαρακτήρων, όπου μέσα
εκεί εξελίσσεται το άπαν της μυθοπλασίας. Σήμερα ο κύκλος αυτός σπάει. Οι τύχες
είναι πλέον ομαδικές. Η διαβίωσή μας γίνεται μέσα σε σχέσεις που μπορεί να είναι
εξαιρετικά πυκνές (ώστε ο ένας να σκουντάει τον αγκώνα του άλλου για να χωρέσει)
ή εξαιρετικά μοναχικές. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στο Πλήθος, όπου, ας το πούμε, γίνεται
μια προσπάθεια να υπάρξει ένα μυθιστόρημα ανοιχτό, χωρίς περίγραμμα» (Φραγκιάς
[2001: 37-38]).
61 Φραγκιάς (1985-1986: i. 11).
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Η μαζικοποίηση των επαναλαμβανόμενων καταστάσεων φυσικοποιεί
το παράλογο και η συλλογική μοίρα υπό τη σκιά του είναι εφιαλτική:
«Και προσθέτουν συνέχεια ταμπέλες, φώτα και βέλη χωρίς ν’ αφαιρούν εκείνα
που αχρηστεύονται ή αναιρούνται με κάθε νέα τοποθέτηση. Ισχύουν όλα μαζί
κι έτσι η αναταραχή γίνεται πιο έντονη και το κυριότερο ακατανόητη. […]
Δεν χωράνε όλα μέσα σου, ζαλίζεσαι, νιώθεις να φουσκώνει κάτι σαν εμετός,
θέλεις να τα βγάλεις μα τα καταπίνεις πάλι». (ό.π.)

Η αφήγηση εστιάζει από ένα πρόσωπο σε άλλο, γλιστράει σχεδόν ανεπαίσθητα από το ένα πεδίο δράσης στο άλλο, θυμίζοντας (και υπονοώντας)
μια κινηματογραφική ταινία. Τα σήματα τοποθετούνται από τα όργανα
ενός Μεγάλου Αδελφού που γνωρίζει τα πάντα62 και όλοι θέλουν να γίνουν τοποθετητές σημάτων, για να αποκτήσουν εξουσία μέσω αυτής της
περιζήτητης ιδιότητας.63 Το σχέδιο δράσης φωτίζει συνεχώς ένας τεράστιος προβολέας64 και η αφήγηση θυμίζει περιγραφή γυρισμάτων ταινίας σε
στούντιο παραγωγής. To σύστημα λειτουργεί βάσει ενός προκαθορισμένου
αλλά και μυστικού σεναρίου, οι σεναριογράφοι δεν γνωρίζουν τίποτα για
αυτόν τον «γελοίο μυστικό εργοδότη»,65 ενώ μέσα στο αρχειακό υλικό που
έχουν στη διάθεσή τους υπάρχει «διάχυτος ο περιζήτητος μύθος».66 Κανένα
πρόσωπο δεν είναι αυτόνομο σε αυτή την κινηματογραφική παραγωγή, με
τον τεχνητό ουρανό, τα προκάτ σκηνικά και τις ασαφείς σκηνοθετικές οδηγίες67 το οποίο εν τέλει συνθέτει ένα «κοινότατο σκηνικό εκφοβισμού».68
Στο γενικότερο σχέδιο της χειραγώγησης των πολιτών και της κυριαρχίας της μηχανής οι μπουλντόζες69 ισοπεδώνουν την πόλη αλλά και τη
62
63
64
65
66
67

Φραγκιάς (1985-1986: i. 84).
Φραγκιάς (1985-1986: i. 251).
Φραγκιάς (1985-1986: i. 131-136).
Φραγκιάς (1985-1986: i. 358). Βλ. επίσης: ό.π., 179.
Φραγκιάς (1985-1986: i. 179).
Το Πλήθος, γράφει ο Χατζηβασιλείου, είναι ένας «πολυκινητικός θίασος, που ερμηνεύει και αποδίδει μια παράσταση-συνθήκη»: (2001, 12).
68 Φραγκιάς (1985-1986: i. 269).
69 «Οι μπουλντόζες προχωράνε με καινούριο θυμό, πλησιάζουν, έρχονται. Περιμένεις να
φτάσουν έξω από την πόρτα σου; Ο θόρυβος γίνεται όλο και πιο κοντινός, σκάβουν,
έρχονται, το επίπεδο όλο και κατεβαίνει, θα σκάψουν κι άλλο, θα φάνε πολύ χώμα,
το έδαφος όλο και λιγοστεύει. Προχωρούν σε τάξη μάχης σαν τανκς κι ό,τι βρουν το
λιώνουν. Πώς δεν ακούς το βουητό από τις μεταλλικές κορδέλες; Πώς να ζήσει κανείς
σ’ αυτό το θόρυβο;»: Φραγκιάς (1985-1986: i. 57).
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συλλογική μνήμη. Το παρελθόν, το οποίο υπήρξε όμορφο και φωτεινό, και
ό,τι αυτό συνεπάγεται -αξίες, έννοιες, ιδανικά- και το οποίο συμβολίζουν
τα αγάλματα, διαγράφεται:
«Στην ανάγκη να τα σπάσουμε. Ναι, να τα σπάσουμε. Τα ζήτησε ποτέ κανείς;
Όλα τ’ άχρηστα εδώ τα φέρνουν. Δρόμο».
«Πολύ σωστά. Εδώ δεν έχουμε πού να βάλουμε τ’ αρχεία μας και θα φυλάμε
πέτρες;» [...]
«Να κατεβείτε όλοι στο υπόγειο, στη μεγάλη αποθήκη. Αν δεν ανοίγει η πόρτα,
ρίχτε την. Είναι πεταμένα διάφορα παλιά αγάλματα και άλλα μάρμαρα. Σπάστε τα
όλα με τις βαριές. Να γίνουν θρύψαλα, να τα πάρουν με τ’ άλλα μπάζα.»70

Στους πολίτες επιβάλλονται λατρευτικά είδωλα, τα οποία απεικονίζονται ως φοβερές ογκώδεις και άμορφες πλαστικές φιγούρες:
«[Έ]να είδωλο μεγαλώνει με τη λατρεία. Τα χάδια, οι ύμνοι, η προσήλωση
και οι άλλες προσφορές που δέχεται όλο και κάτι προσθέτουν. Το τρέφουν
και αυτό αυξάνεται. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ζωντανό και αναπτύσσεται.
Η αύξηση στα είδωλα γίνεται προσθετικά όπως με τα επιχρίσματα. Κολλάνε
διαδοχικά στην επιφάνειά του και το φουσκώνουν. [...] Περνάει περιόδους που
δέχεται όγκους λατρείας, θυσίες και γενικό δοξασμό. Τότε μένουν απάνω του
μεγάλες ποσότητες υλικού, φουσκώνει απότομα και δυσανάλογα, γίνεται σαν
τέρας».71

Ο Φραγκιάς υποστηρίζει συναφώς σε συνέντευξή του το 1995: «Η κοινωνία έχει τα μάτια της στραμμένα σε ειδεχθή ανθρωποειδή, που η ζωή
τους γίνεται καθημερινή παγκόσμια είδηση και μύθος, ενώ από την άλλη
το όραμα της ζωής εκφράζεται [...] μέσα από τη χυδαιότητα».72
Ένας άλλος τρόπος για να χειραγωγηθεί η κοινωνία είναι η «οικονομική βία»:
«Μ’ αυτά που θ’ αγοράσεις μετριέται αν κέρδισες ή έχασες, είναι ζήτημα
εμπορικής απογραφής. Κανένας δεν θα καταλάβει αν η ταμπέλα που φορτώθηκες ήταν τόσο βαριά, ώστε προτίμησες να βάλεις ενέχυρο τον εαυτό σου
για να λιγοστεύεις το βάρος της. Η διάψευσή της είναι εύκολη, πουλιέται και
ανταλλάσσεται με αγαθά. Τι πιο ωραίο και εύκολο; Αν δεν κατορθώσεις ν’
70 Φραγκιάς (1985-1986: i. 118).
71 Φραγκιάς (1985-1986: ii. 262).
72 Φραγκιάς (1995).
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αποχτάς, καλύτερα ν› αποσυρθείς από την κυκλοφορία. Τι σημασία έχει αν
δεν προλάβεις να ξοφλήσεις τα χρέη σου; Το φταίξιμο είναι δικό σου, εσύ
και κανένας άλλος είσαι η πηγή της δυστυχίας σου. [...] Ας μην αγοράσεις τα
συγκεκριμένα προϊόντα, αρκεί να τα επιθυμείς με πάθος. Αυτό είναι αρκετό.
Οι διαφημιστές το ξέρουν και βασίζουν σ’ αυτό την επιτυχία τους. Η οικονομική βία δεν ξέρει φραγμούς και κανόνες, κανόνας της είναι να μην έχει
φραγμούς. Μήπως φταίω επειδή θέλω να αποκτήσω πράματα που θα ευκολύνουν ή θα ομορφύνουν τη ζωή μου; Να αισθάνομαι και γι’ αυτό ενοχή;» 73

Πριν όμως από το μυθιστόρημα του 1985-1986, ο Φραγκιάς είχε ήδη
αναφερθεί, το 1972, στον ψυχολογικό και υπαρκτικό εκβιασμό: «Μια
από τις πιο προχωρημένες μορφές βίας είναι εκείνη που προσπαθεί να
μεταδώσει στον καταπιεζόμενο ένα βαρύ αίσθημα ενοχής. Ότι είναι άξιος τιμωρίας και ότι οφείλει να εξαγνισθεί από το αποδιδόμενο σ’ αυτόν
αμάρτημα. Κι ακόμα ότι ο μόνος τρόπος να ζήσει μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση της βίας ή να την εξευμενίσει είναι να προσφέρει όλο και μεγαλύτερο τμήμα του εαυτού του ή να φθάσει στην πλήρη παραχώρηση και
της συνείδησής του. Η βία θέλει να κάνει τον άνθρωπο να στέκει σήμερα
απέναντι της όπως μπροστά σε μια φυσική δύναμη, υποχρεωμένος να
καταφεύγει σε λατρευτικά ταμπού, παραχωρώντας όλο και περισσότερα
τμήματα της προσωπικής του θυσίας. Έτσι, η βία τείνει να πάρει μια
μορφή θεοκρατική, διαμορφώνοντας ένα σύστημα σύγχρονης μυθολογίας».74 Σε αυτή τη σύγχρονη μυθολογία εντάσσεται η ιεροτελετουργική
προσφορά του προσωπικού χρόνου προς τα τερατόμορφα είδωλα του
Πλήθους όπου «η λαχανιασμένη ανάσα “να προλάβω” είναι η ατέλειωτη
λατρεία στο τυραννικό ξόανο τον χρόνου»,75 όπου «όλα μετριούνται με
την επιτάχυνση» (ό.π.) και «η πρωτόγονη ανθρωποθυσία συνεχίζεται με
την χρονοθυσία» (ό.π.).
Και ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα, αν επιθυμεί κανείς πολυτέλεια και
ευκολία; Ένας ανώνυμος ήρωας στο Πλήθος εξοργίζεται:
«Γιατί τόση γκρίνια, τι σας ενοχλεί αν αγοράζονται περισσότερα αγαθά; Γιατί μου λες ότι υποδουλώνομαι όταν έχω δεύτερο βρακί, μπάνιο και τηλεόρα73 Φραγκιάς (1985-1986: i. 246).
74 Φραγκιάς (1972).
75 Φραγκιάς (1985-1986: i. 249).
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ση; Τα πλήρωσα με τη δουλειά μου. Χρόνια ακούμε για τη βελτίωση, για την
ανάπτυξη, για το επίπεδο της ζωής. Γιατί γίνομαι περισσότερο δούλος στο
σύστημα, αν πάω ένα ταξίδι με το Μαρικάκι και το ξοφλήσω με δόσεις; Μη
μου λες πως έτσι αποδέχομαι το σύστημα. Πρέπει δηλαδή να φοράω μπαλωμένα παπούτσια για να είμαι σωστός; Μόνο τότε έχει νόημα η ζωή μου;
Κανείς δεν αγοράζει πλυντήριο όταν δεν έχει τι να πλύνει. Σ’ άρεσε τότε που
πήγαινες με τα πόδια για να εξοικονομήσεις το δίφραγκο του λεωφορείου,
ήσουν τότε πιο ελεύθερος;»76

Ο συγγραφέας απαντάει στον ήρωά του: «Μιλάμε για έναν ιμπεριαλισμό της υποκουλτούρας ισότιμο με τον ιμπεριαλισμό των όπλων στη
διαμόρφωση του ανθρώπου, διότι το σκουπιδαριό που διοχετεύεται είναι
άφθονο και αδυσώπητο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο το τι μπαίνει
στην αγορά και τι αγοράζεται πιο πολύ. Είναι το τι διεργασίες γίνονται σ’
αυτήν την κοινωνία που προσέρχεται, ή στην ίδια την αγορά. Αυτό που
“πουλάειˮ περισσότερο, δεν σημαίνει καθόλου τι είναι το ομαδικά αποδεκτό (ούτε βέβαια το αντίστροφο ή το “χειρότεροˮ). Διότι ορισμένα αυλάκια κόβονται ώστε να διοχετευτεί αλλού το ρεύμα. […] Είτε αποστερεί
το δέκτη από ευαισθησίες του, ώστε να μη δέχεται ή να μη ζητά άλλα,
καλύτερα προϊόντα. Είτε απομακρύνει, με την εμπορευματοποίηση της
αγοράς, τα μη επιθυμητά γι’ αυτόν τον μηχανισμό, προϊόντα. [...] Είναι τόσοι οι όγκοι της παραπληροφόρησης, με τόσο ελκυστική συσκευασία και
τέτοια πλύση εγκεφάλου, που ο καταναλωτής διαφθείρεται πριν προλάβει
να φθάσει στον επιθυμητό βαθμό ωριμότητας.»77
Βασικότερος βεβαίως στόχος του συστήματος είναι η εξόντωση της
ατομικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Απαιτείται αυστηρά η
διαμόρφωση του «μέσου ανθρώπου»,78 που «θα πραγματώνει σε όλες τις
ιδιότητες και τις λειτουργίες του τον μέσο όρο της στατιστικής» (ό.π.).
Η «ανώνυμη μάζα»,79 οι «κοινοί άνθρωποι» (ό.π.), και σε κινηματογρα-

76
77
78
79

Φραγκιάς (1985-1986: i. 400).
Φραγκιάς (1994). Βλ. επίσης: Φραγκιάς (1995).
Φραγκιάς (1985-1986: i. 248).
Φραγκιάς (1985-1986: ii. 212).
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φικούς όρους οι θεατές,80 αυτοί που δεν είναι «τίποτα»81 είναι αναγκαίοι
όσο είναι απαραίτητοι οι κομπάρσοι από την άλλη πλευρά της οθόνης,
για να λειτουργήσει ο μηχανισμός, κατ’ αίσθησιν καφκικός, κατά δόμησιν οργουελικός:
«Δεν θα στεκόμαστε σαν φρουροί ούτε θα παριστάνουμε τα πτώματα», λένε.
Κανείς δεν μπορεί να ικανοποιήσει τέτοια απαίτηση. «Αν γυριστούν μάχες και
συγκρούσεις θα χρειαστούν και σκοτωμένοι, κάποιος πρέπει να τους κάνει»
σχολιάζει κάποιος άλλος. «Θα είναι ιστορικό; Νόμιζα πως δεν θα έχει τέτοιες
αγριότητες, ότι είναι ένα έργο ειρηνικό», λέει αυτός που θέλει να μάθει. «Μήπως τα σύγχρονα δεν έχουν μάχες και σφαγές;» «Έχουν και πάρα πολλές. Έλεγα μήπως είναι κάτι άλλο, αυριανό, μελλούμενο...» Άλλοι ρωτάνε περισσότερα για να μαντέψουν πού τους κατατάσσουν, σε ποια κατηγορία θα βρεθούν.
Ενθουσιασμένος είναι κι ένας που το διαλαλεί με έξαλλες κινήσεις εμπνευσμένου ρήτορα. Παίζει κάποιο ρόλο, μιλάει για την αξία τον κομπάρσου. Αυτός είναι, λέει, ο πραγματικός πρωταγωνιστής. Όλοι οι μεγάλοι σκηνοθέτες
έχουν καταλάβει ότι οι ανώνυμες μορφές, η κίνηση τον πλήθους, προσδίδουν
το κλίμα, τη δραματική ένταση. «Δεν έχουν λόγο, αλλά η έκφρασή τούς είναι
πολύ πιο δυνατή, η δράση τούς καθορίζει την ιστορία...»
«Έτσι με σακατέψανε... ήμουν στο πλήθος», ψιθύρισε ο χτυπημένος.
«Ίσως κάποτε θα παίζονται έργα μόνο με το πλήθος, χωρίς σαχλούς ήρωες.
Αυτοί λένε μόνο τα λόγια. Η θέση για τους περισσότερους είναι στο πλήθος...
Μήπως όλοι μας δεν είμαστε κομπάρσοι;» φώναξε βέβαιος για τη σημασία της
κορόνας του».82
80 «Εγώ δεν είμαι τίποτα», απάντησε κοφτά ο Γιάννης με την πλάτη κολλημένη στον
ψεύτικο τοίχο.
«Πώς τίποτα; Δεν γίνεται να είσαι τίποτα.»
«Τότε, αν το θέλετε, είμαι ένας θεατής.» [...]
Γέλασε [...] τρανταχτά και βροντοφώνησε με προσποιητό θαυμασμό:
«Να ο μέγας θεατής. Ελάτε να δείτε έναν που νομίζει ότι είναι θεατής.»
«Το βλέπετε παράξενο; Δεν μετέχω στην παράσταση. Τι άλλο μπορεί να είμαι;»
«Και βεβαίως συμμετέχεις. Είσαι η μεγάλη ανακάλυψη.... ο θεατής! [...] Τι μπορεί να
γίνει χωρίς θεατή; Σκέφτηκες ποτέ σου πόσο δύσκολο είναι να είσαι θεατής; Εσένα
όλοι θέλουν να κερδίσουν. Μόνο αν εσύ είσαι παρών έχουν λόγο να υπάρχουν. Χτυπιούνται χάμω, ξεβρακώνονται, συνουσιάζονται, εγκληματούν για να σκάσει χαμόγελο
στα χείλια σου, να σε συγκινήσουν ή να φοβηθείς. Μ’ ένα σου χασμούρημα τους διαλύεις»: Φραγκιάς (1985-1986: i. 274).
81 Φραγκιάς (1985-1986: ii. 212).
82 Φραγκιάς (1985-1986: i. 304).
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Ό,τι συμβαίνει στο τέλος του μυθιστορήματος προμηνύεται αδιαπραγμάτευτα από την αρχή: «Ό,τι ορίζει το σχέδιο γίνεται πάντα».83 Το σχέδιο/σενάριο ορίζει πώς θα δουλέψει το σύστημα, το οποίο ενεργοποιείται
από την αχόρταγη μηχανή και ρυθμίζεται από τα σήματα, η λειτουργία
του υποστηρίζεται από τους προβολείς και προωθείται δημόσια από τα
είδωλα. Η μηχανή τροφοδοτείται από αυτά τα είδωλα και, όταν όλα τα
«καύσιμα» του τρένου που θα ταξίδευε τους επιβάτες σε ονειρεμένους
(μεταφορικά και κυριολεκτικά) προορισμούς εξαντληθούν, τροφοδοτείται
από το ίδιο το πλήθος, σε ένα σενάριο εφιαλτικά πραγματικό:
«Η μηχανή καίει ανθρώπους! Να, για δες», λέει η Λητώ. Πιο αργά. Έτσι γίνεται. Παίρνουν από τους στριμωγμένους. Ένας ένας περνάει την τρεμάμενη
σιδερένια γέφυρα που τους ενώνει με τη μηχανή. Άλλους τους σέρνουν βίαια.
Το τρένο προχωράει, το καύσιμο αυτό φαίνεται να είναι πολύ ισχυρό. Το βλέπουν κι άλλες φορές, μπρος - πίσω.
«Ο μύθος θέλει για καύσιμο ανθρώπους. Μ’ αυτό προχωρά το τρένο». [...]
«Η μηχανή χρησιμοποιεί για καύσιμα ανθρώπους. Αυτό το σενάριο συνεχίζεται αιώνες τώρα».84

Για τη χρήση, αλλά και την αφηγηματική διαμόρφωση των συμβόλων
στο έργο του, ο Φραγκιάς θα πει: «Όσο πιο πολύ κοιτάζεις μια πραγματικότητα, τόσο αυτή η πραγματικότητα σε οδηγεί στην αυτοσυμβολοποίησή
της. Η ίδια η πραγματικότητα, με την έντασή της, συμβολοποιεί ορισμένα στοιχεία της, εάν σ’ αυτά επιμείνουμε».85 Όλα τα πιο πάνω συστατικά
στοιχεία-επιμέρους σύμβολα θα δομήσουν μυθοπλαστικά αλλά και πραγ-

83 Φραγκιάς (1985-1986: i. 94).
84 Φραγκιάς (1985-1986: ii. 393).
85 Γουδέλης (1992: 16).
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ματικά86 τον μοναδικό «αυτόνομο και ανεξάρτητο οργανισμό»,87 το σύστημα. Και το σύστημα, αυτό το κυρίαρχο αυθύπαρκτο και ζωντανό σύμβολο,88 είναι κανιβαλικό.
Το 1995 ο Φραγκιάς με αξιοσημείωτη οξυδέρκεια θα αναπτύξει τον
συλλογισμό του για ένα διεθνές και αόρατο καταπιεστικό σύστημα: «Βρισκόμαστε στον προθάλαμο ενός νέου Μεσαίωνα που οργανώνεται επιτελικώς. Η εξουσία έχει φύγει από το κρατικό-εθνικό επίπεδο και τα συμφέροντα είναι ευρύτερα από τα οικονομικά. Παράλληλα, τα στενά όρια
της αυλής μας έχουν σπάσει και ως προς τους περιορισμούς και ως προς
τους κινδύνους. Υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση των πραγμάτων έτσι που
καμιά πόρτα δεν είναι ασφαλής. Στόχος είναι να κατακτηθεί η ψυχή του
ανθρώπου, πράγμα που είναι και πολύ εκμεταλλεύσιμο, εμπορικώς − έτσι
που, με κάποιο σύνθημα το οποίο θα ακούγεται παγκοσμίως, να οδηγείται ο άνθρωπος να σκέφτεται, να ντύνεται, να επιθυμεί έτσι ή αλλιώς».89
Στο αλληγορικό οικοδόμημα του Πλήθους υπάρχει αντίστοιχα «ένας επιχειρηματίας που κάνει ό,τι του γουστάρει».90 Ο νέος Μεσαίωνας ορίζεται
ως «η περιφρόνηση στην ανθρώπινη νόηση και λογική, ο χλευασμός της
ανθρώπινης υπόστασης, ο μυστικισμός και η θεοκρατία ως υποταγή σε
μια μη ορατή εξουσία, που κανείς δεν ξέρει ακόμα πώς να την πολεμήσει»
(ό.π.). «Αναπτύσσονται εθνικοί και θρησκευτικοί φανατισμοί που σερβίρονται σαν χάπια, σαν προϊόντα θερμοκηπίου σε πεινασμένους ανθρώ86 Ο Φραγκιάς θα επιβεβαιώσει επιπρόσθετα τη διαχρονικότητα των συμβολικού αλλά
πραγματικού σχήματος που δομείται στο Πλήθος, λέγοντας: «Κάθε μυθιστόρημα, πέρα
από την αξία του, είναι μια μυθοπλαστική σύνθεση, όσο κι αν ο μύθος του βρίσκεται
κοντά στη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ο μύθος είναι η ανάπλαση μιας πραγματικότητας και όλοι οι μύθοι δεν νομίζω να εκφράζουν τίποτε άλλο. Αλλά η συνοπτικά
αθροιστική, σε βάθος και ένταση, διαμόρφωση του μύθου, ώστε να γίνει ικανός φορέας
να αντέξει όλο το βάρος και τη φόρτιση που είχε η παλλόμενη πραγματικότητα, είναι αποτέλεσμα της πολυσύνθετης λειτουργίας που τη λέμε φαντασία. Η επικαιρότητα
υπάρχει σε όλα τα μυθιστορήματα κι όταν δεν είναι άμεσα ορατή βρίσκεται σε κάποιο
στρώμα πολύ κοντά στην επιφάνεια. Ας μη ξεχνάμε ότι η τέχνη – και μάλιστα η μεγάλη – σε όλα τα είδη και σε όλες τις εποχές είναι επίκαιρη. Νομίζω πως ο σταθερός
κίνδυνος στις περιπτώσεις της άμεση επικαιρότητας είναι η ηθογραφική αναφορά που
με διάφορες παραλλάξεις παρουσιάζεται σαν απεικόνιση της πραγματικότητας.»: Φραγκιάς (1983: 882).
87 Φραγκιάς (1985-1986: ii. 101).
88 Όπως υποστηρίζει η Σταυροπούλου, η συμβολική γραφή του Φραγκιά είναι προέκταση
του ρεαλισμού και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με αυτόν: Σταυροπούλου (2002: 112).
89 Φραγκιάς (1995).
90 Φραγκιάς (1985-1986: i. 311).
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πους» (ό.π.), ενώ, σε ένα γνώριμο σκηνικό απολιτικοποίησης «χλευάζεται
η πολιτική ως μάταιο και ανόητο ενδιαφέρον, πράγμα που οδηγεί μεγάλο
τμήμα ανθρώπων να απέχουν, να αποσύρονται και να αφήνουν “κάποιους
άλλους” να φροντίζουν και να “ενδιαφέρονται” γι’ αυτούς» (ό.π.).
Στον Νέο Μεσαίωνα που περιγράφει ο Φραγκιάς καλλιεργείται «ως σύνθημα η ιδέα του τέλους των ιδεολογιών» (ό.π.), σε μια ερμηνεία ανάλογη
του σύγχρονου παγκόσμιου φαινομένου ενός διευρυμένου λαϊκισμού, και
κανείς δεν μιλά για άλλης κατηγορίας αγαθά (πέραν των υλικών), «όπως
είναι η λυτρωτική αξία της τέχνης, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια»
(ό.π.) Αναπόφευκτη γίνεται η σύνδεση με τη διεθνή κρίση των ανθρωπιστικών επιστημών, αφού δεν προσφέρουν την «άμεση, πρακτική και στιγμιαία
λύση» (ό.π.), όπως για παράδειγμα της κυριολεκτικής επιβίωσης, που είναι
«το μόνο που μετράει» (ό.π.). Αν σήμερα τίθεται εναντίον των ανθρωπιστικών επιστημών ή και της τέχνης συχνά το πιο πάνω επιχείρημα, ο Φραγκιάς
για το ερώτημα «Σε τι θα ωφεληθεί ο κοινός άνθρωπος;» (ό.π.) δήλωνε ότι
είναι «αφελές, […] εμποδίζ[ει] την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων»
(ο.π.). Παρότι προκρίνει την ορθολογιστική εξέλιξη της πληροφορικής, ο
συγγραφέας προειδοποιεί για την περιορισμένη λειτουργία της για σκοπούς
«αρχειοθεσίας» (ό.π.). Το πιο κάτω απόσπασμα μοιάζει να προοιωνίζεται
την ανεξέλεγκτη κοινοποίηση της προσωπικής πληροφορίας μέσα στο χάος
της διαδικτυακής αρχειοθεσίας στιγμών, και της δημόσιας προώθησης της
εικόνας με κάθε τίμημα, αφού «καλό θεωρείται μόνο ό,τι πουλάει», κυριολεκτικά και μεταφορικά:91
«Τι σ’ ενδιαφέρει περισσότερο η δουλειά, να παίξεις στη σκηνή, ή το σπίτι σου
που καταστρέφεται;»
«Να έχω ρόλο. Δεν γκρεμίζεται εξαιτίας μου ούτε για χάρη μου. Είναι όμως
ευκαιρία. Πολύ ακριβοπληρωμένο ένα τόσο δα ρολάκι. […] Τι λες; Να πέσω
στις ρόδες της μπουλντόζας;»
«Μα, θα σε χτυπήσει.»
«Μακάρι. Άλλο ένα σπουδαίο γεγονός. Η ιστορία ολόκληρη.»92

Στο Πλήθος, η καταστροφή είναι «οντολογικής πλέον τάξεως», σύμ91 Φραγκιάς (1995).
92 Φραγκιάς (1985-1986: i. 73).
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φωνα με τον Χατζηβασιλείου,93 και «το μέλλον έχει ήδη υπάρξει»94 γράφει
εύστοχα ο Μπουκάλας.
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η θέση για τον
συγκλίνοντα ευρύτερα πολιτικό λόγο της Φανταστικής περιπέτειας και
του Πλήθους ενισχύεται από την παράλληλη μικροσκοπική αναπαράσταση της νεοελληνικής παθογένειας και τη μακροσκοπική αλληγορική όψη
της παγκοσμιοποίησης, αντίστοιχα, καθώς και από τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του στοχασμού των δύο συγγραφέων, ο οποίος λίγο έως
πολύ διατρέχει το έργο τους. Είτε αυτή εκφράζεται ως διπλή πνευματική
και ηθική ανεπάρκεια είτε ως οικονομικοπολιτική χειραγώγηση της μάζας, η κρίση σημαίνει, και με τις δύο έννοιες του ρήματος, την «αποσάθρωση»,95 κατά τον Κοτζιά, τον «θρυμματισμό»96, κατά τον Φραγκιά,
του «κοινωνικού ιστού» (ό.π.). Αυτό που διαφαίνεται ουσιαστικά από τις
κριτικές απόψεις των δύο πεζογράφων αλλά και το μυθοπλαστικό τους
σύμπαν είναι ότι η μεταπολίτευση δεν αφήνει πίσω της μια επώδυνη τριακονταετία, αλλά ξεκινά μια καινούρια, εξίσου ισοπεδωτική περίοδο, όπου
η αναδόμηση του κόσμου γίνεται πάνω σε κίβδηλες αξίες, στο κατώφλι
μιας μεγάλης σπατάλης, υλικής και πνευματικής. Έτσι, βαθιά πολιτικοί,
και άρα και υπαρξιακοί, Αλέξανδρος Κοτζιάς και Αντρέας Φραγκιάς προδιαγράφουν μέσα από τις κοινωνικοπολιτικές τους θέσεις αλλά και το
πεζογραφικό έργο τους την πολυεπίπεδη κρίση της δεύτερης χιλιετίας μία
εικοσαετία περίπου πριν να ξεσπάσει η παγκόσμια σαρωτική οικονομική
(και ηθική) κρίση.
Ωστόσο, το βασικό ερώτημα, μέσα και έξω από το μυθιστόρημα, είναι:
Μπορεί να επέλθει ισορροπία; Υπάρχει ελπίδα; Σε μυθοπλαστικό πλαίσιο
ο Κοτζιάς μάς συστήνει «φωτεινούς»97 ήρωες αγνών προθέσεων και υψηλών στόχων, όπως τη Στέλλα, η οποία μελετά με αφοσίωση, συνέπεια και
ηθικό χρέος το έργο του Καβάφη, ενώ ο Φραγκιάς μια παρέα (ανώνυμων)
νέων που προσπαθούν μέσα από τα θραύσματα των αγαλμάτων να ξανασχηματίσουν το φημολογούμενο χαμόγελό τους. Και κριτικά σκεπτόμε93
94
95
96
97

Χατζηβασιλείου (2001: 14-15).
Μπουκάλας (2002).
Κοτζιάς (1987β).
Φραγκιάς (1995).
Ρώτα (2013: 393).
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νοι οι δύο συγγραφείς θα δηλώσουν, αντίστοιχα: Η αυτογνωσία98 και ό,τι
τροφοδοτεί την ανθρώπινη συνείδηση99 θα είναι η μοναδική μας σωτηρία
απέναντι στην κρίση.
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Abstract
Alexandros Kotzias’ Φανταστική περιπέτεια (1985) and Andreas Fragkias’ Το Πλήθος (1985-86) are undoubtedly two emblematic works of
modern Greek post-war novel. Despite their significant differences in style
and narrative technique, these two works, which were awarded the Greek
National Literature Award in successive years, clearly overlap in their
political nature. At the same time, the two writers often indicate in their
public discourse the social role of the author, underlining the connection
he must have with history and the zeitgeist. Kotzias appears to be boldly rationalist while Fragkias is consistently philosophically oriented, yet
both writers are characteristically discerning about the potential dangers
of Μεταπολίτευσις, which is not seen as a “golden age” but rather as an
extension of an expanding amoralism towards an unprecedented crisis. In
effect, the author of this study argues that both novelists perceived, in a
fictional and non-fictional context, the economic, social and moral crisis of
the second millennium twenty years before it emerged. This paper exam-
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ines the sociopolitical discourse of each writer, as expressed in a non-literary context (interviews in newspapers and magazines in the 1980s and
1990s) or as lying hidden in the novel context, and also connects Kotzias’
and Fragkias’ critical views with each one’s latest novel, thus attempting to
update their discourse. Moreover, it aims to identify the points of convergence between the two writers, which derive from their profound political
and therefore anthropological reflection on social structure (: κοινωνικός
ιστός), prophetically suggesting that its non-dissolution can only be
achieved by self-knowledge and the preservation of human moral values.
Λέξεις κλειδιά: Κοτζιάς Αλέξανδρος, Φραγκιάς, Μεταπολίτευση, Μεταπολεμικό μυθιστόρημα, Μεταπολεμική πεζογραφία

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Έφη Χ. Πέτκου*
Η προβληματική του «τέλους» της λογοτεχνίας συνδέεται με την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης προβληματικής τόσο στον χώρο της τέχνης όσο
και στο πεδίο της ιστορίας1. Όπως είναι γνωστό, με την επικράτηση της
αισθητικής του μοντερνισμού2 η αίσθηση της ιστορικής συνέχειας καταστέλλεται, με αποτέλεσμα την κρίση στις αφηγηματικές ή άλλου είδους
μορφές αναπαράστασης3. Ειδικότερα, η κρίση στην αναπαράσταση της
εξωτερικής πραγματικότητας αποδίδεται από τον Fredric Jameson στη
συνειδητοποίηση της διαμεσολάβησης ανάμεσα στην πραγματικότητα και
στην αλήθεια που συντελείται σε κάθε απόπειρα αναπαράστασης και κατ’
επέκταση στην αμφισβήτηση της αντικειμενικότητας αυτής4.
Υπενθυμίζουμε ότι ο «θάνατος» της λογοτεχνίας είχε ήδη αναγγελθεί
από τη δεκαετία του ’60. Ο Roland Barthes στο γνωστό άρθρο του «Ο
θάνατος του συγγραφέα» κάνει λόγο για μια γραφή ουδέτερη όπου γίνεται
αντιληπτή η απαγκίστρωση από τον γραφέα5, διαχωρίζει το κείμενο από
το έργο υπογραμμίζοντας ότι φέρει άπειρα σημαινόμενα όντας ανοικτό σε
πολλαπλές ερμηνείες6 και δίνει έμφαση όχι στο περιεχόμενο του κειμένου
αλλά στη γλωσσική κατασκευή του, που αλληλεπιδρά με την κοινωνία7.
*
1
2

3
4
5
6
7

Έφη Χ. Πέτκου: μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Email:
epetkou@lit.auth.gr.
Βλ. Σπυροπούλου (2008: 35-49). Βλ. ακόμη Fukuyama (1992) και Danto (1997).
Με την αισθητική του μοντερνισμού είναι στενά συνυφασμένη η έννοια της «νεοτερικότητας», που αποτελεί απόδοση του όρου «modernité», όρου πρωτοεμφανιζόμενου
στο δοκίμιο του Baudelaire, “Le Peintre de la vie moderne” (1885: 68-73). Η νεοτερικότητα αντιστρατεύεται την εξέλιξη, καθώς συνδέεται με την αίσθηση του εφήμερου
και του αποσπασματικού, ενώ παράλληλα προάγει την αμφισβήτηση.
Για τη συσχέτιση της κρίσης που διέπει την ακεραιότητα του υποκειμένου με την εξάντληση της ρεαλιστικής αναπαράστασης αλλά και του ίδιου του είδους του μυθιστορήματος βλ. Barth (1967: 29-34) και Waugh (1984, 7).
Jameson, «Forward», Lyotard (1984: viii).
Barthes, «Ο θάνατος του συγγραφέα» (1988: 137-143).
Barthes, «Από το έργο στο κείμενο» (1988: 151-160).
Barthes (1987: 18-19, 21, 27). Δεδομένου ότι η γλώσσα συνιστά μάλλον παρά αναπαριστά την πραγματικότητα και η κειμενικότητα στην ουσία αποτελεί την πραγματικότη-
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Και ο Alvin Kernan στο βιβλίο του Ο θάνατος της λογοτεχνίας, επισημαίνει τους πολλαπλούς θανάτους της λογοτεχνίας που έχουν συντελεστεί,
διαπιστώνοντας τον θάνατο του συγγραφέα, τον θάνατο του μονοσήμαντου κειμένου, αλλά και τον θάνατο του έντυπου κειμένου στη σύγχρονη
τεχνοκρατική εποχή8.
Ο Ihab Hassan κάνει λόγο για μια «λογοτεχνία της σιωπής», επισημαίνοντας ότι η θεώρηση της μοντέρνας λογοτεχνίας ως άρνησης του λόγου
συνεπάγεται όχι μόνο την αποδιάρθρωση των παραδοσιακών αφηγηματικών συμβάσεων, αλλά και την αναίρεση της ίδιας της λογοτεχνικής αφήγησης, την αποκήρυξη της γλώσσας, την αποκοπή του ατόμου από τον λόγο
και την ιστορία9. Ωστόσο, στη μεταμοντέρνα μυθοπλασία, που εμφανίζεται
από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 κι έπειτα, δεν επιβεβαιώνεται η αυτοκαταστροφή της λογοτεχνίας, αλλά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον
στην ενδογλωσσική διαδικασία παραγωγής του νοήματος, η οποία είναι
μια διαδικασία ανοικτή, δεδομένου ότι επιτρέπει αλλεπάλληλους συσχετισμούς και πολλαπλές διακειμενικές αναγωγές10. Καθώς το κριτήριο της
αληθοφάνειας και της αντικειμενικότητας εγκαταλείπεται, επιχειρείται η
εξερεύνηση των ορίων της γλώσσας και της φόρμας, ο σχολιασμός της
ίδιας της αφήγησης από τον αφηγητή ή τους αφηγητές και η αποκάλυψη των αφηγηματικών τεχνασμάτων συχνά με τη χρήση της παρωδίας, η
υπονόμευση της τελικής έκβασης της πλοκής σε συνδυασμό με τη χρήση παράλληλων θεμάτων και τη συγχρονία ασυνάρτητων γεγονότων της
αφήγησης, η έκθεση της παιγνιώδους κατασκευής του κειμενικού σύμπαντος και η εμπλοκή του αναγνώστη στη διαδικασία αυτή11. Εκφράζεται
παράλληλα ο σκεπτικισμός απέναντι στην ειδολογική κατηγοριοποίηση12
τα, δίνεται έμφαση στο ελεύθερο παιχνίδι νοηματοδότησης που λαμβάνει χώρα εντός
του κειμένου∙ βλ. και Derrida (1978: 351-370).
8 Kernan (2001).
9 Hassan (1982: 13-14).
10 Και ο Τζιόβας διαπιστώνει ότι ο νέος προσανατολισμός της αμερικανικής πεζογραφίας
υπαγορεύει την έμφαση στην ίδια τη γραφή, στις στρατηγικές της αφηγηματικής σύνθεσης, στους γλωσσικούς πειραματισμούς και στα αφηγηματικά παιχνίδια. Γι’ αυτό
και, όπως υποστηρίζει, στη λογοτεχνική κριτική εισάγονται νέοι όροι, όπως «μεταμυθοπλασία» ή «υπερμυθοπλασία» (2014: 161, 176). Βλ. ακόμη Τζιόβας (1993: 244-275)
και Χατζηβασιλείου (2002: 151-173).
11 Τζιόβας, «Ο μεταμοντερνισμός και η υπέρβαση της μυθοπλασίας» (22003: 285-320).
Βλ. ακόμη για τα μορφολογικά γνωρίσματα της μεταμυθοπλασίας Waugh (1984).
12 Βλ. «Πρόλογος», Foucault (1986: 11-23), καθώς και Μάλλη (2002: 74-75).
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και αναδεικνύεται η υλικότητα της γλώσσας της λογοτεχνίας, δεδομένου
ότι γίνεται ολοένα και περισσότερο εμφανής η αυτοαναφορικότητά της και
πολλαπλασιάζονται οι γλωσσικοί πειραματισμοί. Έτσι, ο μεταμοντερνισμός εκλαμβάνεται από πολλούς κριτικούς ως συνέχεια του μοντερνισμού
και τα όρια ανάμεσα στον μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό αποδεικνύονται δυσδιάκριτα13. Γι’ αυτό και ο Umberto Eco καταλήγει: «Η απάντηση του μεταμοντέρνου στο μοντέρνο συνίσταται στην αναγνώριση ότι,
εφόσον το παρελθόν δεν μπορεί να καταστραφεί, μιας και η καταστροφή
του οδηγεί στη σιωπή, θα πρέπει να επανεξεταστεί: με ειρωνεία, μ’ έναν μη
αθώο τρόπο»14.
Μ’ έναν τέτοιο ειρωνικό τρόπο, επιστρέφει στην αναπαράσταση της
πραγματικότητας και ο ποιητής Άρης Αλεξάνδρου γράφοντας ένα μυθιστόρημα «μεταιχμιακό» και ταυτόχρονα «αναστοχαστικό όσον αφορά
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να αντιληφθεί και να περιγράψει την αλήθεια για τα πράγματα»15. Το Κιβώτιο (11974) είναι ένα
μυθιστόρημα που έχει πολλαπλώς απασχολήσει τους κριτικούς. Έχει θεωρηθεί κείμενο αντιπροσωπευτικό ενός «πολιτικού υπερρεαλισμού»16,
αλλά επίσης μυθιστόρημα μετακαφκικό17, μοντέρνο ή μεταμοντέρνο,
καθώς και «μυθιστόρημα του παραλόγου» ή «αντιμυθιστόρημα», κυρίως λόγω της αντισυμβατικής του μορφής και των απαιτήσεων που
θέτει στον αναγνώστη για την ανασύνθεση της πραγματικής ιστορίας.
13 Η Νάτσινα υπογραμμίζει τη συγκεχυμένη σημασία που φέρει ο όρος «μεταμοντερνισμός», επισημαίνει την επιφυλακτική στάση των κριτικών αναφορικά με την ενσωμάτωση του στα ελληνικά συμφραζόμενα κι επιχειρεί την ανίχνευση στην ελληνική
πεζογραφία κυρίως μετά την μεταπολίτευση μεταμοντερνιστικών τρόπων, όπως είναι
η δυσπιστία προς την αναπαράσταση, η αυτοαναφορικότητα της γλώσσας, παράλληλα
με την έμφαση στην αδιαφάνεια του γλωσσικού μέσου και το ενδιαφέρον για ζητήματα
κειμενικότητας και διακειμενικότητας, αλλά και η ανάδειξη των πολιτικών διαστάσεων
της γλωσσικής εκφοράς (από τα τέλη του ’70 και τις αρχές της δεκαετίας του ’80), «η
επιστροφή στην ειρωνική πια –δηλαδή την αυτοσυνείδητη– μίμηση ύστερα από μια
περίοδο θητείας στη μινιμαλιστική, μη αναπαραστατική τέχνη», η προβολή της αλήθειας διαμεσολαβημένης από κοινωνικοπολιτικά πλαίσια και εξουσιαστικούς λόγους,
η πολιτισμική κατασκευή μιας ρευστής υποκειμενικής ταυτότητας που προκύπτει από
την εναλλαγή προσωπείων. Βλ. Νάτσινα (2012: 387-401). Γι’ αυτές τις δύο αντιφατικές τάσεις του μεταμοντερνισμού βλ. και Hutcheon (1988: 52), ενώ για τα διακριτικά
γνωρίσματα του μεταμοντερνισμού βλ. Connor (1989).
14 Eco (91993: 62-63).
15 Νάτσινα (2015: 183).
16 Άποψη του Δ. Ν. Μαρωνίτη στην τηλεοπτική εκπομπή Παρασκήνιο (12.2.1986).
17 Τσιριμώκου (2000:137-148).
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Επιπλέον, δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως ένα «αντιέπος» της ελληνικής Αριστεράς, καθώς ακυρώνει το μύθο της αριστερής ιδεολογίας
και της κομματικής αδιαλλαξίας18. Κατ’ επέκταση το Κιβώτιο θεωρήθηκε
μια απομυθοποιητική κι ανατρεπτική πολιτική αλληγορία του εμφυλίου
πολέμου19, αλλά και παρωδία κάθε είδους πολιτικής στράτευσης20.
Από αρκετούς κριτικούς εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής του μεταμοντερνισμού, δεδομένου ότι δίνει έμφαση στον διαμεσολαβητικό και
κατασκευαστικό χαρακτήρα της γλώσσας και αναδεικνύει τις πολιτικές
διαστάσεις της γλωσσικής εκφοράς. Όπως συμβαίνει και σε άλλα έργα
της νεοελληνικής πεζογραφίας της μεταπολίτευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταμοντέρνα, ενώ αναγνωρίζεται η σημασία της πλοκής και
της ρεαλιστικής αναπαράστασης, ταυτόχρονα αμφισβητείται η ρεαλιστική
παραδοχή ότι η γλώσσα είναι ένα διαφανές μέσο που παρέχει πρόσβαση
σε μια κοινά αποδεκτή πραγματικότητα. Έτσι, διαχέεται η αβεβαιότητα
τόσο για την πραγματικότητα ως ενιαία και μονοσήμαντη όσο και για τη
δυνατότητα να φθάσει κανείς στην αλήθεια, δεδομένου ότι η ρευστή και
κατακερματισμένη ιστορική πραγματικότητα ουσιαστικά γίνεται αντιληπτή μέσα από κοινωνικά και πολιτισμικά κατασκευασμένους λόγους, που
δεν επιτρέπουν να φθάσουμε στην αλήθεια21. Κατά την Αναστασία Νάτσινα, το Κιβώτιο22 του Άρη Αλεξάνδρου «αποτυπώνει το πέρασμα από
τον μοντερνισμό και τα μεταπολεμικά ενδιαφέροντα, όπου το ατομικό αλληγορεί το συλλογικό σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο,
προς τον μεταμοντερνισμό, όπου η αλήθεια παραμένει άπιαστη πίσω από
τα αλλεπάλληλα πλαίσια που χρησιμοποιεί ο αφηγητής για να την προσεγγίσει, καταγγέλλοντας εντέλει ουσιαστικά την κατασκευή της από τον
εξουσιαστικό λόγο του Κομμουνιστικού Κόμματος και την αναντίστρεπτη
υποκατάσταση του “είναι” από το “φαίνεσθαι”»23.
18 Μήτρας (1977).
19 Τσιριμώκου (1996: 242).
20 Προγκίδης (2003: 845). Και η Λίζυ Τσιριμώκου υποστηρίζει ότι το Κιβώτιο σημαίνει
τον θάνατο της στρατευμένης λογοτεχνίας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τη «χρεοκοπία
της παραδοσιακής γραφής» (1996: 247 και 2000: 148).
21 Νάτσινα (2015: 177-179).
22 Τα παραθέματα που ακολουθούν είναι αντλημένα από την έκδοση: Άρης Αλεξάνδρου,
το Κιβώτιο, Αθήνα: Κέδρος, 101996.
23 Νάτσινα, (2012: 394-395).
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Αναμφισβήτητα, το πεζογράφημα του Άρη Αλεξάνδρου ακυρώνει αρκετούς από τους κώδικες του παραδοσιακού μυθιστορηματικού είδους,
και, όπως έχει υποστηριχθεί από την κριτική, μοιάζει να συγγενεύει με τον
κώδικα του επιστολικού (μονοφωνικού) μυθιστορήματος ή του προσωπικού ημερολογίου24. Θεωρήθηκε επίσης ένα κείμενο «ανοιχτό», όχι τόσο
επειδή επιδέχεται πολλαπλές σημασιοδοτήσεις και υπόκειται σε ποικίλες
αναγνώσεις, αλλά κυρίως λόγω της σπαστής συγκρότησής του25. Τα όρια
της αφήγησης είναι ρευστά και ασαφή και οι κανόνες οργάνωσης μιας
χρονολογικής και γραμμικής αφηγηματικής ακολουθίας σύντομα εγκαταλείπονται, καθώς στον καμβά της κύριας αφήγησης ενσφηνώνονται παρεκβατικά προσωπικές μνήμες του αφηγητή από την παιδική του ηλικία ή
το απώτερο παρελθόν του.
Τον αφηγηματικό καμβά συνθέτουν, όπως είναι γνωστό, δεκαοκτώ
γραπτές καταθέσεις, ακριβώς όσα είναι και τα «ανεπίδοτα γράμματα»
του Αλεξάνδρου από την εξορία του (Μούδρος 1948). Στις σελίδες των
καταθέσεων αυτών, που έχουν ασύμμετρη έκταση, περιγράφονται τα γεγονότα των τελευταίων μηνών του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα (27.915.11.1949)26 και συγκεκριμένα τα γεγονότα που συνδέονται με τη μυστική αποστολή της μεταφοράς από την πόλη Ν στην πόλη Κ ενός κιβωτίου
με άγνωστο περιεχόμενο από μια σαρανταμελή ομάδα επίλεκτων, που είχαν διακριθεί για την κομματική τους αφοσίωση και το αγωνιστικό τους
φρόνημα. Τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν καθημερινά οδηγίες σχετικά
με την πορεία που καλούνται να ακολουθήσουν και βιώνουν απανωτές
και παράλογες θανατώσεις. Επίσης, στις ίδιες σελίδες ξετυλίγονται και οι
περιπέτειες της μεταφοράς ενός ιδιότυπου «επισκεπτηρίου»27, το μήνυμα
του οποίου τελικά αδυνατεί να αποκρυπτογραφήσει ο μοναδικός επιζήσας
24 Τσιριμώκου (1996: 240).
25 Ραυτόπουλος (1996: 322).
26 Η εστίαση της αφήγησης σε γεγονότα μιας συγκεκριμένης, μικρής σε έκταση χρονικής
περιόδου μπορεί επίσης να συνδεθεί με τη μεταμοντερνιστική αρχή της αποδόμησης
των μεγάλων ενιαίων αφηγήσεων. Βλ. McHale (1987: 9-11).
27 Στον ρόλο του ιδιότυπου αυτού «επισκεπτηρίου» αναφέρεται το ακόλουθο παράθεμα:
«είχα ένα φακελάκι που έπρεπε να παραδώσω σε όποιον θα μου ζήταγε το «επισκεπτήριο» μου […] και έπρεπε λοιπόν να το παραδώσω σε κάποιον που ήξερε ότι το έχω, σε
κάποιον που ήξερε επιπλέον και τη συνθηματική λέξη «επισκεπτήριο», για να πειστώ
ότι είναι πράγματι ο παραλήπτης, καλά ως εδώ, το φακελάκι περιείχε βέβαια ένα μήνυμα, καμιά αμφιβολία ως προς αυτό, μα τι λογής ήτανε το μήνυμα εκείνο αναρωτιόμουνα» (82).
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αυτόπτης μάρτυρας, ο ήρωας-αφηγητής και γι’ αυτό συλλαμβάνεται και
κρατείται στην απομόνωση. Στο τέλος, το «επισκεπτήριο» και το κιβώτιο
καταλήγουν στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Ωστόσο, τόσο το περιεχόμενο του κιβωτίου όσο και το νόημα του «επισκεπτηρίου» δεν αποκαλύπτονται, παραμένουν κενά γράμματα28. τελειώνει με την εθελούσια
διακοπή των γραπτών καταθέσεων από τον αφηγητή-απολογούμενο, χωρίς να δίνεται λύση στην εναγώνια κατάστασή του και να επέρχεται μια
συγκεκριμένη έκβαση στην περιπέτειά του29.
Στις έξι πρώτες καταθέσεις υιοθετείται κατά κύριο λόγο μια πρωτοπρόσωπη χρονολογική αφήγηση, η οποία γίνεται δευτεροπρόσωπη, όποτε
ο αφηγητής απευθύνεται στον απόντα ανακριτή. Σ’ αυτή την αφήγηση, η
οποία είναι άχρωμη και ουδέτερη30, ο αφηγητής παίζει περισσότερο τον ρόλο
ενός αυτόπτη μάρτυρα, ενός ουδέτερου αναμεταδότη όσων παρακολουθεί31.
Γι’ αυτό και απουσιάζει κάθε πληροφορία για το όνομα, την εξωτερική του
εμφάνιση, τον οικογενειακό του περίγυρο ή το ατομικό του παρελθόν. Παρά
την προαναγγελία της υιοθέτησης ενός εξομολογητικού ύφους γραφής, ο
αφηγητής, όπως διαπιστώνει και ο Αλέξανδρος Αργυρίου, «εξιστορεί γεγονότα με σχολαστική ακρίβεια», εικάζοντας ότι ο ανακριτής ενδεχομένως
αμφισβητεί την έκθεση των γεγονότων και κατά συνέπεια σιωπά32.
28 Ο Θαλάσσης παρατηρεί σχετικά: «Όσο ο απολογούμενος αναβάλλει το νόημα, παρατείνει τη ζωή του […] Η σχέση απολογούμενου-ανακριτή αντιστοιχεί πλήρως προς τη
σχέση αφηγητή-αναγνώστη. Ο αναγνώστης ως ανακριτής απαιτεί το νόημα του Κιβωτίου. […] Το νόημα που θα δώσει ο αναγνώστης δεν θα είναι παρά το νέο σημαίνον,
που θα επιφέρει τον αφανισμό του αφηγητή και κατ’ επέκταση και του συγγραφέα».
Βλ. Θαλάσσης (1992: 93).
29 Η απουσία συμβατικού τέλους της αφήγησης αποτελεί χαρακτηριστικό της ποιητικής
της νεοτερικής πεζογραφίας. Βλ. Miller (1981: xiii-xiv) και Giddens (1991: 50-51).
30 Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχολαστική λογική που διαπερνά το σχέδιο απολογίας και υπεράσπισης του υπόδικου-αφηγητή, ο οποίος είναι και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων
της αποστολής, διηθεί τα αποθέματα της ατομικής και της συλλογικής του μνήμης, και
με τον τρόπο αυτό αποκόπτει το λόγο του από το βίωμα. Έτσι, τα στοιχεία της φύσης και
ο ζωντανός της κόσμος απουσιάζουν ολότελα από τις επιλεκτικές εστιάσεις του φακού
του αφηγητή. Ακόμη και τα πρόσωπα εμφανίζονται τα περισσότερα χωρίς ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και παρουσιάζονται να κινούνται σαν μαριονέτες, χωρίς να
διαπερνά τις ενέργειες τους η ζωντανή πνοή και χωρίς να προηγείται των κινήσεών τους
η αυτόβουλη σκέψη ή η συναισθηματική φόρτιση. Βλ. Πέτκου (1999: 188).
31 Η Λίζυ Τσιριμώκου υπογραμμίζει σχετικά: «Ο αφηγητής, απογυμνωμένος από κάθε
ψυχολογική ή άλλη διάκριση, στερούμενος και της ελάχιστης ονοματικής κάλυψης [...]
εκβράζεται στην περιοχή του ουδέτερου και αναδεικνύεται παντοιοτρόπως ως “άνθρωπος χωρίς ιδιότητες”» (2000: 143).
32 Αργυρίου (1988: 145-146).
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Στην αρχή εκθέτει και σχολιάζει την οδό που ακολουθεί προκειμένου
να αφηγηθεί τα γεγονότα με απόλυτη πιστότητα και ακρίβεια33, δίνοντας
στον ανακριτή-αποδέκτη τις πληροφορίες που υποθέτει ότι του ζητούνται
και προσπαθώντας να προβλέψει τον πιθανό αντίλογο. Έτσι, ο φακός εστίασης της αφήγησης απομακρύνεται συχνά από το άμεσα ή έμμεσα βιωμένο παρελθόν και στρέφεται στο υπό διαρκή εξέλιξη παρόν της αφήγησης,
δεδομένου ότι ο αφηγητής προβαίνει σε αλλεπάλληλους μεταγλωσσικούς
σχολιασμούς. Όπως ο ίδιος ομολογεί, η τήρηση μιας αυστηρής χρονολογικής σειράς στη γραπτή αφήγηση των γεγονότων της αποστολής καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη, δεδομένου ότι η πίεση των αυστηρά ευθύγραμμων αναδρομών μιας ένοχης μνήμης που λογοδοτεί επιφέρει αγωνία
και προβληματισμό34:
«Σκέφτηκα αν έπρεπε να συνεχίσω, από κει που σταματήσαμε, κατά τη σύντομη προανάκριση, αν έπρεπε δηλαδή να αρχίσω κατά κάποιο τρόπο απ’
το τέλος, ή να αρχίσω, μια και καλή, απ’ την αρχή, να αρχίσω θέλω να πω
να διηγιέμαι τα γεγονότα όπως τα ξέρω και τα θυμάμαι» (10).

Ο αφηγητής επιλέγει αυθαίρετα να θυμηθεί και να αφηγηθεί τους θανάτους των συντρόφων του λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό τους («Μια
και πρέπει να διαλέξω κάποια σειρά στην καταγραφή των θανάτων, γιατί
να μην προτιμήσω την σειρά κατά βαθμόν;», 65). Καθώς η επίμονη σιωπή του ανακριτή ακυρώνει τον διαλογικό χαρακτήρα της απολογητικής
αφήγησής του και κάθε απόπειρα επικοινωνίας μαζί του αποδεικνύεται
μάταιη, εγκαταλείπεται το αρχικό πρόγραμμα για μια μεθοδευμένη και
σχολαστική διάταξη των δεδομένων της αφήγησης και γίνεται ολοένα και
πιο επιτακτική η ανάγκη διακοπών της. Ενόσω αναπαριστώνται οι συνεχείς εκτελέσεις των συντρόφων του και κυριαρχεί στην αφήγησή του η
παράλογη θεματική του θανάτου, οι αναγκαίες λογικές πληροφορίες που
αφορούν εξωτερικές περιγραφές ή οι αναπαραστάσεις λόγων των προσώπων χάνουν το νόημά τους και διαγράφονται από τη μνήμη του35.
33 Τα μέσα που μεταχειρίζεται ο αφηγητής για να καταπολεμήσει τη λήθη των ουσιαστικών για την απολογία του αναμνήσεων και να υποβοηθηθεί στην οργανωμένη καταγραφή τους είναι το κράτημα σημειώσεων και η νοερή καταγραφή των τοπωνυμίων σε
έναν χάρτη πρόχειρα σχεδιασμένο στο νου του.
34 Πέτκου (1999: 180).
35 Οι πολλαπλές θανατώσεις των συντρόφων του καθιστούν ασαφείς και απροσδιόριστες
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«Πριν από πέντε μέρες, μου φάνηκε πως αν είχα ένα τσιγάρο, θα μπορούσα
να θυμηθώ τα τελευταία λόγια του λοχαγού Νικήτα, τώρα όμως, έχοντας
σκεφτεί και διερευνήσει το θέμα απ’ όλες τις μεριές, κατάλαβα ότι κανένα
τσιγάρο δεν πρόκειται να με βοηθήσει, γιατί τα λόγια του δεν χαραχτήκανε
απλούστατα στη μνήμη μου, ή μάλλον χαραχτήκανε πάνω σε άλλα, ήδη χαραγμένα λόγια, λες και έγινε στη μνήμη μου διπλή εγγραφή [...], με αποτέλεσμα να μείνει μόνο ο τόνος της φωνής και τα λόγια να χαθούν.» (101-102).

Επιδιώκεται συστηματικά η αγωνιώδης παράθεση ερμηνευτικών σχολίων και η αντικατάσταση προηγούμενων αναληθών ερμηνευτικών εκδοχών από νέες στο πλαίσιο μιας ασυνεχούς αφήγησης, όπου εντοπίζονται
διαγραφές, διορθώσεις, συμπληρώσεις και ανασκευές.
«Σύντροφε ανακριτά, επιτρέψτε μου να διακόψω εδώ την κατάθεσή μου
και να επανέλθω σε ένα γεγονός, που το αφηγήθηκα πολύ συνοπτικά, παραλείποντας ουσιώδεις λεπτομέρειες, ή μάλλον την ουσία του πράγματος,
διότι
Άφησα ημιτελή τη φράση, σκέφτηκα να διαγράψω το «ή μάλλον την ουσία του πράγματος, διότι», γιατί βέβαια τί άλλο σημαίνει αυτό αν όχι πως
παρέλειψα να πω την αλήθεια, μα τόχω σκεφτεί από μιας αρχής πως η
κατάθεσή μου δεν πρέπει να έχει διαγραφές, πως κάθε διαγραφή σημαίνει
αμφιβολία» (81).

Σταδιακά, υιοθετείται ως βασική οργανωτική αρχή της αφήγησης η παρακολούθηση της ταυτοχρονίας36 ή της θεματικής συνάφειας37 των γεγονότων της αφήγησης και όχι της γραμμικής και χρονικής εξέλιξής τους, η
οποία υποκαθίσταται τελικά από τη χωρική συμπαράθεσή τους38. Στις έξι
τις λεπτομέρειες κάθε περίπτωσης. Με τον τρόπο αυτό όλα τα θανατικά εξομοιώνονται και τα διαφορετικά αίτια θανάτου των συντρόφων (ανταρσία, τραυματισμός από
σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή, τραυματισμός από νάρκη, πληγή στο πόδι, αυτοκτονία,
μάχη της Πέτρινης Γέφυρας, δάγκωμα από σκορπιούς, διάφορα ατυχήματα, ασθένειες)
χάνουν το νόημά τους.
36 Για την λειτουργία της ταυτοχρονίας ως βασικής οργανωτικής αρχής της νεοτερικής
αφήγησης βλ. Kernmode (1967, 4) και Brooks (1984, 313-314). Για την αποχρονολόγηση στη νεοτερική ποιητική βλ. Hayles (1990: 279-280).
37 Κατά τον G. Genette, οι «θεματικές συλλήψεις» έχουν ως αποτελεσμα τις παρεμβολές
πολλαπλών ιστοριών που διέπονται από σχέσεις αναλογίας ή αντίθεσης (2007: 149).
38 Για τη συσχέτιση της συγκεκριμένης αφηγηματικής επιλογής με την αισθητική του κυβισμού, που υπαγορεύει την πολλαπλότητα των οπτικών γωνιών, τη συγχρονική όραση
και τη χωρική συμπαράθεση όψεων που απέχουν χρονικά βλ. Μόσχου (2010: 601-616).
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τελευταίες καταθέσεις και ειδικότερα από την δέκατη τέταρτη κατάθεση
κι έπειτα χρησιμοποιείται κατά βάση μια ενδοσκοπική μονολογική αφήγηση, η οποία στερείται των πληροφοριών που αναφέρονται στα ιστορικά
δρώμενα της περιόδου και μοιάζει μάλλον με παραλήρημα γεμάτο από
άναρχες αναμνήσεις κυρίως προσωπικών βιωμάτων του αφηγητή. Ο λόγος
είναι σαφώς πιο προσωπικός και υιοθετείται η τεμαχισμένη χρονολόγηση,
οι «αναλήψεις» είναι σχεδόν αποκλειστικά «εξωτερικές» και «μερικές»39,
καθώς ανακαλούνται μεμονωμένες στιγμές του κατοχικού και του απώτερου παρελθόντος του αφηγητή που δεν συνδέονται άμεσα με το παρόν της
κύριας αφήγησης ή με το πρόσφατο παρελθόν των αφηγημένων γεγονότων της αποστολής.
Μέσα από τις συνειρμικές εναλλαγές αναμνήσεων από ένα πρόσφατο
κι ένα μακρινό παρελθόν, ο αφηγητής ανιχνεύει βαθύτερες πτυχές της
πολιτικής ιδεολογίας του και της ίδιας της συνείδησής του, δεδομένου
ότι οδηγείται σε νέες προσεγγίσεις της αλήθειας και σε σταδιακές αποκαλύψεις που του επιτρέπουν να εκφράσει την οδυνηρή απορία του κατά
τη «σύγκρουση της βιολογικής με την ιστορική κλίμακα», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Δ. Ν. Μαρωνίτης40. Εντούτοις, οι σπειροειδείς
αναμοχλεύσεις της μνήμης του αποτυπώνονται με ενάργεια και παρά τον
οδυνηρό χαρακτήρα τους συνιστούν διαδικασίες ιδιαίτερα σημαντικές
όχι τόσο για την απολογία του όσο για την ανασυγκρότηση του εσώτερου ψυχισμού του41.
«γράφοντας, ένιωθα όλο και περισσότερο, πώς να το πω, αισθανόμουνα
ότι μου αρέσει να ξαναφέρνω στη μνήμη μου τα γεγονότα, να συναρμολογώ τα σκόρπια κομμάτια, σαν και κείνο το παιδικό παιχνίδι, [...] ένα
παιχνίδι με κύβους, που έπρεπε να τους τοποθετήσεις κατάλληλα τον ένανε
δίπλα στον άλλον, οπότε κάθε απάνω έδρα των τοποθετημένων στη σωστή
τους θέση κύβων αποτελούσε τμήμα της ίδιας επιφάνειας, τμήμα μιας ζουγραφιάς και το σύνολο των εδρών μια αχάραχτη επιφάνεια, μια και μόνη,
μη τεμαχισμένη ζουγραφιά» (157).
Για την κυριαρχία του χώρου στη μεταμοντερνιστική αφήγηση βλ. Jameson (1999: 16).
39 Για τη διάκριση ανάμεσα σε «εξωτερικές αναλήψεις» και «εσωτερικές αναλήψεις» και
τις «μερικές αναλήψεις» βλ. Genette (1980: 49 και 61-62).
40 Μαρωνίτης (1975).
41 Πέτκου, (1999: 196-197).
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Ουσιαστικά αρθρώνεται ο εξομολογητικός, εν μέρει αυτοβιογραφικός
και ταυτόχρονα αυτοαναφορικός «μνημονικός μονόλογος»42 ενός αυτοαναλυόμενου αφηγητή, που συνειδητοποιεί και ομολογεί ανοιχτά τα κενά μνήμης που αντιμετωπίζει, αντιλαμβάνεται την απαξίωση της επικοινωνιακής
λειτουργίας του λόγου που αρχικά χρησιμοποιεί και την υπονόμευση της
ιδεολογίας που αυτός φέρει και γι’ αυτό εγκαταλείπει τη μεθοδευμένη οργάνωση του λόγου της αφήγησης. Επιχειρεί πλέον ένα είδος ευρύτερου απολογισμού της παρελθούσας ζωής του ή αυτοκριτικής όπου οι αλλεπάλληλες
προσθήκες και αναιρέσεις αποκαλύπτουν μια τραυματισμένη και αντιφατική αφηγηματική συνείδηση, καθώς πίσω από το αφηγηματικό εγώ λανθάνει
μια σωρεία εναλλασσόμενων προσωπείων που αυτοαναιρούνται και αλληλοεξουδετερώνονται43. Όπως σημειώνει η Λίζυ Τσιριμώκου, «βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά σκηνοθετημένη «εξομολόγηση», μια οδυνηρή δοκιμασία της προσωπικής μνήμης, που δήθεν εν θερμώ ανακαλεί από το
πρόσφατο και απώτερο παρελθόν θραύσματα της «αλήθειας»44.
Γίνεται έτσι εμφανές ότι η αλήθεια δεν είναι εύκολο να ειπωθεί ολόκληρη άμεσα, και αντικειμενικά. Η αναπαράσταση της βιωμένης πραγματικότητας στην ολότητά της με τη χρήση του γραπτού λόγου καθίσταται
αδύνατη, όχι μόνο εξαιτίας των αδυναμιών που εκδηλώνονται κατά τις
μνημονικές ανακλήσεις, όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, αλλά και εξαιτίας άλλων περιοριστικών παραγόντων, όπως είναι η περιορισμένη γραφική ύλη, ο πολυδιάστατος και υποκειμενικός χαρακτήρας της βιωμένης
πραγματικότητας, η πολυσημία που χαρακτηρίζει τον λόγο του αφηγητή
κι εντέλει η α-σημία που συνεπάγονται οι αλληλοαναιρέσεις κατά την
αφήγηση45, η οποία συνδέεται άλλωστε και με την κενότητα του κιβωτίου
και του «επισκεπτηρίου». Γι’ αυτό και ο Δημήτρης Ραυτόπουλος κάνει
λόγο για μια «νευρωτική οργάνωση σαν πηγή έκφρασης», η οποία συνεπάγεται την αυτo-ακύρωση του γραπτού λόγου και «ανάγεται [...] στη
42 Cohn (1978: 173-216 & 2001: 229-281).
43 Κατά τη Νάτσινα, ο αφηγητής-ήρωας «αποδεικνύεται ένας χαμαιλέοντας που προσαρμόζει την οπτική και τα λεγόμενά του ανάλογα με το σε ποιον θεωρεί ότι απευθύνεται» (2015: 181), ενώ η Λ. Τσιριμώκου καταλήγει: «Μέσα από την αλληλουχία των
προσωπείων-ήχων το “εσώτατο εγώ” πολλαπλασιασμένο αλλά εξίσου μονόχορδο και
απροσδιόριστο, παρά το εκκωφαντικό του παραλήρημα στην ουσία σωπαίνει∙ στη θέση
του μιλά η ίδια η γλώσσα» (2000: 142).
44 Τσιριμώκου (1996: 241).
45 Νάτσινα (2015: 180-181).
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θεσμοθετημένη από την πολιτική οργάνωση νεύρωση, όπου το σώμα (η
μάζα) υπακούει σε εντολές “ομαλής” ενέργειας και συμπεριφοράς όσο ο
κώδικας δεν έχει διαταραχθεί, ενώ αντίθετα εκδηλώνει ψυχοσωματικές
διαταραχές»46.
Όπως διατείνεται ο ίδιος κριτικός47, «εκείνο που κρύβεται και χάνεται
είναι η επικοινωνία, ο λόγος», καθώς η ιδέα γίνεται πλέον «γράμμα νεκρό»
και η αντικειμενική επικοινωνία μέσω της θεσμικής γλώσσας καθίσταται
αδύνατη. Ωστόσο, ο αφηγητής δεν προχωρεί στην ολοκληρωτική αποδόμηση της γραφής, αλλά τη χρησιμοποιεί πια ως υποκατάστατο ενός λόγου
ακόμη «ζωντανού» που «θέλει να πει τα πάντα», «αρνείται το ρηθέν “ανείπωτο”» και καθίσταται εντέλει «πλήρης σημασιών», εφόσον διακρίνεται
σ’ αυτόν μια πληθώρα σημείων, η οποία ανάγει στην προυστική «υπερμνησία» και στη «διασπορά» νοημάτων του J. Derrida48 στο πλαίσιο των
διαδοχικών αναγνώσεων του έργου. Σε κάθε πολυεπίπεδη ανάγνωσή του,
που προϋποθέτει την ενεργητική ερμηνευτική εμπλοκή του αναγνώστη,
διαπιστώνεται η παρωδία της προδομένης ιδεολογικής ουτοπίας, η αμφισβήτηση της ιστορικής εγκυρότητας και η αναγκαιότητα ανασύνθεσης της
υποκειμενικότητας.
Στη μονολογική αφήγηση των έξι τελευταίων γραπτών καταθέσεων
εγκιβωτίζονται οι παρένθετες, αυτόνομες και ανεξάρτητες μεταξύ τους
ιστορίες του Αλέκου, του Χριστόφορου, της Ρένας και της Κλειώς, φίλων
του αφηγητή που παρουσιάζονται ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες
και όχι ως πιόνια ενός καλοστημένου παιχνιδιού, όπως συμβαίνει με τους
συντρόφους του που συμμετέχουν στην αποστολή49. Οι αναμνήσεις που
συμπαρασύρουν οι ιστορίες τους είναι καθαρές, χωρίς αμφιβολίες κι επιτρέπουν στον αφηγητή, καθώς ανακεφαλαιώνει τη ζωή του, να επαναφέρει
46 Ραυτόπουλος (1976: 92).
47 Ραυτόπουλος (1996: 303, 325, 328). Πιο συγκεκριμένα ο Ραυτόπουλος κάνει λόγο για
μια γραφή ανοιχτή, ατελή, ατέρμονη, που αποκαλύπτει τη μεταφορική της απορία, καταλήγοντας: «Λόγος και σιωπή, πρέπει να πει τα πάντα και τίποτα, μπροστά σ’ όλους
και σε κανένα. Αλλά η σιωπή μας ρωτάει, δε ρωτάει κάτι συγκεκριμένο και προπάντων
αδιαφορεί για την απάντηση» (1996: 303).
48 Derrida (1972).
49 Κατά τον Ραυτόπουλο, πρόκειται για πρόσωπα που «εμφανίζονται όχι από αφηγηματική ανάγκη, αλλά παρενθετικά, σαν να βγαίνουν σε μια σκηνή κλειστή, από τις κουίντες, τις πτυχές μιας συλλογιστικής ταραγμένης, που τα ανακαλεί σαν μάρτυρες του
ανεπίληπτου κομματικού παρελθόντος του αφηγητή» (1996: 289).
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στα αποθέματα της μνήμης του χυμούς μιας χαμένης ζωντάνιας και «αποφλοιώνοντας τον εαυτό του και τις πράξεις του από όλες τις νοθείες [...] να
βρει τις αιτίες που εκτροχίασαν την ιδεολογία»50.
«και νάθελα να ξεχάσω το περιστατικό, δε θα μπορούσα πια [...], έτσι που
αναδύθηκαν τα πρόσωπα των φίλων μου, σαφή και πεντακάθαρα, απαλλαγμένα απ’ την αμφιβολία της μνήμης [...] αναδυθήκανε κι εγώ τους έβλεπα τους φίλους μου (βλέποντας ταυτόχρονα και τον εαυτό μου δίπλα τους,
[…]) έβλεπα τα πρόσωπά τους, πώς να το πω, σαν σχέδια με κάρβουνο που
τα πέρασες με φιξατέρ, σταθερά και κινούμενα ταυτόχρονα, με χαμόγελα, με μορφασμούς και χειρονομίες, προικισμένα με φωνή τα φιξαρισμένα
πρόσωπα, με τον δικό του τόνο φωνής το καθένα τους, με τις ιδιοτυπίες
της προφοράς τους, μέσα σε συγκεκριμένους χώρους κάθε φορά» (172).

Στις σελίδες του Κιβωτίου, ο επαρκής αναγνώστης συνειδητοποιεί τη
διάβρωση της γραμμικής λειτουργίας του χρόνου και την αμφισβήτηση
του τυποποιημένου αντικειμενικού χρόνου της ιστορίας, δεδομένου ότι
συντελούνται απροσδόκητες μεταπηδήσεις από το μυθοπλαστικό στο αυτοβιογραφικό και στο κειμενικό επίπεδο της αφήγησης. Στις συνεχείς και
φαινομενικά τουλάχιστον ανεξέλεγκτες παλινδρομήσεις της μνήμης του
αφηγητή, το πρόσφατο παρελθόν της αφηγημένης ιστορίας, το παρόν της
αφήγησης-γραφής, αλλά και το απώτερο παρελθόν των προσωπικών βιωμάτων του διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν, με αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτή η κατάρριψη των διαχωριστικών ορίων του χρόνου και
η υιοθέτηση ενός ανιστορικού και κατ’ ουσία α-χρονικού μοντέλου μιας
νεοτερικής ποιητικής, που προσδίδει εντέλει υπερεθνικές και διαχρονικές
διαστάσεις στα γνωστά ιστορικά συμφραζόμενα του κειμένου51.
Στο μεταμοντέρνο μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου μέσα από την
αναίρεση της χρονικής αλληλουχίας της αφήγησης, την κυριαρχία του
ελεύθερου συνειρμού σε μεγάλο μέρος της και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον υποκειμενικό και τον ιστορικό χρόνο διαπιστώνεται η συντριβή
της χρονικότητας, η οποία συνδέεται από τους κριτικούς του μεταμοντερνισμού με την έννοια της «μετα-ιστορίας»52, έννοια που υπαγορεύεται
50 Αργυρίου (1975: 50).
51 Πέτκου (2013: 124).
52 Για την έννοια της «μετα-ιστορίας» και την κρίση της ιστορικότητας βλ. Niethammer
(1989: 7) και Heise (1997: 16), καθώς και Habermas (1983: 3-15).

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ...

255

από την κατάργηση της γραμμικής ιστορικής εξέλιξης, την κατάρρευση
των σημαντικών πολιτικών ιδεολογιών, την κρίση της ιστορικότητας και
το τέλος της ιστορίας. Τελικά, αποκαλύπτεται πως όλα τα ιερατεία χαρακτηρίζονται εξίσου από την πτώση των ανθρώπινων αξιών, τη διάψευση
των οραμάτων και την ακύρωση των κωδίκων53.
Η άρθρωση ενός απολογητικού λόγου που διέπεται από τους αντικειμενικούς κανόνες της ορθής και ψυχρής λογικής μιας θεσμικής γλώσσας
και της αυστηρής χρονολογικής ακολουθίας που αυτή επιβάλλει αποδεικνύεται ατελέσφορη και η αγωνιώδης απόπειρα της μνήμης να ανασυνθέσει με σχολαστική ακρίβεια και χωρίς παραποιήσεις τις αναγκαίες
λογικές πληροφορίες ναυαγεί μπροστά στον παραλογισμό των άδικων,
απανωτών θανάτων και στην ολοκληρωτική απαξίωση του ανθρώπινου
υποκειμένου. Γι’ αυτό κι εύλογα ο Κώστας Σταματίου διαπιστώνει ότι
«κάτω από την επιφάνεια της λογικής ανάπτυξης μιας απλής απολογίας
[...] κρύβεται όλη η τραγωδία της “χαμένης γενιάς” της Κατοχής και του
Εμφυλίου, η κρίση της πίστης, η κρίση της Λογικής»54. Στο πλαίσιο μιας
τέτοιας αφήγησης, στεγνής από κάθε βιωματικό στοιχείο, η αλήθεια και
το ψεύδος συγχέονται, καθώς το σημαίνον και το σημαινόμενο συνδέονται με πολλαπλές συρραφές και διακρίνονται περιπτώσεις επανάληψης
ή παραλλαγμένης κυκλικότητας, κυρίως στις απόπειρες εκ νέου ερμηνείας ή αναθεώρησης από την πλευρά του αφηγητή των γεγονότων της
αφήγησης55.
Ο αφηγητής-απολογούμενος αφήνεται συνειδητά στις σπειροειδείς διαδρομές της τραυματισμένης μνήμης του και στην άρθρωση ενός λόγου
ατελούς, χωρίς όρια ή στεγανά.
«και μια και τόφερε η κουβέντα και μίλησα για άλογα, σκέφτουμαι πως θα
είχα πολλά να πω επί του θέματος και δεν πειράζει που πηδάω από το ένα
θέμα στο άλλο» (105).
53 Η Λίζυ Τσιριμώκου επισημαίνει ορισμένους από τους κώδικες αυτούς, όπως τον κώδικα της κομματικής πειθαρχίας, της ιδεολογικής πίστης, της συναδελφικής αλληλεγγύης, της ψυχρής μαθηματικής λογικής και του παράφορου ερωτικού πάθους, της αταλάντευτης φιλίας και του αλτρουισμού, και υπογραμμίζει τη διαλεκτική σύνθεσή τους
στον κυρίαρχο κώδικα-πλαίσιο της Μνήμης (2000: 144-145).
54 Σταματίου (1977).
55 Για τις απόπειρες αυτές που συνεπάγονται πολλαπλές «επαναληπτικές αναλήψεις» βλ.
Αργυρίου, (1988: 145-146).
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Έτσι, από ένα σημείο κι έπειτα γίνεται αντιληπτή στο Κιβώτιο η αυθόρμητη διαστρωμάτωση των διαφορετικών χρονικών επιπέδων της βιωμένης
υποκειμενικής πραγματικότητας και των ποικίλων και πολλαπλών όψεων της ιστορικής αλήθειας, παρά την απουσία της πολλαπλής εστίασης
της αφήγησης. Ο αφηγητής του Κιβωτίου επιχειρεί με τον τρόπο αυτό να
συρράψει τις πτυχές ενός εξαρθρωμένου εγώ και να αντισταθεί στη διάλυση της ανθρώπινης υποκειμενικότητας56. Γι’ αυτό και την αγωνία της
ενθύμησης διαδέχεται τελικά η λύτρωση της συνειδητής αμνησίας, της διαγραφής των ανούσιων πληροφοριών και των τραυματικών αναμνήσεων,
στο πλαίσιο μιας αυθόρμητης συνειρμικής γραφής, στην οποία τα ίχνη της
απαρχής και τα όρια του τέλους εντέλει απαλείφονται. Η ανοιχτή δόμηση
των συνειρμών επιτρέπει την απενοχοποιημένη και ελεύθερη εκφορά του
λόγου ενός ανθρώπινου υποκειμένου που λαχταρά να ανασυγκροτήσει την
ταυτότητά του, να ανασυγκολλήσει τη θρυμματισμένη οντότητά του και
να μιλήσει επί της ουσίας χωρίς περιορισμούς, καταθέτοντας την προσωπική του αλήθεια δίχως ενδοιασμούς.
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Abstract
The «death» of literature, which had already been announced since
the1960s, and the consideration of modern literature as a refusal of speech
and a subversion of traditional narrative terms lead, according to Ihab Hassan, to the self-cancellation of literary narration. Aris Alexandrou’s novel
Mission box, which was rightly considered as a subversive political allegory of the civil war in Greece, is a distinctive example of Greek postmodernist prose which cancels several codes of the traditional novel by adopting
a nonrealistic delirium-writing with a sectional structure and multiple significations, referring to Proustian “hypermnesia” or Derrida’s “dissemination” of meanings. The aim of this paper is to demonstrate how experimentations attempted in a discontinuous self-referential narration, governed by
discursive minuteness, silencing all the necessary logical information due
to the fact of the absurd death and draining memory’s reserves from every
experiential or vital essence abolish the initial plan for an organized layout of the data of a post-narration aimed at vindication and self-acquittal,
disclose the lack of a consistent textual truth and impose metalinguistic
annotations, but also open up new possibilities of meaning in a playful
way, allowing the reconstruction of the identity, the release of semantic
extensions and multiple readings. This study is focused on the articulation
of a confessional “associative monologue” by an indicted narrator who realizes the gaps of his memory as he apologizes and analyses himself, thus
articulates a lawless speech without communicative value. However, the
allegorical connotations of narration’s events and narrator’s annotations
make visible the ratio between experiences of different historical periods,
contribute to the breaking down of the dividing boundaries of time and
make Alexandrou’s writing timeless. As the signifier and the signified are
associated with multiple sutures, recurred situations or states of a varied
circularity are displayed throughout the narration, truth and falsehood are
confused and agony of remembrance is succeeded by the redemption of
a conscious amnesia within a writing where traces of the beginning and
limits of the end are eventually eliminated.
Λέξεις κλειδιά: νεοτερικότητα, μεταμοντερνισμός, αφήγηση, μνήμη,
Αλεξάνδρου

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ
ΚΑΙ Η (ΔΙΦΥΗΣ) ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ
Νάντια Φραγκούλη*
Σε συζήτηση των Αλέξανδρου Ασωνίτη, Μένη Κουμανταρέα, Δημοσθένη Κούρτοβικ, και Πέτρου Τατσόπουλου για τη νεοελληνική πεζογραφία, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό Διαβάζω το 19971 ο Μένης
Κουμανταρέας αναφέρει: «Εγώ πάντως νομίζω ότι το πρόσωπο της πεζογραφίας αρχίζει και αλλάζει το 1980. Πολύ σωστά έκανες και έθεσες ως
ορόσημο το ’89, Πέτρο, αλλά πιστεύω ότι, ουσιαστικά, στην Ελλάδα τα
πρώτα χρόνια του ’80 είναι που αλλάζει η πεζογραφία. […] Η δική σας η
γενιά απαλλαγμένη από αυτά [τα κληρονομημένα τραύματα της Κατοχής
και του Εμφυλίου], φέρνει μια καινούργια νότα στη λογοτεχνία. Προφορικότητα στη γλώσσα, αποφυγή λογοτεχνικών στερεοτύπων, δροσιά, γέλιο,
ελαφρότητα, ροκ μουσική. Βγάζετε έξω καθετί που μπορεί να έχει σχέση
με το επίσημο, το τραγικό, το ελεγειακό». (Διαβάζω 1997, 106-107).
Το παραπάνω απόσπασμα του Μένη Κουμανταρέα περιγράφει με τρόπο εύστοχο και συνοπτικό την αλλαγή που διαπιστώνει η κριτική στη
*

1

Η Νάντια Φραγκούλη είναι υποψήφια διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα
της διδακτορικής της διατριβής είναι: «Η σχέση της ελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας (1949-2009) με τον κινηματογράφο. Μια εξέταση μέσα
από το πρίσμα της συγκριτικής ποιητικής». Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες για τη
νεοελληνική λογοτεχνία του εικοστού αιώνα και για τον διάλογό της με την τέχνη του
κινηματογράφου. Για τη συμμετοχή της στο ΣΤ΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών
Σπουδών τής χορηγήθηκε η υποτροφία για νέους ερευνητές της ΕΕΝΣ. Για αναλυτικό
βιογραφικό και κείμενα δημοσιεύσεων: https://uoa.academia.edu/NadiaFragkouli.
Το περιοδικό Διαβάζω δημοσίευσε το 1997 μια συζήτηση των Αλέξανδρου Ασωνίτη,
Μένη Κουμανταρέα, Δημοσθένη Κούρτοβικ και Πέτρου Τατσόπουλου με τίτλο «Μετά
είκοσι έτη. Μια συζήτηση για τη νεοελληνική πεζογραφία». Η αναφορά είναι στην
πολύ γνωστή συζήτηση των Αλέξανδρου Αργυρίου, Αλέξη Ζήρα, Αλέξανδρου Κοτζιά
και Κώστα Κουλουφάκου για τη μεταπολεμική μας πεζογραφία που δημοσιεύτηκε στο
τεύχος 5-6 του περιοδικού Διαβάζω τον Φεβρουάριο του 1977. Στη συζήτηση του 1997
οι συμμετέχοντες σχολιάζουν την κατάσταση στη σύγχρονη νεοελληνική πεζογραφία
με έμφαση στις διαφοροποιήσεις της από τη μεταπολεμική πεζογραφία, ενώ αναφέρονται και σε στοιχεία όπως η λειτουργία της αγοράς του βιβλίου και η δημόσια εικόνα
του συγγραφέα.
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νεοελληνική πεζογραφία από τη δεκαετία του 1980 και εξής2. Αλλαγή
μάλιστα ικανή να τη διαχωρίσει τόσο από τη μεταπολεμική μας πεζογραφίας, όσο και από τα πεζογραφήματα που εμφανίστηκαν τα πρώτα
μεταπολιτευτικά χρόνια (π.χ. Νόλλας, Δούκα, Πανσέληνος). Συγκεκριμένα στη συζήτησή τους για τη μεταπολιτευτική πεζογραφία οι Τιτίκα
Δημητρούλια, Ελισάβετ Κοτζιά, Λίνα Πανταλέων, Γιώργος Περαντωνάκης και Βαγγέλης Χατζηβασιλείου3 αναφέρουν ότι η πεζογραφία μας από
τη δεκαετία του 1980 και μετά πραγματοποιεί μια θεματική στροφή της
οποίας τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η αποϊδεολογικοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, η «έξαρση του ατομικισμού» (Χατζηβασιλείου) η «θεαματική υποχώρηση του κοινωνικού και του πολιτικού» (Κοτζιά), αλλά και
μια απομάκρυνση από την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα της
Ελλάδας, ώστε να καταλήγουμε σε μια πεζογραφία που αφηγείται πράγματα και καταστάσεις που μοιάζουν να προέρχονται από το δυτικό πολιτισμικό περιβάλλον4. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ευρύτατη ποικιλομορφία
της νεοελληνικής πεζογραφικής παραγωγής στο διάστημα 1981-2000, θα
επικεντρωθώ κυρίως στη συμβολή της λεγόμενης πεζογραφικής Γενιάς
του 1980, σχολιάζοντας ειδικότερα τα στοιχεία και τα κείμενα εκείνα που
θεωρώ ότι μπορούν να συνδεθούν με μια ποιητική της θεαματοποίησης,
και ειδικότερα ακόμα της θεαματοποίησης της παραβατικής και εγκληματικής συμπεριφοράς.

2

3
4

Καταρχάς η Ιστορία της Λογοτεχνίας και η φιλολογική κριτική υιοθετούν ως τομή το
1974, αυτονόητη τομή στη νεοελληνική ιστορία, η οποία όμως απηχείται και στη λογοτεχνία: «αποτελεί και λογοτεχνική τομή, καθώς την ίδια χρονολογία σημειώνεται
η είσοδος και μιας εντελώς καινούργιας γενιάς πεζογράφων, μιας γενιάς συγγραφέων
που εξελίχθηκαν σε σημαντικά μεγέθη των νεοελληνικών γραμμάτων, όπως είναι η
Μάρω Δούκα, ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης, ο Δημήτρης Νόλλας»: Ελισάβετ Κοτζιά:
Δημητρούλια κ.ά. (2009, 44). Παράλληλα όμως, προϊόντος του χρόνου, επισημαίνουν
και μια σταδιακή αλλαγή στη θεματολογία και το ύφος της νεοελληνικής πεζογραφίας
στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980: βλ. ενδεικτικά: Beaton (1996, 358, 366, 367)·
Τζιόβας (2002, 271-275)· Δημητρούλια κ.ά. (2009, 44-48).
Δημητρούλια κ.ά. (2009).
Δημητρούλια κ.ά. (2009, 46, 48, 50-51, 69-70). Πρβλ. Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος σε
τοποθέτησή του σε μια ανοιχτή συζήτηση συγγραφέων με θέμα την «Ιδεολογία και
μορφή της νεοελληνικής πεζογραφίας» η οποία δημοσιεύτηκε το 1987 υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού, περιγράφει τη ζωή των νέων στα ελληνικά αστικά κέντρα
ως περίπου όμοια με τη ζωή των νέων στα αστικά κέντρα των ΗΠΑ: Γιατρομανωλάκης
κ.ά. (1987, 134-135).
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Χάριν συντομίας θα μπορούσαμε αυτή τη συμβολή της Γενιάς του
1980 να τη συνοψίσουμε σε μία τριπλή άρνηση: άρνηση της πολιτικοποίησης, άρνηση της νεοελληνικής παράδοσης και ιστορίας, και άρνηση
του καθωσπρεπισμού (θεματικού, αισθητικού, γλωσσικού). Οι τρεις αυτές
«αρνήσεις» διαλέγονται σαφώς με την πεζογραφική παράδοση του δυτικού μεταμοντερνισμού5, ενώ παράλληλα, ευνοούν τον διάλογο της νεοελληνικής πεζογραφίας με τον εμπορικό κινηματογράφο της περιόδου, ως
δεξαμενή σύγχρονων «λαϊκών» μύθων με υψηλή διάδοση στη νεοελληνική κοινωνία της εποχής. Ο διάλογος με τον κινηματογράφο, όπως και για
τις προηγούμενες πεζογραφικές γενιές, διαμορφώνεται από την ποιητική
της πεζογραφίας της περιόδου, την οποία και φωτίζει πολλαπλά. Ο κινηματογράφος για τη νεοελληνική πεζογραφία του τέλους του εικοστού
αιώνα είναι, λοιπόν, κυρίως ο καθρέφτης τον οποίο η πεζογραφία χρησιμοποιεί προκειμένου να διατυπώσει αυτοαναφορικά σχόλια. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, είναι ταυτόχρονα και ένας τόπος φυγής
από τη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα, ένας τόπος θεαματικών
ξενόφερτων μύθων, από τον οποίο η πεζογραφία αντλεί στοιχεία θεματικά,
αλλά και υφολογικά, προκειμένου να κατασκευάσει μια εύληπτη προς το
ελληνικό αναγνωστικό κοινό λογοτεχνική αφήγηση, η οποία απομακρύνεται από τη νεοελληνική ιστορία, κοινωνία και λογοτεχνία6.
Από τη μελέτη, λοιπόν, μυθιστορημάτων και διηγημάτων των δεκαετιών του 1980, πρωτίστως, και δευτερευόντως του 1990, διαπίστωσα ότι
πολλά από τα χαρακτηριστικά της πεζογραφικής παραγωγής της περιόδου προσφέρονται για διακαλλιτεχνική προσέγγιση υπό το πρίσμα του
διαλόγου της νεοελληνικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο. Έτσι,
σε μια πεζογραφική παραγωγή για την οποία ο μύθος, η πλοκή δηλαδή,
αποκτά ξαφνικά τέτοια σημασία, ώστε οι κριτικοί να φτάνουν να κάνουν
λόγο για ένα νέο κριτήριο λογοτεχνικότητας στηριγμένο στην αξιολόγηση της πλοκής7, η επάνοδος ενός περιπετειώδους και διασκεδαστικού
5

6
7

Ήδη η παράδοση του δυτικού μεταμοντερνισμού καταργώντας από τα μέσα περίπου
της δεκαετίας του 1970 τα στεγανά μεταξύ υψηλού και χαμηλού, έχει φέρει τη λογοτεχνία σε διάλογο με δημοφιλή είδη τέχνης και αφήγησης: Δημητρούλια κ.ά. (2009, 66)·
Ζήρας (2000, 75-76). Πρβλ. D’haen (1990).
Ο διάλογος της νεοελληνικής πεζογραφικής παραγωγής της περιόδου με τη σύγχρονή
της μαζική κουλτούρα της Αμερικής έχει ήδη επισημανθεί από τη φιλολογική κριτική:
Δημητρούλια κ.ά. (2009, 69)· Mackridge και Yannakakis (2004, 6-9).
Δημητρούλια κ.ά. (55-58)· Τζιόβας (2017, 539), κ.α.
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αφηγηματικού μύθου, αλλά και η εκτεταμένη παρουσία διαλογικών μερών στα πεζογραφήματα αυτά, είναι στοιχεία που μπορεί υπό περιστάσεις να προδίδουν έναν διάλογο με τον κινηματογράφο, ή τουλάχιστον
να τον ευνοούν.
Πάνω από όλα, όμως, τον διάλογο της νεοελληνικής πεζογραφίας της
περιόδου με τον κινηματογράφο χαρακτηρίζει η καταφανής διείσδυση του
κινηματογράφου ως συνεκτικού αφηγηματικού σύμπαντος στα λογοτεχνικά κείμενα. Με άλλα λόγια, η αναπαραστατική σχέση, σε συντονισμό με
τη μεταμοντερνιστική κατάλυση της έννοιας της πραγματικότητας8 όποια
κι αν είναι η θεωρητική της τεκμηρίωση9, μετατοπίζεται από τον εξωτερικό κόσμο, στον κόσμο των ταινιών. Το φαινόμενο μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί σε πλήθος κειμένων της περιόδου, όχι αποκλειστικά των πεζογράφων της Γενιάς του 1980, ενώ αποκτά παραδειγματικά χαρακτηριστικά
στα πεζογραφήματα που θεματοποιούν το έγκλημα, στα οποία και θα επικεντρωθώ εδώ. Αναφέρω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα: τα Τοπία της
Φιλομήλας 1988 του Ταμβακάκη, Τα τζιτζίκια 1985 του Ραπτόπουλου, την
Καρδιά του Κτήνους 1987 του Τατσόπουλου, τον Χορό των ρόδων 1994
και τον Γκας τον Γκάνγκστερ 2000 του Σουρούνη ή ακόμα και την Ουράνια
Μηχανική 1999 της Δούκα ή τα διηγήματα «Αναδρομή» από τη συλλογή
διηγημάτων Εθισμός στη νικοτίνη του Θανάση Βαλτινού και «Ο Βάγγος
από τα Φάρσαλα έγινε αρχιγκάνγκστερ» του Βασίλη Βασιλικού 2007.
Κάθε κείμενο φυσικά είναι διαφορετικό, και η ποικιλομορφία της πεζογραφικής παραγωγής της περιόδου ευρύτατη. Είναι όμως απορίας άξιο
πώς μαζεύτηκαν τόσοι νονοί του εγκλήματος ξαφνικά στη νεοελληνική
πεζογραφία. Και δεν είναι η θεματολογία του εγκλήματος που ξενίζει, γιατί στη θεματολογία του περιθωρίου έχουμε πλούσια παράδοση, πρωτίστως
από τη δεκαετία του 1920. Είναι το αισθητικό και ιδεολογικό πρόσημο
αυτής της θεματολογίας που ενδιαφέρει. Τα πρόσωπα των νεοελλήνων μικροεγκληματιών είτε περιβάλλονται με την αίγλη, για παράδειγμα, των
Μπόνι και Κλάιντ10 ή του Μάικλ Κορλεόνε11, είτε, συνηθέστερα ακόμα,
παρωδούνται, επειδή ακριβώς, ως νεοελληνικά αντίγραφα των μεγάλων
8 Νάτσινα (2012, 392-393).
9 Fokkema (1997, 19-21).
10 Από την εμβληματική για την ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου ταινία
Bonnie and Clyde του Arthur Penn (1967).
11 Από την τριλογία του Νονού του Francis Ford Coppola (1972, 1974, 1990).
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αμερικανών γκάνγκστερ, παρουσιάζονται σε κάθε τους βήμα ανεπαρκείς
στη σύγκριση με το χολλυγουντιανό τους πρότυπο. Παράλληλα, οι ήρωες
αυτοί, σε αντίθεση με τους προγόνους τους, των αρχών του αιώνα, δεν καταφεύγουν στο έγκλημα για να επιβιώσουν. Δεν είναι οι άθλιοι και περιθωριοποιημένοι που εξωθούνται στο έγκλημα από την πίεση των κοινωνικών
και οικονομικών συνθηκών. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιλέγουν το
έγκλημα προκειμένου «να πιάσουν την καλή» κατά το κοινολεκτούμενο
της εποχής. Χωρίς ιδιαίτερα να επιμένουν σε αυτό το σημείο οι πεζογράφοι της περιόδου δίνουν την εικόνα μιας κοινωνίας χρεωκοπημένης ηθικά και ιδεολογικά, με αποτέλεσμα οι νεαροί ήρωες των μυθιστορημάτων,
απαξιωμένοι από τους κοινωνικούς θεσμούς και χωρίς πίστη σε συλλογικά
ιδανικά να αναζητούν την προσωπική ολοκλήρωση καταφεύγοντας στο
έγκλημα12.
Κι εδώ κάπου, στο πρόσωπο των κωμικοτραγικών αυτών επίδοξων
εγκληματιών και απατεωνίσκων, που κυνηγάνε το εύκολο χρήμα και τελικά το «αμερικάνικο όνειρο» σαν κακέκτυπα των εμβληματικών εγκληματικών μορφών του Χόλλυγουντ, είναι που πρέπει νομίζω κανείς να αναζητήσει την κρίση ταυτότητας της νεοελληνικής κοινωνίας και της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Καθώς η χώρα μας εντάσσεται και ενεργά πλέον,
με τις ευλογίες πάντοτε των ΗΠΑ, το 1981 στην ΕΟΚ13, η νεοελληνική
κοινωνία φαίνεται να επιχειρεί να μιμηθεί τα δυτικά –και πιο συγκεκριμένα τα αμερικανικά– ήθη14. Ταυτόχρονα οι έλληνες πεζογράφοι φαίνεται
να αναζητούν επίμονα μια θέση όχι πια στη νεοελληνική παράδοση, αλλά
στο διεθνές περιβάλλον, με προνομιακά στενές σχέσεις προς την, ούτως ή
άλλως κραταιή στον δυτικό κόσμο, αμερικάνικη κουλτούρα15.
12 Το μυθιστόρημα της Μάρως Δούκα Ουράνια Μηχανική, για παράδειγμα, το οποίο διαδραματίζεται πρωτίστως σε μια φυλακή ανηλίκων, επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση
των ηθικών και ιδεολογικών αδιεξόδων της εποχής με την εκδήλωση αντικοινωνικών
συμπεριφορών από τους νεαρούς ήρωες. Ανάλογα κάποιες νύξεις για την κοινωνική περιθωριοποίηση ή την απαξίωση που βιώνουν οι κεντρικοί χαρακτήρες βρίσκουμε στα
Τα Τζιτζίκια (1985) του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, ή ακόμα και στην Καρδιά του Κτήνους
(1987) του Πέτρου Τατσόπουλου. Σε κάθε περίπτωση η προσφυγή στο έγκλημα δεν είναι ζήτημα επιβίωσης. Οι ήρωες οδηγούνται στο έγκλημα αναζητώντας την προσωπική
καταξίωση και την υλική ευημερία.
13 Clogg (1997, 205-6).
14 Πρβλ. Μπαμπίλης (2013, 321-331).
15 Βλ. ενδεικτικά: Δημητρούλια κ.ά. (2009, 68-70)· Κουμανταρέας κ.ά. (1997: 110-111).
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Επιπλέον, στη νεοελληνική πεζογραφία της περιόδου κυριαρχεί η αυτοαναφορική αναζήτηση των ορίων της λογοτεχνίας και της σχέσης της με
την πραγματικότητα. Μάλιστα, αυτή η αυτοαναφορική αναζήτηση, μεταμοντερνιστική σαφώς στις καταβολές της, για τις δύο τελευταίες δεκαετίες
του εικοστού αιώνα γίνεται κατά κανόνα μέσω σύνθετων περιπετειωδών
μύθων, που συγγενεύουν με, ή και κατάγονται από τον κινηματογράφο, με
το σινεμά να αξιοποιείται πολλαπλά ως αυτοαναφορικό κειμενικό είδωλο
της λογοτεχνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πληθαίνουν σημαντικά στη
νεοελληνική πεζογραφία από τη δεκαετία του 1980 και εξής οι ευθείες
αναφορές στον κινηματογράφο, ενώ την ίδια στιγμή η συχνότητα ή και
η έκταση αυτών των αναφορών κορυφώνονται. Η λογοτεχνική αφήγηση
δεν αναφέρεται, δηλαδή, απλώς περιστασιακά στο σινεμά, αλλά εξυφαίνει
εαυτόν σε ένα διαρκές παιχνίδι αναφοράς και αυτοαναφοράς με όχημα
την κινηματογραφική αφήγηση16. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τη διάδοση και την αποδοχή του κινηματογράφου, στη νεοελληνική κοινωνία
της εποχής, και στους νέους πεζογράφους ειδικότερα, αλλά και τη μεταμοντερνιστική κατάργηση των ορίων μεταξύ «υψηλού» και «χαμηλού»
στην τέχνης προκύπτει μια συνισταμένη κοινωνικών και καλλιτεχνικών
παραγόντων που ευνοούν τον διάλογο της νεοελληνικής πεζογραφίας με
τον κινηματογράφο του Χόλλυγουντ.
Αφετηρία για την αναζήτηση της ποιητικής της θεαματοποίησης
στη νεοελληνική πεζογραφία της περιόδου υπήρξε η βιβλιογραφία περί
«exploitation» στην κινηματογραφική παραγωγή της περιόδου από τις
κινηματογραφικές σπουδές17, όπου περιγράφεται ένα σύνθετο φαινόμενο
υπαγωγής της αισθητικής στο κυνήγι του κέρδους μέσω της καλλιέργειας μιας πρακτικά ηδονοβλεπτικής συμπεριφοράς στο κοινό. Χρησιμοποιώ, λοιπόν, τον όρο «ποιητική της θεαματοποίησης» για να περιγράψω
την επικράτηση και στη νεοελληνική λογοτεχνία αφηγήσεων οι οποίες
χρησιμοποιούν εμφανώς πρακτικές εντυπωσιασμού του αναγνώστη18,
16 Τα παραδείγματα από την πεζογραφική παραγωγή της περιόδου είναι πολλά. Αναφέρω ενδεικτικά: Πέτρος Τατσόπουλος Το Παυσίπονο 1980, Η πρώτη εμφάνιση 1994,
Ανάλαφρες ιστορίες 1995·Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Κομματάκια 1979, Τα τζιτζίκια 1985·
Αλέξης Πανσέληνος, «Καλοκαιρινός κινηματογράφος» από τη συλλογή: Ιστορίες με
σκύλους 1982· Φαίδων Ταμβακάκης, Τα τοπία της Φιλομήλας 1988.
17 Βλ. ενδεικτικά: πβ. Cook (2004 [1981], 848 κ.ε.) Cousins (2008 κεφ. 8. υποκεφ: «Want
see and the seismic change in American cinema»).
18 Πρβλ.: «Όμως, έτσι ή αλλιώς, η γλώσσα των media δεν μπορεί παρά να συνυπολογιστεί
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φλερτάροντας με τη λειτουργία της τέχνης ως θεάματος, ή ως μέρους
μιας κοινωνίας εθισμένης στο θέαμα. Άλλωστε, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και μετά ανθεί και στη χώρα μας το φαινόμενο του μυθιστορήματος μπεστ-σέλερ19, το οποίο προκαλεί τις αντιδράσεις συγγραφέων
και κριτικών, ενώ, παράλληλα, όπως το θέτει η Ελισάβετ Κοτζιά παρατηρείται αυτό το διάστημα και μια «διεύρυνση (ή αλλιώς χαλάρωση)
της έννοιας της λογοτεχνικότητας»20, κάτι που, βέβαια, δεν περιορίζεται
στην Ελλάδα αλλά αφορά το διεθνές περιβάλλον της εποχής21.
Έχουμε, επομένως, το φαινόμενο στα τέλη του εικοστού αιώνα να επικρατούν εν πολλοίς λογοτεχνικές αφηγήσεις πλούσιες, περιπετειώδεις και
εύκολες στην παρακολούθησή τους, ατομοκεντρικές με μια εντυπωσιακή απουσία ενδοσκόπησης22, οι οποίες περιλαμβάνουν συχνά «ακραίες»
συμπεριφορές ή καταστάσεις, εμφατική θεματοποίηση της σεξουαλικής
ή της βίαιης –ή και τα δύο– συμπεριφοράς των ηρώων, χρήση υβριστικού ή «αργκό» λεξιλογίου κ.λπ23. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορούν να
ενταχθούν στην ποιητική της θεαματοποίησης, ενδεχομένως και της εμπορευματοποίσης, της λογοτεχνίας, και λειτουργούν πρακτικά ως τρόποι
εγκλωβισμού της προσοχής του αναγνώστη σε ένα πληθωρικό και γεμάτο
περισπασμούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον24. Έχοντας πάντοτε

19

20
21
22
23

24

στη διαμόρφωσή του λόγου των νεότερων ηλικιών, όπως επίσης πρέπει να συνυπολογιστεί το ότι η αισθητική των cartoons και η παρεμφερής αισθητική των media στηρίζονται
κατά ένα μεγάλο μέρος στη λειτουργία του αιφνιδιασμού του δέκτη, στον εντυπωσιασμό
του: με το παράδοξο, το υπερβολικό, το γκροτέσκο, το γελοιογραφικό» Ζήρας (2000, 81).
Από τη δεκαετία του 1980 και εξής πληθαίνουν στον λόγο των συγγραφέων και των
κριτικών οι διαμαρτυρίες για τη μετατροπή του βιβλίου σε εμπορεύσιμο προϊόν, για
το φαινόμενο του μπεστσελερισμού, για την επιβολή των νόμων της αγοράς στους
λογοτεχνικούς κύκλους κ.ο.κ.: Βλ. ενδεικτικά Γιατρομανωλάκης (1990)· Κοτζιά
(2012)·Κουμανταρέας κ.ά. (1997, 115-116, 119-120).
Κοτζιά (2012, 382-385).
Ζήρας (2000, 72).
Πρβλ. Κουμανταρέας κ.ά. (1997, 110): «Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, μετά από
τη δεκαετία του ’60, η γενιά του ’80 έστρεψε το βλέμμα προς τα έξω. Σταμάτησε την
ομφαλοσκόπηση» (Μιλά ο Πέτρος Τατσόπουλος).
«Να αποβάλουμε και τα τελευταία κατάλοιπα λογιοτατισμού απ’ την πεζογραφία, να
ξεχάσουμε τις λέξεις που μόνο γράφονται και ποτέ κανείς δε θα μπορούσε να τις λέει»
διακηρύττει ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος για την πεζογραφία της γενιάς του. Και συνεχίζει
επισημαίνοντας και τη σχέση της πεζογραφίας με το σινεμά: «Δανείστηκε με τη σειρά
της από την κινηματογραφική τεχνική κι απαλλάχτηκε απ’ τα περιττά στολίδια της, ο
λόγος κέρδισε σε νεύρο και αμεσότητα, έγινε πιο ουσιαστικός»: Γιατρομανωλάκης κ.ά.
(1987, 137).
Πρβλ.: «Δεν συμφωνώ με τον Μένη [Κουμανταρέα] πως δεν υπάρχουν τα μεγάλα
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κατά νου την παρωδιακή διάσταση των περισσότερων νεοελληνικών πεζογραφικών κειμένων της περιόδου25, οφείλω να τονίσω ότι η ποιητική της
θεαματοποίησης δεν περιλαμβάνει αξιολογικό πρόσημο. Πάλι με τα λόγια
του Μένη Κουμανταρέα «[δ]εν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι
από ένα σημείο κι έπειτα στον αιώνα μας, λογοτεχνία όπως και ζωγραφική,
γίνεται ακόμα και με απορρίμματα, χωρίς αυτό κατ’ ανάγκη να σημαίνει
σκουπιδαριό»26. Το ερώτημα, δηλαδή, αν η παρωδία λειτουργεί ασκώντας
τελικά κριτική στο ευτελές υλικό που χρησιμοποιεί ευρέως η λογοτεχνία
της περιόδου, δεν μπορεί να απαντηθεί με όρους γενικούς. Μόνο η εκ του
σύνεγγυς ανάγνωση κάθε πεζογραφήματος μπορεί να αποφανθεί για την
επιτυχία ή αποτυχία του παρωδιακού εγχειρήματος. Προσωπική μου αίσθηση πάντως είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις η παρωδία διολισθαίνει
προς μια γενική αυτάρεσκη ειρωνική διάθεση, η οποία αναλώνεται σε ευφυολογήματα και μια γενική ελαφρότητα, με αποτέλεσμα η κριτική για τα
κακώς κείμενα της νεοελληνικής κοινωνίας της εποχής να χάνεται τελικά
«στη μετάφραση». Με τη σημερινή απόσταση του χρόνου πάντως, νομίζω,
ότι η κρίση αξιών στη νεοελληνική κοινωνία της εποχής είναι φανερή, καθώς στη νεοελληνική πεζογραφία του τέλους του εικοστού αιώνα διαγράφεται η εικόνα της απερίσκεπτης πίστης στο αδιάβλητο της οικονομικής
ευημερίας, και της γενικευμένης υποκατάστασης της ιδεολογίας από το
”ιδανικό” του βολέματος.
Για τη διακαλλιτεχνική προσέγγιση της ποιητικής της θεαματοποίησης, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ως πιο συνεκτική, η παράδοση που εγκαινιάζουν οι σκηνοθέτες του Νέου Χόλλυγουντ στα τέλη
της δεκαετίας του 1960. Τότε η αντικατάσταση του κώδικα προληπτικής λογοκρισίας (κώδικας Hays)27 από τη γνωστή σε όλους μας σήμερα
βιβλία. Αντίθετα, πιστεύω πως ο πληθωρισμός της προσφοράς πνίγει τα μεγάλα βιβλία.
Δεν έχουμε το χρόνο για ν’ ανακαλύψουμε τα μεγάλα βιβλία, δεν τους παρέχουμε τον
αναγκαίο χρόνο και χώρο στη συνείδησή μας. Ακόμη και για να τα γράψουμε, αύριο-μεθαύριο, δεν θα έχουμε χρόνο. Χρόνο μας ληστεύουν όχι θέματα» (Μιλάει ο Π. Τατσόπουλος) Κουμανταρέας κ.ά. (1997, 123).
25 Πρβλ. Ζήρας 2002.
26 Κουμανταρέας κ.ά. (1997, 116).
27 Η ένωση Αμερικανών Κινηματογραφικών Παραγωγών (Motion Picture Producers
and Distributors of America, MPPDA) δημιούργησε στη διάρκεια της δεκαετίας
του 1930 έναν κώδικα προληπτικής λογοκρισίας, με τον οποίο όφειλαν να συμμορφώνονται όλοι οι σεναριογράφοι και σκηνοθέτες του Hollywood προκειμένου να
αποφύγουν την επιβολή λογοκρισίας από εξωτερικό φορέα Thompson – Bordwell
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διαβάθμιση «καταλληλότητας», σε συνδυασμό με την προσπάθεια των
στούντιο να προσελκύσουν το νεανικό κοινό, και με τη συμβολή μιας
σειράς κοινωνικών και ιδεολογικών παραμέτρων, γέννησε την ποιητική
της θεαματοποίησης. Αυτή, εκκινώντας ως προκλητική αντίθεση στον
κυρίαρχο κινηματογραφικό λόγο στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με τις
ρίζες της στη νεολαιίστικη κουλτούρα και αντικουλτούρα, εξελίχθηκε
σταδιακά, χάρη στην απήχηση που βρήκε στο κινηματογραφικό κοινό,
σε εμπορευματικό πλεονέκτημα, με αποτέλεσμα στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 να παροξυνθεί ποικιλοτρόπως και να καταλήξει σε μια
πρόκληση για την πρόκληση που κολακεύει και καλλιεργεί τα ταπεινότερα των ενστίκτων στο κινηματογραφικό κοινό παρέχοντας απλόχερα
εικόνες βίας και ερωτισμού. Αυτή άλλωστε η τακτική του θεαματικού
κινηματογράφου, αν και μεταλλάσσεται διαρκώς σε ποικίλες κατευθύνσεις, παραμένει κυρίαρχη στον εμπορικό κινηματογράφο διαχρονικά.
Σ’ αυτό το πλαίσιο γεννιέται στα χρόνια που ακολουθούν μια μυθολογία του κόσμου του εγκλήματος, η οποία συνοδεύεται από την πολυεπίπεδη θεαματοποίηση πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, της βίας και της
σεξουαλικότητας. Έτσι, από τους εμβληματικούς Bonnie και Clyde του
Arthur Penn (1967), και τον Μάικλ Κορλεόνε της τριλογίας του Νονού (F.
F. Coppola 1972, 1974, 1990), –η οποία ξεκινά το 1972 και ολοκληρώνεται το 1990, δημιουργώντας χάρη στην επιτυχία της μια ξεχωριστή άνθιση των ταινιών για τη ζωή των γκάνγκστερ–, στον Σημαδεμένο (Scarface
του Brian DePalma 1983), τα Καλά Παδιά (Goodfellas 1990 του Martin
Scorcese), και τον Καρλίτο (Υπόθεση Καρλίτο De Palma 1993), στοιχειοθετείται μια σημαντική ποσοτικά και ποιοτικά παράδοση χολλυγουντιανών ταινιών με θέμα το έγκλημα, οι οποίες κατακλύζουν στα τέλη του εικοστού αιώνα τις μικρές και τις μεγάλες οθόνες της ελληνικής κοινωνίας,
και μαζί τους το φαντασιακό συγγραφέων και αναγνωστών.
(2003, 216-217). Στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1960 ο κώδικας Hays φαίνεται να έχει χάσει μεγάλο μέρος της δύναμής του και οι ταινίες που βγαίνουν
εκτός του συγκεκριμένου κώδικα παραγωγής γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία με τον
χαρακτηρισμό της ακαταλληλότητας να προσελκύει το κοινό αντί να το απωθεί
Thompson – Bordwell (2003, 511-512, 514-515). Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός καινούργιου κώδικα αξιολόγησης της «καταλληλότητας» των ταινιών, το
σύστημα διαβαθμισμένης «καταλληλότητας» το οποίο εφαρμόστηκε για πρώτη
φορά το 1966 και επικρατεί με μικρές αλλαγές μέχρι σήμερα.
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Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι να προσδιορίσουμε την ταινία ή τις ταινίες
που είχε στο μυαλό του ο κάθε λογοτέχνης συνθέτοντας το κείμενό του.
Το ενδιαφέρον είναι ότι τα θεματικά, κυρίως, στοιχεία που αντλούνται από
αυτή την ομάδα ταινιών είναι τόσο ξένα προς τη νεοελληνική πραγματικότητα της εποχής, και τόσο υπερβολικά ταυτόχρονα, ώστε ο αναγνώστης
ασυναίσθητα τα εντάσσει στο αφηγηματικό σύμπαν των χολλυγουντιανών
ταινιών και μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να τα κατανοήσει. Ως σύνολο, δηλαδή, οικείων αφηγήσεων οι χολλυγουντιανές ταινίες παρέχουν
στην πεζογραφία της εποχής πλούσιο υλικό για να κατασκευάσει τους
υπερβολικούς και διασκεδαστικούς της μύθους, στήνοντας ταυτόχρονα
ένα σιωπηρό, κατά κανόνα, αυτοαναφορικό παιχνίδι μέσω της παρωδίας.
Μιας παρωδίας η οποία από τη μία προβάλλει τις αδυναμίες και τα όρια
της λογοτεχνίας, και από την άλλη ασκεί κριτική στα κακώς κείμενα της
νεοελληνικής πραγματικότητας της εποχής –κριτική, η οποία σε κάποιες,
βέβαια, περιπτώσεις εξαντλείται σε μια παιγνιώδη επικριτική ειρωνεία.
Θα πρότεινα, επομένως, να εξετάσουμε το «αλλόκοτο» και το «παράδοξο», που εντοπίζονται από τον Αλέξη Ζήρα στην πλειονότητα των
πεζογραφημάτων της εποχής στο άρθρο του «Συνύφανση παραδοσιακού
και μοντέρνου και κρίση της μοντερνικότητας στην ελληνική πεζογραφία
1980-1995»28, ως στοιχεία καταγόμενα από ένα παραδοσιακά υπερβολικό, αλλόκοτο, «εξω-πραγματικό» σύμπαν, αυτό του κινηματογράφου. Με
ανάλογο, διακαλλιτεχνικό, τρόπο φωτίζεται, αν κάνουμε αυτήν την παραδοχή, και η λειτουργία της παρωδίας στα κείμενα29, η οποία αποτελεί ένα
από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής της πεζογραφίας της
εποχής. Η πρόσδεση των στοιχείων αυτών στο κινηματογραφικό αφηγηματικό σύμπαν συνάδει κατά τη γνώμη μου και με την παρωδιακή-ειρωνική-αποστασιοποιητική στάση των αφηγητών προς τους ήρωές τους, την
οποία επισημαίνει ο Ζήρας. Με άλλα λόγια, πρόκειται για αφηγήσεις οι
οποίες λειτουργούν στη βάση ενός σιωπηρού εν πολλοίς αυτοαναφορικού
παιχνιδιού, στο πλαίσιο του οποίου τη σχέση με την πραγματικότητα υποκαθιστά η σχέση με μια δημοφιλή καλλιτεχνική αφήγηση, εν προκειμένω
με τον αμερικάνικο εμπορικό κινηματογράφο30. Στα πεζογραφήματα αυτά
28 Ζήρας (1997).
29 Πρβλ. Ζήρας (1997, 195-197).
30 Φυσικά, ο διάλογος περιλαμβάνει συνολικότερα τον εμπορικό κινηματογράφο, ενώ
έχω εντοπίσει και περιπτώσεις για τις οποίες θα μπορούσε πιθανά να υποστηριχθεί

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ...

273

λοιπόν, στα οποία κυριαρχούν η ειρωνεία και το χιούμορ, η αφήγηση «κοροϊδεύει» τους ήρωές της, καθώς τους βάζει να αποτυγχάνουν εξίσου ως
ρεαλιστικοί και ως κινηματογραφικοί.
Πριν περάσω όμως στην ανάλυση των κυρίαρχων χαρακτηριστικών
του διαλόγου της νεοελληνικής πεζογραφίας της περιόδου με τον κινηματογράφο, ας επιχειρήσω να προλάβω μια εύλογη ένσταση. Γιατί να εξετάζουμε διάλογο με τον κινηματογράφο και όχι με αντίστοιχα δημοφιλή λογοτεχνικά είδη ή παράδειγματα; Εξάλλου ο Νονός31, που προαναφέρθηκε,
γεννήθηκε, ως γνωστόν, πρώτα στη λογοτεχνία… Σίγουρα, συνυπάρχει διάλογος της νεοελληνικής πεζογραφίας με την αμερικανική ή την αγγλόφωνη πεζογραφία, και όχι μόνο, όπως εξάλλου έχουν ήδη επισημάνει κριτικοί
και συγγραφείς32. Αυτό όμως δεν υποβαθμίζει τη σημασία που μπορεί να
έχει ο διάλογος και με παρόμοιες κινηματογραφικές αφηγήσεις.
Το πυκνό πλέγμα διακειμενικών, διακαλλιτεχνικών, και συνολικότερα
πολιτισμικών σχέσεων, αυξάνει εκθετικά τη δυσκολία τεκμηρίωσης του διαλόγου κάθε λογοτεχνικού κειμένου αποκλειστικά με τον κινηματογράφο,
ειδικά όσο απομακρυνόμαστε από τη χρονολογία γέννησης του τελευταίου. Εξάλλου, αυτό αποτελεί σταθερό πρόβλημα της μελέτης του διαλόγου
της λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο και του κειμενοποιημένου κινηματογραφικού, που με ενδιαφέρει ειδικότερα. Η εκ του σύνεγγυς ανάγνωση
λογοτεχνικών, παράλληλα με φιλμικά κείμενα ανάλογης αισθητικής, μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να αναδείξει πράγματι θεματικά μοτίβα, αφηγηματικές δομές, ακόμα και κινηματογραφικές τεχνικές που παρεισφρέουν
στα λογοτεχνικά κείμενα, όταν αυτά αναπτύσσουν έναν ευρύ διάλογο με
το σινεμά. Σε πλήθος πεζογραφημάτων των δύο τελευταίων δεκαετιών του
εικοστού αιώνα, και των πεζογράφων της Γενιάς του 1980 ειδικότερα, ο
κινηματογράφος εμπλέκεται στην κατασκευή του μυθοπλαστικού σύμπαντος, η θεαματική λογική του υποκαθιστά τον ρεαλισμό, με αποτέλεσμα να
προκύπτουν λογοτεχνικοί χαρακτήρες που συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους με την απερισκεψία και την υπερβολή των χολλυγουντιανών
ηρώων. Παράλληλα, μεταφέρονται στα εν λόγω κείμενα στοιχεία ποιητικής των χολλυγουντιανών ταινιών, όπως ο γρήγορος ρυθμός της αφήγησης,
διάλογος με τα τηλεοπτικά σήριαλ, που σταδιακά αρχίζουν να καταλαμβάνουν τον
ελεύθερο χρόνο του ελληνικού κοινού.
31 Mario Puzo, The Godfather. (Α΄ έκδοση: 1969).
32 Βλ. παραπάνω. Πρβλ. Ζήρας 1997, 202-204.
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και ο ακραία περιπετειώδης μύθος. Αναλογίες με την αισθητική των χολλυγουντιανών ταινιών μπορούμε, τέλος, να βρούμε και στους εκτεταμένους
διαλόγους της νεοελληνικής πεζογραφίας, οι οποίοι συνειδητά επιχειρούν
μεταφέρουν στη λογοτεχνία τον λόγο της νεολαίας της εποχής33.
Δεν μπορώ, δυστυχώς, να επεκταθώ εδώ, γιατί κάθε περίπτωση διακαλλιτεχνικού διαλόγου προκειμένου να τεκμηριωθεί, χρειάζεται μια αναλυτική κειμενοκεντρική παρουσίαση, η οποία οφείλει να πλαισιώνεται από την
αναλυτική έκθεση του γενικού πεζογραφικού και του κινηματογραφικού
παραδείγματος που διαλέγονται στο συγκεκριμένο κάθε φορά λογοτεχνικό
έργο. Πάντως, από τη μελέτη αρκετών τέτοιων περιπτώσεων διαλόγου για
τη νεοελληνική πεζογραφία34, οι οποίες μάλιστα απέχουν σημαντικά χρονικά μεταξύ τους, συμπεραίνω ότι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα
στοιχεία του κινηματογραφικού κώδικα εγγράφονται και ενεργοποιούνται
όχι μόνο στο συγκεκριμένο κάθε φορά λογοτεχνικό κείμενο, αλλά και συνολικότερα στην εξέλιξη των λογοτεχνικών μορφών, μπορεί να συμβάλλει
πολλαπλά στη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων.
Ο διάλογος, λοιπόν, της νεοελληνικής πεζογραφίας του τέλους του εικοστού αιώνα με τον κινηματογράφο αποκτά τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: Πρώτα από όλα αποκτά τον χαρακτήρα του αυτονόητου. Αποτελεί,
δηλαδή, ο κινηματογράφος μια δεξαμενή δημοφιλών εμπορικών αφηγήσεων, από την οποία η λογοτεχνία δεν διστάζει καθόλου πια να αντλήσει. Ως
αποτέλεσμα, αφενός της διάδοσης και της καταξίωσης του κινηματογράφου, και αφετέρου της συγκατάνευσης της λογοτεχνίας στη κατάργηση των
στεγανών μεταξύ υψηλών και χαμηλών μορφών τέχνης, πληθαίνουν κατά
πολύ οι περιπτώσεις του πεζογραφημάτων που διαλέγονται με το σινεμά.
Παράλληλα, αυξάνονται εκθετικά, σε σχέση με τη μεταπολεμική περίοδο,
οι ρητές αναφορές στον κινηματογράφο. Οι αναφορές αυτές όμως, ενώ είναι περισσότερες, δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφορών
33 Βλ. τοποθέτηση του Βαγγέλη Ραπτόπουλου στο: Γιατρομανωλάκης κ.ά. (1987, 137).
34 Ο διάλογος της νεοελληνικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο με απασχολεί κυρίως στη διδακτορική μου διατριβή στο κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται μια ευρεία
γκάμα παραδειγμάτων του διακαλλιτεχνικού διαλόγου στο δεύτερο μισό του εικοστού
αιώνα, καθώς και η σε βάθος ανάλυση του διακαλλιτεχνικού διαλόγου στα: Αντρέας
Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια (1955), Χριστόφορος Μηλιώνης, Τα Διηγήματα της
Δοκιμασίας (1978· Α΄ δημοσίευση: 1973-1974) και Ουράνια Μηχανική (1999). Μέρη
της διδακτορικής μου έρευνας έχουν δημοσιευτεί στα: Φραγκούλη (2014), Φραγκούλη
(2016) και Φραγκούλη (2017).
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που εντοπίζουμε στους πεζογράφους της Β΄ μεταπολεμικής γενιάς και των
πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων. Άλλωστε, οι πεζογράφοι της δεύτερης
μεταπολεμικής γενιάς είχαν, εκτός των άλλων, γαλουχηθεί στις κινηματογραφικές λέσχες, που άνθισαν τη δεκαετία του 1960 και 1970. Ηλικιακά
λίγο μεγαλύτεροι από τη Γενιά του Πολυτεχνείου οι περισσότεροι μεταπολεμικοί πεζογράφοι σχετίστηκαν με τον κινηματογράφο στο πλαίσιο μιας
πολιτισμικής επανάστασης35, και διαλέγονται κυρίως με τον κινηματογράφο του δημιουργού, και όχι με τον εμπορικό κινηματογράφο, ενώ εντάσσουν τον διακαλλιτεχνικό διάλογο στους ποικίλους μορφικούς πειραματισμούς της πεζογραφίας τους. Αντιθέτως, ο διάλογος με τον κινηματογράφο
στην πεζογραφία του τέλους του εικοστού αιώνα, παραλείπει σχεδόν το
επίπεδο των μορφικών πειραματισμών και εκφράζεται πρωτίστως με την
υιοθέτηση θεμάτων και θεματικών μοτίβων, ενώ αφορά σχεδόν αποκλειστικά τον εμπορικό κινηματογράφο.
Αυτός ο διάλογος στο επίπεδο του περιεχομένου, ή του μύθου, έχει
έντονα τα χαρακτηριστικά της ειρωνείας, της παρωδίας, της ελαφρότητας
και του χιούμορ, στοιχεία όλα κομβικά για την εικόνα της λογοτεχνίας της
περιόδου, τα οποία συχνά συνοδεύονται από την αισθητική της θεαματοποίησης με την επιμονή στη σεξουαλική συμπεριφορά των ηρώων, στο
υβριστικό ή σεξουαλικού περιεχομένου λεξιλόγιο, στην παραβατικότητα
και τη βία, οι οποίες προβάλλονται με τρόπο διασκεδαστικό και «θεαματικό» που θυμίζει τις ταινίες του Χόλλυγουντ από τα τέλη της δεκαετίας
του 1960 και εξής.
Έχουμε, επομένως, να κάνουμε με μια πεζογραφική παραγωγή που επιχειρεί να καταλύσει κάθε είδος σοβαροφάνειας και καθωσπρεπισμού, που
διεκδικεί για τον εαυτό της μια ελευθερία, ή ακόμα και ελευθεριότητα,
έκφρασης. Μέσα σε όλη αυτή την «ελευθερία» που διεκδικεί για τον εαυτό της η ελληνική λογοτεχνία στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, είναι
απορίας άξιον πώς δεν θέλει τίποτα να πει για τη σύγχρονή της νεοελληνική πραγματικότητα36. Είναι μια λογοτεχνία κλεισμένη στα σεντόνια των
ηρώων της, εκτός αν αυτοί αποφασίσουν να ξεμυτίσουν για να σκαρώσουν
καμιά απάτη ή καμιά ληστεία. Μια λογοτεχνία που σχολιάζει τελικά τη
σύγχρονή της πραγματικότητα απαξιώντας να μιλήσει ευθέως για αυτήν.
35 Βλ. ενδεικτικά Κορνέτης (2015, 321-450).
36 Δημητρούλια κ.ά. (2009, 45-49).
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Αντ’ αυτού, όπως είδαμε και παραπάνω, την παρωδεί πολλαπλά αξιοποιώντας συχνά το μυθοπλαστικό σύμπαν του κινηματογράφου.
Φυσικά, το φαινόμενο είναι σύνθετο και δεν μπορεί εδώ κανείς να διατυπώσει παρά μονάχα ερωτήματα. Ωστόσο, νομίζω ότι η πεζογραφική
ειδικά παραγωγή των δύο τελευταίων δεκαετιών του εικοστού αιώνα, με
όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της, εκφράζει τελικά μια κρίση ταυτότητας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παρότι, είναι αλήθεια, ότι οι νέοι
συγγραφείς δεν φαίνεται να υποφέρουν από κανενός είδους αίσθημα «κρίσης». Μήπως, όμως, η αδυναμία συναίσθησης της απώλειας, σε έναν κόσμο που έχει εντελώς χάσει την πίστη του σε συλλογικά οράματα, βρίσκεται τελικά στον πυρήνα της ιδεολογικής, ηθικής και κοινωνικής κρίσης
των δεκαετιών του 1980 και του 1990 στην Ελλάδα; Θα έλεγα, δηλαδή, ότι
οι τόσες ανάλαφρες αρνήσεις των νεαρών τότε πεζογράφων της δεκαετίας
του 1980 βλασταίνουν στο έδαφος μιας ιδεολογικής, πολιτικής, κοινωνικής, και εν πολλοίς αισθητικής, χρεωκοπίας, η οποία βρίσκει την έκφρασή
της στην παρωδιακή, αβάσταχτη ελαφρότητα της λογοτεχνίας της περιόδου, για την οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, αποκαλυπτική η μελέτη του
διακαλλιτεχνικού διαλόγου της πεζογραφίας μας με τον χολλυγουντιανό
κινηματογράφο της εποχής. Άλλωστε, η μελέτη του διαλόγου της νεοελληνικής πεζογραφίας με τις χολλυγουντιανές ταινίες της εποχής είναι αποκαλυπτική και για τον τρόπο με τον οποίο η νεοελληνική λογοτεχνία της
περιόδου επιχειρεί να ξαναορίσει τη λογοτεχνικότητα και την ελληνικότητα, να αναπροσδιορίσει τη σχέση της με την κοινωνία και την ιδεολογία,
να διεκδικήσει τη θέση της στο διεθνές λογοτεχνικό περιβάλλον, με άλλα
λόγια να προσδιορίσει και να υπερασπιστεί την ταυτότητά της.
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Abstract
Since the 1980s there is a distinct new tendency in greek fiction writing.
The young writers of the ‘80s distance themselves from the recent greek
history and literary tradition, redefine their image as apolitical, away from
the high literary standards of their predecessors. Their prose becomes funny,
adventurous, and clearly evokes the urban atmosphere of the big western
capitals. The plot and the characters in these books show a hyperbole that
seems to come directly from the Hollywood adventures and gangster films
that were popular in Greece at the time. Hollywood offered greek prose the
material to create self-referential parodical myths that seemingly glorify
crime and easy money, while underscoring the inability to find the truth
about the modern world, let alone narrate it.
Λέξεις-κλειδιά: νεοελληνική πεζογραφία, κινηματογράφος, διακαλλιτεχνικότητα, διαμεσικότητα, 1980.

1.14. Πολιτική και λογοτεχνία

THE CULTURAL POLITICS OF THE GREEK LEFT IN TIMES
OF CRISES: THE CASE OF THEMOS KORNAROS’ NARRATIVES
(1929-1957)
Anastasia Tantarouda Papaspyrou*
Ιn his widely influential text Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ [NatoinalLiberationFront: What it is and what it wants], published in 1944, Dimitris
Glinos (1882-1943), a prominent figure of the Greek left-wing inteligentsia, notes:
«Στη μορφή του ο σημερινός αγώνας δε μπορεί, παρά να είναι παλλαϊκός,
ν’ αγκαλιάσει όλα τα κοινωνικά στρώματα του λαού, και τον εργάτη, και
τον αστό, και τον αγρότη και τον διανοούμενο. Και μ’ αυτή την έννοια
της παλλαϊκότητας ο αγώνας αυτός χαρακτηρίζεται σαν αγώνας εθνικός»
(Glinos 1944: 8).
[Today’s struggle should head towards including all social classes. It
should embrace the worker, the bourgeois, the peasant and the intellectual.
And this struggle is, in this sense, a national one.]

This succinct extract from Glinos’ text summarises perfectly the embrace of the national ideology by the Greek Left from the early 1940s onwards. The inter-war intellectual debates of the literary Left concerning the
creation of the so called proletarian literature,1 turned, after the mid-1940s,
into a call to all writers to depict the nation.2 In this paper, I aim to show
*

1
2

Anastasia Tantarouda Papaspyrou holds a BA in Philology from the University of
Athens and a Master of Research from the University of Birmingham. Her research
interests cover literary responses to socio-cultural events. She currently works as a
teacher at Greek Schools in Birmingham. Email address: a_tantaroudapapaspyrou@
hotmail.gr
This term originated from the arbitrary translation of the Russian word proletkult
(Dounia, 1996, 31) and for the debate see Pikros (1932), Katiforis (1932), Spieros
[Nikitas Rantos] (1932), Glafyros (1932).
Written in 1942 by the leader and chief instigator of ELAS (Greek People’s Liberation
Army), Aris Velouchiotis, the oath of the first guerrillas in Roumeli, brings out the
significance of the nation: ‘Εγώ παιδί του ελληνικού λαού [...] Δέχομαι προκαταβολικά
την ποινή του θανάτου αν ατιμάσω την ιδιότητά μου ως πολεμιστής του Έθνους’
(Rizospastis 1998: 27). A year later, in August 1943, EAM (the National Liberation
Front) launched its clandestine literary pamphlet, ‘μηνιάτικο φύλλο τέχνης και
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that this turn towards the nation is reflected in the narratives of the Greek
left-wingers. For this reason, I bring into focus the texts of a neglected leftwing writer, Themos Kornaros and specifically his characterisation which
captures exemplarily this process.
Themos Kornaros was a twentieth-century Greek author and journalist.
He was born in 1905 in a Cretan village, called Sivas, and died in 1970.
He lived in the turbulent times of the Metaxas dictatorship, the Second
World War, the Civil war and the post-civil war prosecutions of communists. In 1932, he became a member of the Communist Party, something
that marked his life, which from then on was mostly spent in jails and concentration camps. The Akronafplia prison, the Haidari concentration camp,
the concentration camp of Makronisos and Ai Stratis were just some of the
places where he was exiled.
As for his narratives, Kornaros wrote a number of novels, articles, short
stories, travelogues and chronicles and his name has been linked with communist ideology and the Communist Party of Greece. His communist beliefs transmitted in his narratives are a key feature of this writer whose life
is virtually inseparable from his texts. The author published a great number
of narratives over a span of thirty years, starting from 1929 to 1957, in
which he conveyed part of his life experiences. Given that, if one wants to
follow the various trajectories taken by the Greek Left from the late 1920s
to the late 1940s, Kornaros’ narratives are an illustrative example.
In this paper, I suggest that his narratives can be classified into two
distinct phases based on this turn of the characters he shaped towards the
nation. The first phase covers the books published from 1929 to 1943. As
διανόησης’, entitled Protoporoi, a name reminiscent of the interwar periodical Neoi
Protoporoi. Right from the very beginning, the objective of the editorial team could
not have been clearer. In the first article, they appealed to the writers ‘να αγαπήσουν το
λαό’ because ‘πιστεύουμε στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό’ (1943: 1). Along the same
lines, a focusing on the people can also be traced in the left-wing periodical Elefthera
Grammata (1945-1952), which was the Left’s main channel of communication in that
period. The principal concerns, at least in the first two years, centred on the role that
intellectuals should play. Τhe debate was exclusively focused on what the Greek people
needed and what literature could offer them in contrast to the interwar debates where
the main preoccupation for left-wing authors was to depict the proletariat. At that time,
the people were identified with the occupied Greek nation, ‘τη χώρα ενός μικρού κι’
αντρείου λαού’, which the intellectuals were seeking to address themselves (Avgeris
1945a: 3).
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I will show, in the first period Kornaros crafted two types of characters the
characters, i.e. the vagrants and the demons. They are marginal characters
and stand out for their individuality, since any form of social cohesion is
absent. The writer accentuates the individuality of the characters by emphasising their low social status or their distinctive natural characteristics.
However, from 1945 onwards he made a U-turn by creating characters
that I shall call ‘collective’ in the sense that their defining characteristic is
their identification with society, not as an abstract notion, but equated to
the Greek nation. The characters of the second phase (1945-1957) form an
integral part of the Greek nation and they are linked to the Greek tradition
and the Christian religion.
First phase: Τhe individual characters
Α. The vagrants
Starting from his early writings,3 the ones categorised under the first
phase (1929-1943), Kornaros created two sorts of characters whose main
feature is individuality: the vagrants, i.e. personae non gratae, outcasts
of society and the demons, i.e. powerful, malicious characters possessing
distinctive natural characteristics. Τheir individuality stems from the fact
that they differ from the rest of the society. They do not share anything
with it and they do not form part of it; both the vagrants and the demons
are marginalised individuals that belong to the periphery, socially and spatially. Indicative of their individuality is also the fact that the narrator rarely
adopts the first person plural. He uses, instead, different descriptions to
present each character.
The feature that makes the vagrants to be cut off from society is their
social status. Brainchild of the Hamsunesque wanderers and Varnalis’
Moiraioi,4 the idle vagrant, the vagabond and the rogue that maundered
3

4

I examined all of the narratives published in this period: Έρωτας ή αναισθησία (1929), Η
πρώτη μέρα στο εργοστάσιο (1932a), Άγιον όρος-Οι άγιοι χωρίς μάσκα (1975), ΑλήτηςΑπό το ημερολόγιο ενός αλήτη. «Ο αλητισμός χωρίς προσπάθεια ωραιοποίησης» (1935),
Aνατολή (1936), Καλοί και κακοί (1941), Δε θα πεθάνουμε! (1943a), Ο Δαίμονας
(1943b).
In the 1920s and 30s, the emergence of these non-conformist characters, who wander
around aimlessly, seems to be the result of the great impact the novels of the Norwegian
author Knut Hamsun (1859-1952) had on Greek left-wingers. One such impact, later
called ‘λογοτεχνική αλητογραφία’ (Chourmouzios 1940: 40-43), has its roots in
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alone without purpose featured prominently in Kornaros’ texts. In his book
Ο αλήτης [=The vagrant], published in 1935, the destitute vagrants are
found to roam around the city of Thessaloniki only at night and sleeping in
tombs so as not to be seen by civilised people (Kornaros 1935). Or, in one
of his short story ‘H αλήτικη πολιτεία’, published on the early 1940s, the
vagrants appear to be the children and young adults who lived in Athens
during the German Occupation, facing the negative repercussions of the
war (Kornaros 1943).
Their low-class status, which appears to be one of the vagrants’ defining
characteristics, is reflected in their outward appearance which is brought
into focus right from the very beginning of every book. Kornaros portrays
them as pale and pinched and clothed in greasy rags, features that set them
apart from the rest of the civilised society and render them solitary individuals. In front of the underground’s vents at the basements of Athens’s
Omonoia Square, the little vagrants are described as helpless, dirty, with
their clothes in tatters, and they are depicted as trying to survive. Their description is generally accompanied by an emphasis on their hunger, helplessness and weakness.
«Πρόσωπο δεν ξεχωρίζεις. Μαλλιά και γένια μακρύνανε, μπερδέψανε και
τ’ αφανίσανε. […] ένας σωρός κουρέλια, γένια, μαλλιά, φωνή και βήχας»
(Kornaros 1935: 17).
[You cannot see their face. Long hair, long beard, all tangled […] a pile of
taters, beard, hair, voice and cough]

Another example of vagrant can be found in Kornaros’s book Έρωτας
ή αναισθησία (1929). The story revolves around the life and personality of
a shoe-shiner. Giving no indication of the literary background and scenery,
the author centres almost exclusively on a detailed account of the vagrant.
the translations of Hamsun’s work that appeared in the periodicals O Dionysos and
Panathenaia in the first decade of the twentieth century (Kasinis 2016). However, as
Moullas notes there is also another version of the figure of vagrant: ‘αυτή η πλευρά της
«αλητογραφίας δεν είναι παρά η μία όψη του νομίσματος’ (1996: 51). This vagrant is
mainly equated to the social outcast that also dominated the interwar left-wing literary
narratives. This figure was identified with the characters of Petros Pikros and some of
Kostas Varnalis. For studies on widely debated topic of literary vagrancy see Dounia
(1996), (1987), Baloumis (1996), Kastrinaki (2006) and Polychrona (2006).
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Combined with the description of his eccentric appearance, the deliberate
absence of any information concerning his home or the way he makes ends
meet highlights his low-class status which appears to be his defining characteristic:
«Θα περπατούσε στα 25 του χρόνια και είχε ένα πρόσωπο χλωμό και
αδύνατο. Καθότανε απ’ το πρωί ως το βράδυ άντικρα στη πόρτα μου, στον
ασύχναστο αυτό δρόμο. Ήταν ζήτημα αν κέρδιζε ένα τάλληρο την ημέρα.
Πώς τρεφόταν, που κοιμόταν, τα σκεφτόμουν πολλές φορές» (Kornaros
1978: 43).
[He was 25 years old and he had a thin and pale face. He was spending all
of his day at this isolated street opposite my door. He wouldn’t make more
than a pound per day. I was wondering many times what does he eat, where
does he sleep.]

B. The demons
If their low social status cuts the vagrants off from society, it is their
distinctive natural characteristics that make the other individual characters
to stand out. The demons, as Kornaros himself named them, appear to be
powerful, malicious characters possessing features that cut them off from
the rest of the society. Either former legionnaires, as the characters of the
Ανατολή. Παραμύθι και πραγματικότητα. Συρία-Έρημος or some villagers
living on the Greek countryside as those of the Καλοί και κακοί, these characters seem to possess elusive characteristics that render them demonic.
Possibly drawing either on the interwar buzz around Darwin,5 which was
central to the concerns of the Left or on the so called Pinkerton craze, i.e.
the obsession with the famous detective hero of the early twentieth-century American pamphlets that used to be a popular during the inter-war
years,6Kornaros emphasised the characters’ individuality.
5

6

During the interwar years, Darwinian Theory had been the subject of extended debate
among the left-wingers, for whom Darwin was a significant influence. Accordingly, one
can find plenty of articles in the left-wing press of the period that pay homage to Darwin
and his theory. See Anonymus (1932b: 1), (1932a: 3), Severtsov (1936: 3), Gouriev
(1932).
In the Soviet literary context, the stories about Nat Pinkerton witnessed considerable
success among ordinary people in the early 1920s, a fact that did not pass unnoticed by
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The demons lack any connection with the rest of society, both spatially and socially, mainly because of the internal force that motivates their
actions. The difference between them and the society not only pertains to
their sturdy, muscular physique that also allows them to fight and win over
the elements of nature but also to their ability to control machines. Another
distinctive characteristic of the demons is the sharpness of their mind that
makes them figures which stand out. They also appear to have the need to
dash around the world, a fact that is also associated with the lust for power.
The inner force triggers their need to be free to scour the world alone:
«Για μένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο στράτα. Είκοσι χρόνια
περπατώ, κανένας τόπος δεν μ’ αρέσει παρά άμα φύγω μακριά του. Και
ξαναβάζω μπροστά το δρόμο. […] Μόνος του αγαπά να περπατά τις
απέραντες στράτες, μόνος του να είναι τρυγητής του γλυκού σταφυλιού
της ζωής» (Kornaros 1936: 26, 55).
[For me there is nothing but (the) road. I have been walking for twenty
years now. I like no place until I am gone away. And then I walk once
again. He loves walking alone in the endless roads, harvesting alone the
sweet grapes of life.]

Second phase: Τhe collective characters
From 1945 onwards, Kornaros crafted another type of character that is –
as he himself named it- the ‘collective subject’ [‘συλλογικό υποκείμενο’].7
Whilst vagrants and demons were cut off from society, the characters he
created, from the mid 1940s onwards, formed an integral part of it. Society
is not an abstract notion anymore, as was the case in the previous phase.
It is equated with the Greek nation, parts of which are the characters. The
books he wrote during this period were basically chronicles and testimonies reflecting his experiences in concentration camps. So, the characters

7

leading figures. In his speech published in Pravda in October 1922, the Soviet politician
Nikolai Bukharin underlined the need to creating a ‘Red Pinkerton’ (Bukharin, 1922,
2). Moreover, Osip Brik and Vladimir Mayakovsky mentioned Nat Pinkerton in Lef’s
(Left Front of the Arts [Левый фронт искусств]) manifesto in 1923.
I examined all of the narratives pf the second period: Η Δεύτερη Παρουσία του Διγενή
(1948), Με τα παιδιά της θύελλας (1975), Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου (1975), Στάχτες και
Φοίνικες (1979), Κάθε όμηρος κι ένας αρχηγός (1945).

THE CULTURAL POLITICS OF THE GREEK LEFT IN TIMES OF...

289

found in these books are prisoners. Accordingly, one can find the prisoners
to be identified with the Greek People, others being equated to Digenis but
also Digenis as a character as well as religious prisoners, saints and Christ.
A. The People: the national collectivity as a character
For a visual representation of this type of character, one only has to
look at Boris Kustodiev The Bolshevik. The painting depicts the people as
a single, massive man. The characters of Kornaros are portrayed as representing the entire nation while at the same time they are considered part of
it and not as individual people. They do not follow their own personal trajectory in life but they rather form part of the nation’s future course. Their
individuality fades as they form a coherent whole and define themselves
as part of it. No references are made to their class or social status since
the emphasis is on their national identity, which is the connecting factor:
they are primarily Greeks. As proof of that, when a prisoner in Στρατόπεδο
Χαϊδαρίου is being interviewed by Gestapo, appears to answer:

«Δεν είμ’ εγώ που απαντώ στις ανόητες αυτές ερωτήσεις. Ένας άγριος πρόγονος έχει ξυπνήσει μέσα μου κι’ εκδικείται. Μέσα στο στενό χώρο της καρδιάς μου στρατεύεται όλη η Ελλάδα. Περασμένη και τωρινή» (1975: 40).
[It’s not me who answers these silly questions. A wild ancestor has roused
inside of me and seeks revenge. The whole of Greece, past and present, fits in
the tiny space of my heart.]
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The author does not fail to provide in flashbacks vital pieces of information concerning the lives of the captives before being arrested and
imprisoned. Their personal life, as described in the book, had been tough,
marked by extreme poverty and loss. They remember their past selves,
when trying to keep their distances from others was their main concern
and when they used to be individuals, who were ‘ξεκολλημένα από το
κορμί τους, από τη μάζα’. However, they had gradually realised that forming a collectivity could create a new momentum and thus they devoted
their lives ‘στην προκοπή και τους αγώνες του Έθνους τους’ of which they
formed part (1975: 94). Aiming to accentuate further the homogeneity of
his characters, Kornaros presents the prisoners as part of the body of the
Greek nation. He depicts his characters as being aware of the change they
have undergone. It seems that the author is conscious of the transition his
characters make from being purely individuals to forming a homogenous
mass. The new type of character that is being created in the prison is the
collective subject, the ‘ομαδικός τύπος ανθρώπου’ (1975: 117). Entirely
part of the ‘we’, the captives compare and contrast their current existence
to their previous individualistic lives:
«Πόσες γνωρίζεις από τις φωνές που γροικάς μέσα σου; Από τις λαλιές
που συγκροτούνε τη λαλιά τη δική σου; Ο αριθμός εκείνος είναι ο βαθμός
για τη διαύγεια της σκέψης σου και τη γνησιότητα της αγάπης γι’ αυτά
που τραγουδάς. Από τότε που ξέρεις πως κινούνται μέσα σου πλήθη
για να υπάρξεις ξεφορτώθηκες την πιο πολλή σαβούρα του εγωισμού.
Ξεκόλλησες από το στενό και τυφλό «Εγώ»» (Kornaros. 1975: 98).
[How many of the internal sounds of your soul do you really know?How
many of the voices that compose your own voice? This number shows
the level of clarity of your thinking and the genuineness of your love for
everything you trumpet. From the time you understood that huge masses
are moving inside you in order for you to exist, you mostly got rid of the
egoistic trash. You slipped away from your narrow and blind ego.]
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Β. Characters as Digenides and Digenides as characters
These characters possess features reminiscent of the famous heroic figure who was the subject of folk songs and their variations that developed
in Greek speaking land. As Markos Avgeris (1966: 74), an influential leftwing critic, had noted about Sikelianos’ tragedy Digenis, written in 1941,
after the latter’s initiation to EAM [National Liberation Front]: ‘Στην
τέχνη το καθολικό εκφράζεται με το μερικό, με τους ατομικούς τύπους οι
γενικές καταστάσεις.’ [=Regarding art, collectivity is sometimes reflected
through the use of individual characters]. Accordingly, Digenis is one more
collective character that encompasses the Greek nation. Springing from
the people, it is a widely appreciated figure that can speak to a divided
nation, as Greece was during the 40s. Digenis’s dual lineage notwithstanding, for the Greek Left of the 1940s he was primarily a figure identified
with Greekness and indeed the most heroic moments. Aiming to give the
characters features resembling those of the epic hero, the author regularly
uses the contrasting pair of Digenis and the Grim Reaper (Charos) as a
metaphor for prisoners and the firing squad. In Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου,
whilst Kornaros does not explicitly call them Digenides, as is the case in
subsequent texts, the prisoners regularly confront the Grim Reaper. Thus,
when the German commanders read out in front of all the inmates the name
of the prisoner who was to be executed, the condemned man would be depicted as prepared to challenge the Reaper to a single combat.
«Ποτέ δεν περίμενες πως θα μπορούσε μέσα σε μιαν αφάνταστα μικρή
στιγμή ν’ αλλάξει ολάκερος, για να παρουσιαστεί έτσι στο Χάρο που δε
δίνει άλλη αναβολή» (Kornaros, 1975, 55).
[You could never imagine that he could change completely in a moment, in
order to present himself to the Reaper who doesn’t defer the fight.]

Just like Digenis who is a symbol of the valour of those Greeks who
fought against their enemies without accepting any subordination, the
characters fight against Germans, who seem unbeatable just like the Reaper. With a view to glorifying the heroic past of the prisoners who are about
to die, the author also provides a story about the part one character played
in the war in Albania. The motif Digenis – Reaper is also used for the oppo-

292

ANASTASIA TANTAROUDA PAPASPYROU

sition Greek fighter – enemy Italians/Albanians and moreover the thenceforth disabled fighter’s struggle echoes the battle between Digenis and the
Grim Reaper. ‘Κι άλλη φορά κονταροχτυπήθηκε το παλληκάρι τούτο με
το Χάρο. Εκεί απάνω στα αλώνια της Αρβανιτιάς’ (Kornaros 1975: 100-2).
[For one more time, this young man and the Reaper jousted at the Albanian
mountains]
The fact that the Greeks’ various enemies over the years/ centuries are
likened to the Reaper makes Greek fighters constantly Digenides. Heedless
of their wounds, the characters are unceasingly engaged in combat with the
Reaper, thus inscribing themselves in the pantheon of immortal Greek heroes. Moreover, the characters alternate with Digenis as the acting subject
of the narration, thus having an impact on the literary background, as well.
As described in Με τα παιδιά της θύελλας, the prison turns into a space
for jousting ground. The prisoners are presented as participating in single combat: ‘Γιόστρα έγινε η φυλακή που ολημερίς κονταροχτυπιούνται
Διγενήδες κι Άη Γιώργηδες με τον Ανίκητο’ (Kornaros 1975: 46). [The
prison turned into a youst where Digenides and Saint Goerges joust against
the Reaper all day long]
C. Religious prisoners, saints and Christ: the very human characters
From the mid 1940s on, Kornaros created characters of a religious nature, ranging from the deeply religious, sometimes candidates for sanctity
to those that could be equated with Christ. He put into practice the leftist
idea of addressing the people by presenting his characters to perform religious rituals and by vesting them in holiness. Christianity, considered the
linchpin of the Greek nation, especially in times of turmoil, is what primarily appears to unite Kornaros’s characters while simultaneously linking
them to the rest of the Greek people. Christianity, inseparably linked with
Greek tradition, met a need for the Left which sought to identify itself with
the Greek people. So, in Kornaros’s narratives, there are characters that are
bound by their religion and get involved in religious acts; others that are
equated to saints and martyrs as being identified with the absolute virtue
and some others that are equated with Christ.
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In his attempts to delineate the religious aspect of the characters, the
author presents them as functioning as confessors. The cigarette seller of
the concentration camp in Στρατόπεδο Χαϊδαρίου, appears to be a selfish,
egocentric person who treats others harshly. Taking advantage of his cellmates’ miserable conditions, he only offers them cigarettes if he gets some
of their belongings in return. On one occasion, a young prisoner, enraged
by his behaviour, wrested all the cigarettes from his grasp and shared them
with his comrades. Τhe embarrassed and chastened cigarette seller apologised to his comrades for misbehaving and is described to opening up
and gradually recounting the difficulties he experienced throughout his
life. The scene is set for a ritual of confession, which leads the cigarette
seller to repent his sins, thus showcasing his religious involvement. The
following day, he is chosen as one of those to be executed by the German
commanders, a fact that further heightens the religious angle of the process
of confession. The young prisoner who had attacked him repents of his actions but the older comrades consoled him: ‘Τον έκανες εχθές το βράδυ να
ξομολογηθεί’ 56 (1975b, 110) [You made him confess]. In other words, the
process leads to remission of his sins and the rest of the prisoners, present
at this ritual, become by extension confessors. The network of the prisoners is thereby based primarily on religious bonds.
Religious acts are not the only trait that shows Kornaros’s characters
religious side. Resorting to God is an integral component of the prisoners’
life. Away from the anguish of the daily tortures, they create their own holy
moments by praying regularly. The space of the concentration camp turns
into a prayer hall where the prisoners communicate with God. Praying is
depicted as a duty that seems to go hand in hand with the moral duty of
fighting for their ideals. Equating praying with the moral duty of fighting
for their country turns the later into an action related to the entire nation
rather than just a limited group of people.
«Που πάει να πει πως κάνανε πριν τα καθήκοντά τους, την προσευχή τους
και ησυχάσανε. Αναπαύτηκε η ψυχή τους. Α! Η προσευχή του καταδίκου
του Χαϊδαρίου σε τέτοιες νύχτες!» (1975: 71).
[Before their duties, they prayed and now they are calm. Their soul is relieved. Oh! The pray of the Haidari prisoners those nights!]
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Going one step further, the author proceeds to wrap certain prisoners of
Στρατόπεδο του Χαϊδαρίου in a veil of sanctity, the most striking example
being some two hundred men – known collectively as ‘the Kaisariani 200’
(οι διακόσιοι της Καισαριανής). These prisoners were first imprisoned in
Akronafplia in 1936, during the Metaxas Dictatorship and were later transferred to the Haidari concentration camp. Right from the very beginning,
the narrator highlights the prominence of this group. They are regarded as
saints and immediately take on an aura of sanctity: ‘Δεν είναι άνθρωποι
αυτοί, μου λένε, είναι άγιοι! Ξέρεις; Ποτές δε θυμώνουνε. Ποτέ!’ [These
are not humans, they are saints! You know, they never get angry. Never!]
(1975: 44). They function as role models for the prisoners to follow and
their sanctity is often intertwined with their ideology. Consequently, the
fact that the figure of the communist intertwines with the figure of saint, as
in the case of praying and fighting, makes the two attributes interchangeable. Being a communist means being a saint in the sense of being identified
with absolute virtue. As a result, a communist is no longer a lonely figure
detached from society but comes to be identified with Christian sainthood,
a notion that stands at the heart of the Greek national imaginary. The political choice of being a communist is distilled into sanctity in order to comply
with the requirement of addressing the Greek people:
«Και πολλοί κρατούμενοι βρίσκουνε την ευκαιρία να ρωτήσουνε αν πρέπει
να είναι ο άνθρωπος σαν κι αυτούς για να γίνει κομμουνιστής. Μεταξύ
τους πάλι δίνουνε την εξήγηση, πώς ο χειρότερος άνθρωπος, άμα τους
κάνει παρέα, θα τους μοιάσει το δίχως άλλο. Στην παρέα τους δε στεριώνει
και δε χουζουρεύει ο πονηρός. Αργά η γρήγορα θα φύγει. Ναι, πρέπει να
τους σιμώσεις με καθαρή καρδιά. Σαν τους αγίους...» (1975: 45)
[Many prisoners get the chance to ask them if one should be like them in
order to be a communist. However, they believe that if the worst man on
earth spends time with them, he will turn good. No bad person can settle in
their company. Sooner or later, he will be excluded. Yes, your heart needs
to be clean to approach these men. You have to approach them as if they
are saints.]
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Conclusions
As I hope to have shown, Kornaros characters reflect the turn of the
Greek Left towards the nation. Following his characterisation one can trace
the literary responses to political transformations of the Left. The left-wing
intellectual concerns aimed to the creation of a new art, which, based on
its class-oriented nature, would differ from any other art. In this respect,
Kornaros created between 1929 to 1943 individual characters. In an attempt to put the emphasis on the characteristics that make them stand out,
he presents them as unorthodox and atypical. The characters’ identity is
shaped by the points of divergence between them and society as a whole.
However, from the mid 1940s onwards, the focus shifted towards a nationally-oriented art, an art from and for the Greek nation. In Kornaros’ second
phase, characters are one with the society to which they belong. In the
case of these characters, society, of which they form an integral part, is not
class-oriented. It is instead the undevided Greek nation.
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Περίληψη
Η παρούσα εξετάζει την πολιτισμική πολιτική της ελληνικής αριστεράς όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από το έργο του Θέμου Κορνάρου, ενός
κομμουνιστή συγγραφέα του εικοστού αιώνα. Αναλύεται ο τρόπος με τον
οποίο οι χαρακτήρες των έργων του αντανακλούν το ιδεολογικό συγκείμενο μέσα στο οποία παρήχθησαν. Με άξονα την ιδεολογική μετάβαση της
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ελληνικής αριστεράς από την παραγωγή ενός ταξικού λόγου στα μεσοπολεμικά χρόνια στην παραγωγή ενός εθνικού λόγου μεταπολεμικά, προτείνεται μία περιοδολόγηση των Κορναρικών χαρακτήρων σε ατομικούς και
συλλογικούς.
Keywords: Greek Left, Θέμος Κορνάρος, nation, characterisation,
characters

«ΟΙ ΛΈΞΕΙΣ ΜΙΚΡΑΊΝΟΥΝ, ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΒΑΡΙΈΣ ΣΑΝ ΠΈΤΡΕΣ»:
ΧΟΎΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΜΦΟΡΜΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ «ΚΑΣΣΆΝΔΡΑ
ΚΑΙ Ο ΛΎΚΟΣ» (1976) ΤΗΣ Μ. ΚΑΡΑΠΆΝΟΥ
Χριστίνα Δράκου*
Η παρουσία του καινούριου και του διαφορετικού είναι πάντοτε γοητευτική αν και επίφοβη στη ζωή. Το καινούριο ωστόσο αποτελεί πάντα
αίτημα στην τέχνη που μπορεί να προπορεύεται της ζωής, γιατί οι δημιουργοί αποτελούν τους πιο ευαίσθητους δέκτες ‒ εκφραστές της. Μια ανάλογη μορφή που επιζήτησε το καινούριο, το διαφορετικό, το ανατρεπτικό
στις συγγραφικές της απόπειρες είναι και η Μαργαρίτα Καραπάνου, σε
μια εποχή που τα όρια του επιτρεπτού ήταν ασαφή και πολύ δύσκολο να
ξεπεραστούν.
Η Μαργαρίτα Καραπάνου διαμόρφωσε τη συγγραφική της ταυτότητα μέσα σε ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες την
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό για τη συγγραφή του πρώτου της βιβλίου
Η Κασσάνδρα και ο Λύκος. Το ιδιότυπο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ολοκλήρωσε τη συγγραφή του εν λόγω μυθιστορήματος, ήταν αποτέλεσμα της
εγκαθίδρυσης του δικτατορικού καθεστώτος στην Ελλάδα.
Πρωθυπουργός του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ορκίστηκε ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Κόλλιας και αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης και υπουργός εθνικής άμυνας ο στρατηγός Γρηγόριος
Σπαντιδάκης. Την πραγματική δύναμη όμως στο κυβερνητικό σχήμα είχαν
οι στρατιωτικοί: Γεώργιος Παπαδόπουλος, που ήταν υπεύθυνος για θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, Στυλιανός Παττακός, ο οποίος
χειριζόταν ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και Νικόλαος Μακαρέζος ο
οποίος ήταν υπεύθυνος των οικονομικών1.
Οι δικτάτορες, μέσα από τις διακηρύξεις τους, υποστήριζαν ότι κύριο
μέλημά τους ήταν να επικρατήσει στη χώρα «ομαλότητα», «τάξη», «διαφάνεια» και «αξιοκρατία». Διατείνονταν ότι είχαν καταλάβει την εξουσία,
είχαν πραγματοποιήσει τη δική τους, όπως αποκαλούσαν, «επανάσταση»
*
1

Χριστίνα Δράκου, Μ.Α. “Θέατρο στην Εκπαίδευση”, Υποψήφια διδάκτωρ της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Γρηγοριάδης (1975: 102)∙ Κωνσταντάρος (2012: 30).
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προκειμένου να απαλλάξουν τη χώρα από την εσωτερική αναρχία από την
οποία μαστιζόταν εξαιτίας της κομμουνιστικής απειλής2. Από τις πρώτες
ώρες του πραξικοπήματος3 οι συνταγματάρχες θέλοντας να έχουν τον πλήρη έλεγχο προχώρησαν σε μια σειρά από διώξεις, εκκαθαρίσεις4 και απαγορεύσεις: Απαγόρευαν τις συγκεντρώσεις πλέον των πέντε ατόμων, τις
συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους (εξαίρεση αποτελούσαν τα δημόσια
ελεγχόμενα θεάματα), την προσωρινή περίθαλψη κατ’ οίκον προσώπων μη
ενοικούντων -εάν αυτό δεν είχε δηλωθεί εντός δύο ωρών στο αστυνομικό
τμήμα- την άσκηση αντεθνικής προπαγάνδας, καθώς και τη δημοσίευση
πληροφοριών οι οποίες θεωρούνταν από το καθεστώς ανακριβείς5. Ο κόσμος της χούντας παρέπεμπε σε πολλά σημεία με τον μυθιστορηματικό
κόσμο του Κάφκα: κανείς πολίτης δεν μπορούσε να είναι σίγουρος ότι
δεν τον επιτηρούσαν, οι τηλεφωνικές συνομιλίες διαρκώς παρακολουθούνταν, οι πολίτες ζούσαν κάτω από ένα συνεχή φόβο, καθώς ακόμα και μία
πρόταση ή ένα αθώο σχόλιο, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί από τους
υποστηρικτές της χούντας ότι είχε πολιτική διάσταση και κυρίως ότι ήταν
επικριτικό προς το καθεστώς, μπορούσε να οδηγήσει στη φυλάκιση και
την απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων των προσώπων6.
Τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας το καθεστώς επέβαλε προληπτική
λογοκρισία θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να έχει τον
απόλυτο έλεγχο της κοινής γνώμης και τη διαμόρφωση ευνοϊκής διάθεσης
απέναντί του. Κανένα βιβλίο δεν μπορούσε να τυπωθεί, αν πρώτα δεν είχε
ελεγχθεί από τους λογοκριτές, ενώ για τα βιβλία που ήδη κυκλοφορούσαν
2
3

4

5
6

Αργυρίου (1992: 310)∙ Van Dyck (2002: 40-41).
Η Αμαλία Φλέμινγκ σκιαγραφώντας τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν από τις
πρώτες ώρες επιβολής του καθεστώτος σημειώνει χαρακτηριστικά: «Οἱ διαταγές, ἡ μιά
μετά τήν ἄλλη, διακόπτονταν μόνο ἀπό στρατιωτικά ἐμβατήρια. Ἔπρεπε νά μείνουμε
κλεισμένοι στά σπίτια μας, νά κάτσουμε ἥσυχοι, ὅλα θά μπαῖναν σέ τάξη, καί γρήγορα
θά ἐπανέρχονταν στήν ὁμαλότητα. Ἀπαγορευόταν ἡ χρήση ἰδιωτικῶν αὐτοκινήτων.
Ἀπαγορευόταν ἡ κυκλοφορία μετά τίς 8 μ.μ. γιά ὁποιονδήποτε λόγο. Οἱ στρατιῶτες
εἶχαν ἐντολή νά πυροβολοῦν στή θέα καί μόνον ὁποιουδήποτε ἦταν στό δρόμο μετά τίς
8 μ.μ.». Φλέμινγκ (1995: 37-38).
Μία από πρώτες ενέργειες του καθεστώτος ήταν να κηρύξει το Κόμμα της ΕΔΑ που
διατηρούσε 22 έδρες στη Βουλή παράνομο, να καταργήσει όλες τις αριστερές πολιτικές
νεολαίες και να οδηγήσει σε εθελούσια αποστράτευση 2.500 αξιωματικούς του
στρατού, οι οποίοι αν και ήταν υψηλόβαθμοι, εν τούτοις δεν ήταν θετικά προσκείμενοι
προς τη χούντα. Murtagh (2005: 220).
Γρηγοριάδης (1975: 107).
Athenian (1972: 128).
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καταρτίστηκε ένας «Κατάλογος» (ΙNDEX) 7 ο οποίος περιελάμβανε τίτλους που δεν μπορούσαν όχι μόνο να διατεθούν στο εμπόριο, αλλά ούτε
καν να συζητηθούν.
Ορισμένοι συγγραφείς αντιστάθηκαν στον «κειμενικό αυταρχισμό»
που ασκούσε το καθεστώς και αποφάσισαν να μη δημοσιεύουν τα έργα
τους. Η στάση αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε από τον ξένο τύπο ως «Σιωπή», διατηρήθηκε μέχρι τη στιγμή που ο Σεφέρης προβαίνει, από το Λονδίνο, στη λεγόμενη «Δήλωση» (28 Μαρτίου 1969). Μέσα από την εν λόγω
πολιτική παρέμβαση ο καταξιωμένος λογοτέχνης εξέφραζε την απογοήτευσή του για την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα,
καθώς και την ανησυχία του ότι αν δεν υπήρχαν σύντομα αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο η χώρα του θα βίωνε την απόλυτη καταστροφή8.
Η «Δήλωση» του Σεφέρη οδήγησε πολλούς λογοτέχνες να διαφοροποιήσουν τη στάση τους λαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο στα πολιτικά τεκταινόμενα της εποχής. Τον Απρίλιο του 1969 δεκαοκτώ συγγραφείς συνυπογράφουν ένα κείμενο μέσα από το οποίο εξέφραζαν τον αποτροπιασμό
τους για το καθεστώς λογοκρισίας, καθώς και τη δυσαρέσκειά τους για την
τακτική του καθεστώτος να δημοσιεύει σε εφημερίδες έργα, για τα οποία
όμως δεν είχε πάρει πρώτα την άδεια των δημιουργών τους, προκειμένου
να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ‒τόσο στο εξωτερικό όσο και
στο εσωτερικό‒ ότι υπήρχε ελεύθερη πνευματική ζωή9. Μετά την άρση
7

8

9

Ο εν λόγω «Κατάλογος» αφορούσε αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, όπως ο Σοφοκλής
και ο Αριστοφάνης, ξένους συγγραφείς, όπως ο Jean-Paul Sartre και ο Thomas
Man, αλλά και συγγραφείς που ήταν κομμουνιστές ή τα έργα τους συνδέονταν με
κομμουνιστικές χώρες όπως η Ρωσία (λ.χ. η βιογραφία του Μεγάλου Πέτρου). Εκτός
από τη Ρωσία οι λογοκριτές τηρούσαν εχθρική στάση απέναντι και στην Κίνα. Είχαν
φθάσει στο σημείο να απαγορέψουν ακόμα και την αναφορά κυρίαρχων θρησκειών της
Κίνας, όπως ο Τατοϊσμός, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω θρησκεία οδηγούσε στην
αναρχία. Murtagh (2005: 219)∙ Γιαννόπουλος- Clogg (1976: 236-237).
«Κλείνουν δυὸ χρόνια ποὺ μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ, ἕνα καθεστὼς ὁλωσδιόλου ἀντίθετο μὲ
τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας, καὶ τόσο περίλαμπρα ὁ λαός μας, στὸν
τελευταῖο πόλεμο. Εἶναι μιὰ κατάσταση ὑποχρεωτικῆς νάρκης [...]. Βλέπω μπροστά
μου τὸν γκρεμὸ ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε τὸν τόπο. Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία
πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στὴ σιωπή μου.
Παρακαλῶ τὸ Θεὸ νὰ μὴ μὲ φέρει ἄλλη φορὰ σὲ παρόμοια ἀνάγκη νὰ ξαναμιλήσω»
Σεφέρης (1992: 261-262).
Το εν λόγω κείμενο συνυπέγραψαν όχι μόνο συγγραφείς των οποίων το έργο είχε δημοσιευθεί χωρίς την άδειά τους, αλλά και λογοτέχνες οι οποίοι αντιδρούσαν στις αντίξοες
συνθήκες που είχε δημιουργήσει το καθεστώς της λογοκρισίας. Σημείωναν σχετικά: «Οἱ
ὑπογεγραμμένοι 18 Ἀθηναῖοι συγγραφεῖς τῆς μεταπολεμικῆς γενιᾶς, συμμεριζόμαστε
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της προληπτικής λογοκρισίας κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο «Κέδρος», διευθύντρια του οποίου ήταν η Αθηνά Καλλιανέση, τα Δεκαοχτώ
κείμενα (1970). Το εν λόγω βιβλίο απαρτιζόταν από διηγήματα, ποιήματα
ή δοκίμια, τα οποία μέσω του υπαινικτικού λόγου και των μεταφορών,
ασκούσαν κριτική στη χούντα των συνταγματαρχών. Η θετική ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού, καθώς και η εκδοτική επιτυχία που έλαβαν
τα Δεκαοχτώ κείμενα οδήγησε στην έκδοση των τόμων Νέα Κείμενα και
Νέα Κείμενα 2, καθώς και στην έκδοση του περιοδικού Η Συνέχεια κ.ά.10.
Η λογοκρισία των συνταγματαρχών επεκτάθηκε και στον χώρο του κινηματογράφου11, του θεάτρου και της μουσικής. Έξι πενταμελείς πρωτοβάθμιες επιτροπές και μια επταμελής δευτεροβάθμια ‒τις εν λόγω επιτροπές συγκροτούσαν φίλα προσκείμενοι δικηγόροι, φιλόλογοι, συγγραφείς,
συνθέτες, στρατιωτικοί και αστυνομικοί‒ ήταν αρμόδιες για τον έλεγχο
των θεατρικών και κινηματογραφικών έργων. Καμία παράσταση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν πρώτα δεν είχε λάβει την έγκριση της εν
λόγω επιτροπής12. Oι λογοκριτές προέβαιναν συχνά σε περικοπές των
τὴν ἀγανάκτηση ἐκείνων ἀπὸ ἐμᾶς τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα χρησιμοποιοῦνται χωρὶς τὴ
συγκατάθεσή τους, μὲ τὴν ἀναγκαστικὴ δημοσίευση κειμένων τους στὸν Τύπο, γιὰ νὰ
δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση, μέσα κι ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅτι ὑπάρχει τάχα ἐλεύθερη
πνευματικὴ ζωὴ στὴ χώρα μας». Van Dyck (2002: 61).
10 Μεταξύ των περιοδικών που εκδόθηκαν κατά την περίοδο της δικτατορίας ήταν οι Δημιουργίες (1970) καθώς και το περιοδικό Τραμ (1971) η κυκλοφορία των οποίων σταμάτησε το 1972. Τον Μάρτιο του 1973, αμέσως μετά την αντιδικτατορική εκδήλωση των
φοιτητών στη Νομική Σχολή των Αθηνών, κυκλοφόρησε το περιοδικό Η Συνέχεια, εκδότες του οποίου τυπικά ήταν οι Αλέξανδρος Αργυρίου, Αλέξανδρος Κοτζιάς και Δημήτρης
Μαρωνίτης. Στην ουσία όμως υπεύθυνοι για την ύλη του περιοδικού ήταν: ο Αλέξανδρος
Κοτζιάς, ο Δημήτρης Μαρωνίτης και ο Παύλος Ζάνας, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να
δηλωθεί γιατί είχε στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αργυρίου (1992: 324‒326).
11 Την περίοδο της δικτατορίας και δη το έτος 1970 γεννήθηκε ο αποκαλούμενος Νέος
Ελληνικός Κινηματογράφος οι εκπρόσωποι του οποίου εναντιώνονταν στο καθεστώς.
Οι σκηνοθέτες υιοθέτησαν ένα διαφορετικό είδος αφήγησης που είχε ως κύρια χαρακτηριστικά τους υπαινικτικούς και λακωνικούς διαλόγους, τη δράση εκτός οπτικού
πεδίου -όπως διάδρομοι και κλειστές πόρτες- όπου λάμβαναν χώρα σημαντικές αποφάσεις κ.ά. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου Αναπαράσταση (1970) και Μέρες του ’36 (1972). Λαμπρινός (2013: 232‒233).
12 Πολλοί συγγραφείς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας Μαρία Δημάκη‒Ζώρα, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον μύθο των Ατρειδών
προκειμένου να προσδώσουν πολιτική διάσταση στα έργα τους (Ευάγγελος Αβέρωφ‒
Τοσίτσας, Επιστροφή στις Μυκήνες, 1973) και να «ανταποκριθούν στον ορίζοντα προσδοκιών του σύγχρονου κοινού που εκείνη την περίοδο ζούσε σε ένα έντονο κλίμα αμφισβήτησης και πολιτικοποίησης». Παράλληλα, μεταλλάσσοντας τον μύθο, (Ζωή Καρέλλη, Ορέστης, 1971), επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις σε «υπαρξιακά ερωτήματα
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έργων ‒οι οποίες ήταν τόσο εκτεταμένες που αλλοίωναν το περιεχόμενο τους‒ ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις θεατρικές
παραστάσεις προκειμένου να ελέγξουν κατά πόσο οι ηθοποιοί13 είχαν προσθέσει χειρονομίες ή φράσεις, εκτός λογοκρισίας, οι οποίες στρέφονταν
ενάντια στο καθεστώς14. Όσον αφορά τον χώρο της μουσικής οι δικτάτορες απαγόρευαν να ακούγονται στο ραδιόφωνο και να πωλούνται δίσκοι
μουσικών συνθετών οι οποίοι εξέφραζαν την εναντίωσή τους για την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα15. Στον χώρο της έβδομης τέχνης το καθεστώς προώθησε τις πολεμικές ταινίες οι οποίες εστίαζαν στην
περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης, στον Μακεδονικό Αγώνα και
στην επανάσταση του 182116. Παράλληλα, στελεχώνοντας το προσωπικό
του Τμήματος Οπτικών Μέσων της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών με δικά του άτομα τα οποία ήταν υπεύθυνα για την επιλογή των
θεμάτων17, το μοντάζ, τη μουσική επένδυση και το σπηκάζ, παρήγαγε δεκάλεπτα Επίκαιρα τα οποία εκθείαζαν το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων18.
Η προβολή και η ανάδειξη του έργου του καθεστώτος αποτελούσε καίριο μέλημα των συνταγματαρχών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο τύπος χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές για να λειτουργήσει ως το βασικό μέσο προπαγάνδας τους. Προκειμένου να επιτρέψουν την κυκλοφορία των εντύπων ‒μέσω της λογοκρισίας που ασκούσαν‒ ανάγκαζαν τους εκδότες των
εφημερίδων να χρησιμοποιούν πρωτοσέλιδους τίτλους ευνοϊκούς για το
καθεστώς και να περιλαμβάνουν άρθρα τα οποία διαμόρφωναν μια θετική

13
14
15

16
17

18

και στα προσωπικά αδιέξοδα των νέων ανθρώπων μπροστά στα νέα κοινωνικοπολιτικά
δεδομένα της εποχής». Δημάκη‒Ζώρα (2011: 131).
Πολλοί σκηνοθέτες (Μιχάλης Κακογιάννης, Νίκος Κούνδουρος) και ηθοποιοί (Ασπασία Παπαθανασίου) επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Γιαννόπουλος‒ Clogg
(1976: 255).
Γρηγοριάδης (1975: 114).
Ο Μίκης Θεοδωράκης, ένας από τους πιο καταξιωμένους μουσικούς συνθέτες, δέχθηκε
το μένος της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Το καθεστώς απαγόρευσε τη δημόσια
εκτέλεση των τραγουδιών του, την πώληση των δίσκων του, ενώ το πρόγραμμα του
Φεστιβάλ Αθηνών άλλαξε επειδή περιελάμβανε τραγωδίες για τις οποίες ο καταξιωμένος δημιουργός είχε συνθέσει τη μουσική. Γιαννόπουλος‒ Clogg (1976: 236).
Κομνηνού (1999: 179).
Τα θέματα εντάσσονταν σε τρεις κυρίως κατηγορίες: Στρατιωτικές εκδηλώσεις, όπως
επισκέψεις σε στρατόπεδα και ορκωμοσίες αξιωματικών, ομιλίες νομαρχών, επιστημόνων σε συνέδρια, καθώς και εκδηλώσεις παραδοσιακού‒λαογραφικού περιεχομένου.
Λαμπρινός (2013: 29‒30).
Όπ. π., 24.
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εικόνα για το έργο των δικτατόρων, τόσο όσον αφορά την οικονομία όσο
και την ασφάλεια, την τάξη, καθώς και την εξωτερική πολιτική19. Χρέη
λογοκριτών είχαν αρχικά επαγγελματίες δημοσιογράφοι, οι οποίοι όμως
αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια από στρατιωτικούς, λόγω του ότι θεωρήθηκε πως δεν ασκούσαν αυστηρό έλεγχο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες σημαίνουσες προσωπικότητες από τον χώρο του τύπου όπως η Ελένη
Βλάχου (ιδιοκτήτρια των εφημερίδων Η Καθημερινή, Μεσημβρινή και του
εβδομαδιαίου περιοδικού Εικόνες) καθώς και ο Πάνος Κόκκας (ιδιοκτήτης της εφημερίδας Ελευθερία) αντιστάθηκαν και αποφάσισαν να σταματήσουν αυτοβούλως την κυκλοφορία των έντυπων εκδόσεών τους. Όσον
αφορά τις ξένες εφημερίδες και περιοδικά, οι δικτάτορες προκειμένου να
δημιουργήσουν στο αναγνωστικό κοινό του εξωτερικού την κίβδηλη εντύπωση ότι στην Ελλάδα υπήρχε ελευθερία λόγου και ελεύθερη διακίνηση
ιδεών, αποφάσισαν να επιτρέψουν την κυκλοφορία τους20.
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος οι συνταγματάρχες αντικατέστησαν σωρεία βιβλίων τα οποία από άποψη ιδεολογικού περιεχομένου
αλλά και γλωσσικού στοιχείου εναντιώνονταν στις στρατοκρατικές αντιλήψεις τους. Τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Πολιτικής Αγωγής αντικαταστάθηκαν με καινούρια στα οποία έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στη δύναμη του στρατού, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά διατύπωναν, είχε σώσει τη
χώρα με την «σωτήρια» επανάσταση της 21ης Απριλίου 196721. Επέβαλαν
δε την χρήση της καθαρεύουσας την οποία όρισαν ως την επίσημη γλώσσα
του κράτους και της εκπαίδευσης22. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρακολουθούσαν στενά όλες τις διαλέξεις που λάμβαναν χώρα
στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε φοιτητές οι οποίοι είχαν την
τάση να εκφράζουν απόψεις αντίθετες με την ιδεολογία του χουντικού καθεστώτος τους εκδίωκαν και τους φυλάκιζαν. Την ίδια κατάσταση βίωναν
και οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού και δη όσοι είχαν μιλήσει εναντίον του καθεστώτος στα Πανεπιστήμια όπου φοιτούσαν. Όταν επέστρεφαν
στην Ελλάδα για διακοπές, οι αρχές προχωρούσαν στην κατάσχεση των
διαβατηρίων τους και τους ενημέρωναν ότι θα τα έπαιρναν πίσω μόνο αν
ήταν διατεθειμένοι να αλλάξουν τις αρνητικές δηλώσεις μέσω των οποίων
19
20
21
22

Κωνσταντάρος (2012: 212‒213).
Γρηγοριάδης (1975: 112‒113).
Όπ. π., 114.
Van Dyck (2002: 43).
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είχαν δημιουργήσει μια δυσμενή εικόνα για τη δικτατορία των συνταγματαρχών στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι για τους εκπροσώπους
της χούντας το Πανεπιστήμιο δεν αποτελούσε ένα πεδίο έρευνας και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά ένα χώρο όπου οι φοιτητές αποκτούσαν συγκεκριμένες γνώσεις μέσα από βιβλία ‒το περιεχόμενο των οποίων είχε
πρώτα ελεγχθεί‒ ανάγκαζαν τους ακαδημαϊκούς να δημοσιεύουν το περιεχόμενο των διαλέξεών τους προκειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώσουν αν παρεκκλίνει από τις αρχές του καθεστώτος23. Όσοι ακαδημαϊκοί
δεν υποτάσσονταν στις διαταγές και τις απαγορεύσεις που έθετε η χούντα
αντιμετώπιζαν τη διαθεσιμότητα, τον υποβιβασμό ακόμα και την απόλυσή
τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα24.
Την περίοδο της δικτατορίας το καθεστώς είχε ως βασική επιδίωξη
να εξαλείψει κάθε μορφή αμφισημίας, τόσο σε λεκτικό επίπεδο όσο και
σε επίπεδο εμφάνισης, λόγω του θεωρείτο ανατρεπτική και απειλητική. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Karen Van Dyck: «Συνέπεια της
απαίτησης του λογοκριτή να υπάρχει απόλυτη ταύτιση ανάμεσα σ’ αυτό
που λέει κανείς και σ’ αυτό που εννοεί ήταν η απαίτηση του ηθικολόγου
για πλήρη ταύτιση του φαίνεσθαι και του είναι»25. Μέσα από τις ελληνικές εφημερίδες γινόντουσαν συχνές αναφορές στον τρόπο με τον οποίο
ντυνόντουσαν οι χίππυς, καθώς και στην παρουσία των ομοφυλόφιλων.
Για τις προαναφερθείσες δύο κατηγορίες οι δικτάτορες θεωρούσαν ότι
ενείχαν τα στοιχεία του ερμαφρόδιτου και ότι ανέτρεπαν τα όρια των
φύλων26. Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να εξαλείψουν κάθε ίχνος
απροσδιοριστίας οι συνταγματάρχες καθόριζαν επιτακτικά το είδος της
εξωτερικής εμφάνισης (ενδυμασία, μήκος φούστας) και τιμωρούσαν
τους αποκλίνοντες με τρόπο εξευτελιστικό, όπως την κοπή μαλλιών και
23
24
25
26

Athenian (1972: 94‒95).
Γρηγοριάδης (1975: 115).
Van Dyck (2002: 175).
Όπ. π., 175. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Michel Foucault: «Επί μακρόν οι
ερμαφρόδιτοι θεωρούνταν εγκληματίες, ή βλαστοί εγκλήματος, διότι η ανατομική
τους διάταξη, το είναι τους, προκαλούσε σύγχυση στον νόμο που διέκρινε τα φύλα
και προδιέγραφε τη συνένωσή τους», ενώ όσον αφορά την ομοφυλοφιλία διατυπώνει
την άποψη ότι αναγνωρίσθηκε ως μια μορφή σεξουαλικότητας από τη στιγμή που «μετατάχθηκε από την πρακτική της σοδομίας σε ένα είδος εσωτερικής ανδρογυνίας, σε
έναν ερμαφροδιτισμό της ψυχής. Ο σοδομίτης ήταν ένας καθ’ υποτροπήν αιρετικός, ο
ομοφυλόφιλος είναι τώρα ένα είδος». Foucault (2011: 51, 57).
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το ξύρισμα του κεφαλιού∙ ενέργειες που συνιστούσαν την απαξίωση της
ανθρώπινης υπόστασης27.
Εκτός από την εμφάνιση το καθεστώς έδωσε μεγάλη έμφαση και στην
πολιτική που υιοθέτησε όσον αφορά τη γλώσσα. Απαγορευόταν η μεταφορική χρήση της γλώσσας καθώς ενείχε το στοιχείο της αμφισημίας και του
υπαινιγμού, αν και για τους ίδιους τους δικτάτορες αποτελούσε προσφιλές
μέσο προκειμένου να περάσουν στο κοινωνικό σύνολο την ιδεολογία τους
και να αιτιολογήσουν τον λόγο ύπαρξής τους28. Απαίτηση των δικτατόρων
ήταν να υπάρχει απόλυτη αντιστοίχιση ανάμεσα σε αυτό που λέει κανείς
και σε αυτό που εννοεί. Άλλωστε για το καθεστώς η γλώσσα δεν ήταν
πλασμένη για να είναι πιστευτή, αλλά για να υπακούει και να κάνει και
τους άλλους να υπακούουν29. Προς επίρρωση των προαναφερθέντων ήταν
και ο νόμος περί τύπου σύμφωνα με τον οποίο οι τίτλοι όλων των βιβλίων
έπρεπε να ανταποκρίνονται ακριβώς στο περιεχόμενό τους, ενώ για τις
εφημερίδες οι δικτάτορες είχαν δώσει την εντολή να έχουν όλες πρωτοσέλιδα πανομοιότυπα άρθρα30.
Το 1973 κορυφώθηκαν οι περισσότερες αντιδράσεις εναντίον του καθεστώτος. Η αύξηση του πληθωρισμού και η οικονομική αστάθεια που
είχε επέλθει στη χώρα, η κατάληψη της Νομικής Σχολής των Αθηνών από
τους φοιτητές ‒η οποία είχε ως απότοκο τη διακοπή στράτευσης όσων
φοιτητών, σύμφωνα με το καθεστώς, απουσίαζαν σκόπιμα από τις διαλέξεις‒ και η απόπειρα εξέγερσης του ναυτικού, σηματοδοτούν την έναρξη
της φθίνουσας πορείας των δικτατόρων. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος κηρύσσει έκπτωτο τον βασιλιά Κωνσταντίνο και προχωρά στην εγκαθίδρυση
της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας31.
27 Γιαννόπουλος‒ Clogg (1976: 87).
28 Είναι χαρακτηριστική η μεταφορά της Ελλάδας «ως ασθενούς» στο χειρουργικό
τραπέζι που χρησιμοποιήθηκε από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, προκειμένου να
δικαιολογήσει την επιβολή λογοκρισίας κατά την περίοδο της δικτατορίας, καθώς όπως
ο ίδιος ισχυριζόταν, η λογοκρισία έθετε τους απαραίτητους περιορισμούς προκειμένου
να υποστεί ο ασθενής, χωρίς κίνδυνο, την εγχείρηση. Van Dyck (2002: 46).
29 Σύμφωνα με τον Spengler «οι βασικές μορφές της ομιλίας δεν είναι το εκφώνημα μιας
κρίσης ή η έκφραση ενός συναισθήματος, αλλά η ‘εντολή, η μαρτυρία υπακοής, η
βεβαίωση, η ερώτηση, η κατάφαση᾿, φράσεις συντομότατες που προστάζουν τη ζωή και
είναι αδιαχώριστες από εγχειρήματα και από μεγάλα έργα». Deleuze ‒ Guattari (2017:
100).
30 Van Dyck (2002: 50).
31 Κωνσταντάρος (2012: 41).
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Μετά από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος
ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος, εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας
και ανακοινώνει τη διεξαγωγή εκλογών. Οι εν λόγω εκλογές δεν πραγματοποιήθηκαν εξαιτίας των πολλαπλών φοιτητικών εκδηλώσεων εναντίον
του καθεστώτος που οδήγησαν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, τη βίαιη καταστολή της από τον στρατό, την επιβολή του
στρατιωτικού νόμου και την ανατροπή του Γεώργιου Παπαδόπουλου από
τον ταξίαρχο Δημήτριο Ιωαννίδη32.
Η επιθετική πολιτική την οποία υιοθέτησε το καθεστώς Ιωαννίδη απέναντι στην Κύπρο δίνει την ευκαιρία στους Τούρκους, τον Ιούλιο του
1974, να εισβάλουν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Στην Ελλάδα κηρύχθηκε γενική επιστράτευση, η οποία όμως απέτυχε, καθώς οι στρατιωτικοί
διοικητές αρνήθηκαν να υπακούσουν στις διαταγές του Ιωαννίδη, οδηγώντας το καθεστώς σε πλήρη απομόνωση και κατάρρευση. Απότοκος των
εξελίξεων αυτών ήταν η επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην
Αθήνα ‒μετά την πολυετή διαμονή του στη Γαλλία όπου ήταν εξόριστος‒
προκειμένου να επαναφέρει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Στις 24
Ιουλίου του 1974 ο Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός δίνοντας οριστικά τέλος στη χούντα των συνταγματαρχών.33
Μετά την πτώση της Χούντας εκδίδεται στην Ελλάδα το έργο της
Μαργαρίτας Καραπάνου, Η Κασσάνδρα και ο Λύκος (1976), το οποίο έχει
ως τώρα μελετηθεί κυρίως με βάση ψυχαναλυτικές θεωρίες, εστιάζοντας
στη σχέση μητέρας και κόρης. Η παρούσα εισήγηση διαφοροποιείται από
αυτές τις προσεγγίσεις και εστιάζει στα ακόλουθα σημεία: στην απροσδιοριστία, η οποία κυριαρχεί τόσο σε γλωσσικό όσο και σεξουαλικό επίπεδο, στην πρόθεση της πρωταγωνίστριας Κασσάνδρας να αντιταχθεί
στο αυταρχικό καθεστώς, στην επιθυμία της να απορρίψει τον θεσμό της
παραδοσιακής μορφής της οικογένειας, καθώς και τα ηθικά πρότυπα τα
οποία προσπαθεί να της επιβάλει το οικείο οικογενειακό της περιβάλλον. Επίσης, θα εξεταστεί η σύγκρουση με την καθεστηκυία τάξη, μέσω
της ανατροπής των ρόλων τους οποίους υιοθετούν τα άτομα με βάση την
κοινωνική τους τάξη, καθώς και η αμφισημία η οποία χαρακτηρίζει και
συγχέει τις σχέσεις νικητή ‒ ηττημένου, λογοκριτή ‒ λογοκρινόμενου,
32 Κορίζης (1975: 36‒38).
33 Clogg (2 2003: 194‒195).
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θύτη ‒ θύματος. Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι
η υιοθέτηση της θέσης του λογοκριτή εκ μέρους της Κασσάνδρας δεν
συνιστά πρόθεση της πρωταγωνίστριας να αντιμετωπίσει τα ψυχικά της
τραύματα, αλλά επιθυμία της να διαλύσει την έννοια της μητρότητας,
καθώς υποσυνείδητα μάχεται τον συντηρητισμό της ελληνικής κοινωνίας
και τα οικογενειακά στερεότυπα.
Η Μαργαρίτα Καραπάνου, κόρη της πεζογράφου και θεατρικής συγγραφέως Μαργαρίτας Λυμπεράκη και του δικηγόρου και ποιητή Γεώργιου
Καραπάνου, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου του 1946. Σε ηλικία
οκτώ μηνών οι γονείς της Καραπάνου χωρίζουν∙ η μητέρα της αποφασίζει
να εγκατασταθεί στο Παρίσι, ενώ η ίδια παραμένει στη Ελλάδα και μεγαλώνει δίπλα στη γιαγιά της Σαπφώ Φέξη Λυμπεράκη. Κατά τη διάρκεια
των παιδικών και νεανικών της χρόνων η Καραπάνου διαμένει για μεγάλα
χρονικά διαστήματα στο Παρίσι, όπου σπουδάζει φιλοσοφία και κινηματογράφο. Το 1968 εγκαθίσταται στην Αθήνα και για δύο χρόνια (19681969) εργάζεται στο νηπιαγωγείο του ζεύγους Γουδέλη34∙ την ίδια περίοδο
αρχίζει την ψυχανάλυση35. Στον χώρο των Γραμμάτων πρωτοεμφανίζεται
με το έργο Η Κασσάνδρα και ο Λύκος, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτα στα
αγγλικά, το 1974, ενώ στην Ελλάδα εκδόθηκε το 1976. Το 1985 εκδίδεται το μυθιστόρημα Ο υπνοβάτης, έργο για το οποίο η συγγραφέας, τρία
χρόνια αργότερα, τιμήθηκε στη Γαλλία με το βραβείο του καλύτερου ξένου μυθιστορήματος. Το 1991 εκδίδεται το πεζογράφημα Rien ne va plus,
ενώ το 1999 ολοκληρώνει τη συγγραφή του μυθιστορήματος Ναι, έργο
το οποίο έγραψε κατά τη διάρκεια παραμονής της σε ψυχιατρική κλινική
στην Ελλάδα36.
Ο θάνατος της μητέρας της, Μαργαρίτας Λυμπεράκη, το 2001, την
πονά αφάνταστα αλλά ταυτόχρονα την απελευθερώνει και την οδηγεί στη
συγγραφή του μυθιστορήματος Μαμά, το οποίο εκδίδεται το 200437. Δύο
χρόνια αργότερα συγγράφει μαζί με την Φωτεινή Τσαλίκογλου το Μήπως;
‒ένα διαλογικό βιβλίο μέσα από το οποίο οι δύο συγγραφείς αποφασίζουν
34
35
36
37

Καραπάνου (2008: 278‒279).
Τσαλίκογλου (2008: 25).
Κούρτοβικ (1999: 117‒118)∙ Καραπάνου ‒ Τσαλίκογλου (2006: 59).
Ένα χρόνο νωρίτερα (2003) εκδόθηκε το μυθιστόρημα Lee και Lou, ένα έργο στο οποίο
πρωταγωνιστές δεν είναι άνθρωποι αλλά σκυλιά, τα οποία όμως έχουν ανθρωπομορφικό
χαρακτήρα.
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να σπάσουν τη σιωπή τους και να συναποκαλυφθούν38. Το 2008 εκδίδεται, σε επιμέλεια Βασίλη Κιμούλη, Η ζωή είναι αγρίως απίθανη∙ το εν
λόγω βιβλίο βασίζεται στο προσωπικό ημερολόγιο της συγγραφέως και
περιλαμβάνει ημερολογιακές καταγραφές που εκτείνονται το διάστημα
1959‒1979. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, σε επιμέλεια της Φωτεινής
Τσαλίκογλου, κυκλοφορεί το βιβλίο Δε μ’ αγαπάς. Μ’ αγαπάς: Τα παράξενα της μητρικής αγάπης. Τα γράμματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη στην
κόρη της Μαργαρίτα Καραπάνου. Το προαναφερθέν βιβλίο απαρτίζεται
από τις επιστολές που έστειλε η Μαργαρίτα Λυμπεράκη προς την κόρη
της Μαργαρίτα Καραπάνου. Η συγγραφική δραστηριότητα της Καραπάνου διακόπτεται, όταν πεθαίνει, στις 2 Δεκεμβρίου του 2008, σε ηλικία 62
ετών, ύστερα από σύντομη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας του
Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών όπου είχε μεταβεί εξαιτίας των
αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.
Η Κασσάνδρα και ο Λύκος αποτελεί το πρώτο μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Καραπάνου το οποίο κυκλοφόρησε στην Αμερική το 1974 από
τον εκδοτικό οίκο Harcourt Brace ‒ Jovanovich σε μετάφραση Νίκου Γερμανάκου. Την ίδια περίοδο μεταφράζεται και κυκλοφορεί και σε άλλες
χώρες του εξωτερικού (Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία κ.ά.). Στην Ελλάδα, εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών, εκδίδεται μετά το τέλος της δικτατορίας, το
1976, από τις εκδόσεις Ερμής.
Μέσα από το εν λόγω έργο, το οποίο απαρτίζεται από μικρά επεισόδια τα οποία δεν έχουν καμία συνοχή, η Καραπάνου ασκεί κριτική στον
αυταρχικό, καταπιεστικό και παράλογο κόσμο των ενηλίκων, καταδικάζει
το καθεστώς λογοκρισίας που είχαν επιβάλει οι δικτάτορες, ενώ χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο τον υπαινικτικό λόγο, καθώς και την αμφισημία
και την απροσδιοριστία ‒τόσο σε γλωσσικό επίπεδο όσο και σε σεξουαλικό‒ προσδίδει στο πεζογράφημα μία ανατρεπτική διάσταση. Όπως επισημαίνει η ίδια η συγγραφέας: «Η ‘Κασσάνδρα’ είναι ιστορικά σύμβολο
αντίδρασης, καταφύγιο σε προσωπικούς νόμους [...]. Ο ‘λύκος’ είναι για
την Κασσάνδρα, ό, τι βρίσκεται έξω από αυτήν, ό, τι βλέπει γύρω της. Το
άλλο, το ξένο, καλό ή κακό. Ό, τι είναι σκοτεινό, ό, τι βγαίνει τη νύχτα ό,
τι δεν ομολογείς…»39.
38 Τριανταφύλλου (2013: 20).
39 Φελουκατζή (1976: 30).
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Η Κασσάνδρα και ο Λύκος είναι η ιστορία ενός εξάχρονου κοριτσιού
το οποίο εξαιτίας της απουσίας της μητέρας του αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τον διεφθαρμένο κόσμο των ενηλίκων στηριζόμενο στις δικές του
δυνάμεις. Η ηρωίδα Κασσάνδρα, σύμφωνα με την Καραπάνου, « […] δεν
έχει άλλες άμυνες από τη σκληράδα. Γιατί δεν νιώθει να την αγαπούν και
δεν μπορεί να επιζήσει χωρίς αγάπη, οπότε στη θέση της αγάπης μπαίνει
το μίσος [...] είναι σαν να βρίσκεται σε μόνιμη κατάθλιψη. Και από την κατάθλιψη βγαίνει και η βία, ίσως βγαίνει και μια μανία [...]. Δεν αντέχει στη
βία των ενηλίκων. Τι πιο φοβερή πράξη βίας απ’ το να μη σε αγαπάνε»40.
Πρόθεση της συγγραφέως είναι να αντιταχθεί στον θεσμό της οικογένειας,
να καταργήσει την έννοια της μητρότητας, να τονίσει την έλλειψη αγάπης,
ασφάλειας και προστασίας που μπορεί να νιώσει ένα παιδί σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και την επιλογή του παιδιού να απομονωθεί, αλλά ταυτόχρονα να αντισταθεί και να συμπεριφερθεί βίαια στην αδιαφορία των
ανηλίκων. Ήδη από την αρχή του έργου η εξάχρονη Κασσάνδρα εκφράζει
την απογοήτευση και την εγκατάλειψη που ένιωσε από το πρώτο αντικείμενο αγάπης, την μητέρα της από τη στιγμή που γεννήθηκε: «ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΙΟΥΛΙΟ, ΛΥΚΟΦΩΣ, ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Όταν με φέρανε
για να με δει, γύρισε προς τον τοίχο»41. Τελικά, απορρίπτει και αποδομεί
τον θεσμό της οικογένειας, καθώς δεν της προσφέρει συναισθηματική
ασφάλεια και αγάπη∙ επιλέγει την αυτοαπομόνωση, περιχαρακώνεται σε
ένα πλαίσιο, τα όρια του οποίου η ίδια έχει επιβάλει, εκεί όπου νιώθει
ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο «Όταν είμαι μόνη μου, μιλάω ασταμάτητα.
40 Καραπάνου ‒ Τσαλίκογλου (2006: 163‒164). Ο τρόπος με τον οποίο η Μαργαρίτα
Καραπάνου σκιαγραφεί την εξάχρονη ηρωίδα της στην Κασσάνδρα και τον Λύκο -ένα
έργο το απευθύνεται στο ενήλικο αναγνωστικό κοινό- έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
τον τρόπο με τον οποίο απεικονιζόταν το κορίτσι σε έργα της παιδικής ηλικίας τον 19ο
αιώνα. Όπως επισημαίνει η Βίκυ Πάτσιου «Οι προκαταλήψεις σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο των δύο φύλων που κυριάρχησαν στη διάρκεια του 19ου αιώνα, επέτρεπαν και
ίσως επέβαλαν την αναπαράσταση ορισμένων ομάδων σε βάρος ορισμένων άλλων [...].
Τοποθετημένα σε συγκεκριμένο πλαίσιο της καθιερωμένης κοινωνικής ιεράρχησης τα
αφηγηματικά συμπυκνωμένα πρόσωπα των κοριτσιών [...] παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλά και κυρίως άφωνα». Πάτσιου (2013: 76‒77). Εν αντιθέσει με την εικόνα
που είχε διαμορφωθεί για το κορίτσι και τον παθητικό ρόλο του μέσα στην κοινωνία,
η Κασσάνδρα της Μαργαρίτας Καραπάνου, η Κασσάνδρα του 20ού αιώνα, δεν μένει
απαθής. Ανατρεπτική, με ισχυρή βούληση, επιζητά να επιβιώσει στον διεφθαρμένο κόσμο των ενηλίκων. Ακόμα και η σιωπή της, όταν η ίδια το επιλέγει, αποτελεί μορφή
αντίστασης.
41 Καραπάνου ( 91997: 13).
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Στις κούκλες μου [...] στους τοίχους, στις πόρτες, τίποτα δεν με σταματά.
[…] Μπροστά στην οικογένεια, οι λέξεις μικραίνουν, γίνονται βαριές σαν
πέτρες, πέφτουν μέσα μου βαθιά, αδύνατον να τις ξαναψαρέψω»42. Επιπρόσθετα, απορρίπτει τα ηθικά πρότυπα τα οποία αποπειράται να της επιβάλλει η γιαγιά της και που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
συμπεριφέρεται ένα μικρό κοριτσάκι που ανήκει στην αστική τάξη «‘ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ’, ΛΕΕΙ Η ΓΙΑΓΙΑ […]. Σε λίγα χρόνια θα γίνεις δεσποινίς οικογενείας [...]. Από δεσποινίς θα γίνεις και κυρία. Πάντα να φαίνεσαι σαν να
είσαι στο σαλόνι: Να πίνεις τσάι ή να μιλάς για τα φτωχά παιδιά, και θα
᾽σαι μια κυρία καθώς πρέπει»43. Η Κασσάνδρα απορρίπτει τις συμβουλές
της γιαγιάς της, καθώς και τον καθωσπρεπισμό και την υποκρισία που
κυριαρχούν στο οικογενειακό της περιβάλλον. Επιλέγει να ενστερνιστεί
τις απόψεις της υπηρέτριας Φανής, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση
με την ηθικολογία της γιαγιάς. Η ανώτερη αστική τάξη υποχωρεί στη δύναμη και την επιρροή που ασκεί η κατώτερη τάξη στη μικρή Κασσάνδρα.
Η υπηρέτρια Φανή, όπως και ο υπηρέτης Πέτρος, κινούν τα νήματα της
ζωής της Κασσάνδρας, ενώ η γιαγιά της περιορίζεται στον ρόλο του παρατηρητή. Η μορφή αυτής της οικογένειας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον
παραδοσιακό ρόλο και την εικόνα που είχε δημιουργήσει η δικτατορία γι᾽
αυτήν∙ δηλαδή ως ένα περιβάλλον στο οποίο οι ρόλοι είναι διακριτοί, τα
παιδιά έπρεπε να υπακούουν στους γονείς και οι γονείς όφειλαν να προσφέρουν προστασία και ασφάλεια στα ανήλικα μέλη της οικογένειας.
Εκ παραλλήλου, μέσα από την Κασσάνδρα και τον Λύκο ασκείται έντονη κριτική στον πολιτικό αυταρχισμό. Στο επεισόδιο «Εθνική εορτή» η
Καραπάνου, χρησιμοποιώντας ως βασικό μέσο την ειρωνεία και την παρωδία, γελοιοποιεί την τάση που είχαν οι δικτάτορες να διοργανώνουν εκδηλώσεις εθνικού χαρακτήρα προκειμένου να πείσουν το κοινωνικό σύνολο ότι μόνο ο στρατός, ο οποίος ήταν προσηλωμένος στις παραδοσιακές
αξίες του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, μπορούσε να σώσει την χώρα
από την αναρχία. Στην ενότητα που τιτλοφορείται «Η θεία Σαμάνθα κάνει
πραξικόπημα» η πεζογράφος καταδεικνύει την ανικανότητα των πραξικοπηματιών να κυβερνήσουν, ενώ στο επεισόδιο «Ο Διογένης» η Καραπάνου, χρησιμοποιώντας έναν ιδιαιτέρως αιχμηρό λόγο, καυτηριάζει την
42 Όπ. π., 119.
43 Όπ. π., 72‒73.
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τακτική του καθεστώτος να υποβάλει σε βασανιστήρια όσους δεν ήταν
φιλικά προσκείμενοι στην άρχουσα τάξη, να τους εξαθλιώνει, να τους εξοντώνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να χάνουν την ανθρώπινη υπόστασή τους
«‘Διογένη παίζουμε την ασφάλεια;’ ‘Ναιαι! ’ [...]‘Μια μέρα σε πιάσανε...’
‘Για να πω τα μυστικά του κυρίου Φουντουκίδη, που είναι αριστερόχειρ
και που δεν αγαπάει τις αγκινάρες και τη Διχταχτορία...’ ‘Κι εσύ τότε τι
τους είπες; ’ ‘Και τη Διχταχτορία αγαπώ, και τους Κομμουνιστές και το
βασιλιά και το θείο μου τον Αχιλλέα...’ ‘Και τότε τι σου κάνανε, Διογένη,
πες μου, τι σου κάνανε;’ ‘Με κατεβάσανε στο Ζωολογικό Κήπο που είχανε
φτιάξει κάτω στο υπόγειο. Στα κλουβιά είχαν ανθρώπους, μαϊμούδες και
παπαγάλους, κι ένας ουραγκοτάγκος τους έδινε φιστίκια, τους δάγκωνε
και τους χτυπούσε... ’»44.
Σύμφωνα με τον Michel Foucault ανάμεσα στην εξουσία και τη σεξουαλική συμπεριφορά των προσώπων υπήρχε πάντα μια αρνητική σχέση, η
οποία είχε ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα «την απόρριψη, τον αποκλεισμό, την άρνηση, την παρεμπόδιση». Επιδίωξη της εξουσίας, όπως επισήμαινε, ήταν «να αποκρυπτογραφείται το σεξ με βάση τη σχέση του με τον
νόμο»45. Σε αυτόν τον νόμο, σε αυτές τις απαγορεύσεις που έθετε η δικτατορία των συνταγματαρχών η Καραπάνου αντιστέκεται. Στην Κασσάνδρα
και τον Λύκο τα όρια ανάμεσα στα φύλα παραβιάζονται, οι ρόλοι εναλλάσσονται, καθώς οι άντρες μεταμφιέζονται σε γυναίκες και οι γυναίκες σε
άντρες. Η συγγραφέας παρουσιάζει σε πολλά σημεία του έργου πρόσωπα
όχι μόνο κατώτερων κοινωνικών τάξεων (υπηρέτες) να εκδηλώνουν ομοφυλοφιλικές συμπεριφορές46, αλλά και της άρχουσας τάξης (Στρατηγός).
Παρουσιάζει τον Στρατηγό «να συγυρίζει την Ελλάδα και να βάζει κύριους και κυρίες στα συρτάρια»47 και την πρωταγωνίστρια Κασσάνδρα άλλοτε να αποποιείται το φύλο της προκειμένου να γίνει αποδεκτή από τον
διεφθαρμένο κόσμο των ενηλίκων «‘Κυρίες μου, όταν μεγαλώσω, θέλω
κι εγώ να γίνω καλή σαν άγιος και όμορφη σαν κύριος’»48. Άλλοτε πάλι
44 Όπ. π., 139‒140.
45 Foucault (2011: 99).
46 Σύμφωνα με τον Michel Foucault η αναγνώριση της ομοφυλοφιλίας ως ένα είδος
«εσωτερικής ανδρογυνίας» έλαβε χώρα το 1870 όταν ο Westphal σε ένα άρθρο του
μίλησε για «τις αντίθετες σεξουαλικές αισθήσεις». Όπ. π., 57.
47 Καραπάνου ( 91997: 17).
48 Όπ. π., 53.
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διατυπώνει αυτή τη σύμμειξη των δύο φύλων «‘Πες το, μάτια μου, πες το,
θα με σκοτώσεις’. Γονατίζω και τον αγκαλιάζω. ‘Σαν κύριος’, ψιθυρίζω
πετώντας το μαχαίρι. ‘Μα σαν κύριος με φουστάνι, με στήθια και κοιλιά
σαν μετάξι, και με χέρια βελούδινα’»49. Μέσα από τα μυθιστορηματικά
της πρόσωπα η συγγραφέας αντιστέκεται στις απαγορεύσεις που θέτει η
χούντα όσον αφορά την οριοθετημένη σεξουαλική συμπεριφορά, καθώς
και την απαίτηση του καθεστώτος για διάκριση των φύλων.
Η Μαργαρίτα Καραπάνου μέσα από την Κασσάνδρα και τον Λύκο υιοθετεί έναν διαφορετικό τρόπο ομιλίας, δημιουργεί τη δική της ποιητική.
Παρουσιάζει την ηρωίδα της να τραυλίζει, να επιλέγει πολλές φορές τη σιωπή ως πράξη αντίστασης, να προσφεύγει σε λεκτικά παιχνίδια δημιουργώντας τα δικά της νοήματα. Στην Κασσάνδρα, η λογοκρισία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά αλλά ανασταλτικά, καθώς η πρωταγωνίστρια επιτυγχάνει
να πει τελικά όχι μόνο αυτό που πραγματικά θέλει, στερώντας από τους
λογοκριτές της το δικαίωμα να της αφαιρέσουν τον λόγο, αλλά και να προωθήσει τη γλωσσική απροσδιοριστία που τόσο πολύ απεχθανόταν το καθεστώς. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Karen Van Dyck «Η δυσχέρεια
του λόγου που απειλεί να εξαλείψει τις λέξεις της, καταφέρνει μόνο να τις
αναβάλλει επ’ αορίστον ή να τις μεταθέτει»50. Στην τελευταία ενότητα του
βιβλίου η Κασσάνδρα αρνείται να κάνει τις πράξεις αφαίρεσης με τον τρόπο που της υποδεικνύει η δασκάλα της Άντα, η οποία αντιπροσωπεύει την
άρχουσα τάξη, πονά όταν συλλαβίζει τις λέξεις, υιοθετεί τη δική της συλλογιστική, προκειμένου να αντιταχθεί στις επιταγές του καθεστώτος «Η
κυρία Άντα βάζει τέσσερα αχλάδια πάνω στο τραπέζι. ‘1,2,3,4’, μας λέει.
‘Γιάννη, πάρε το ένα. Κασσάνδρα, πόσα μένουν;’ ‘1,2,3,4. Το 4ο το έχει ο
Γιαννάκης’ [...].‘Παιδί μου, αν πάρει ένα ο Γιάννης θα μας μένουν τρία’.
‘Κι αυτό που ’χει ο Γιάννης μας κάνουν τέσσερα’. ‘Μα παιδί μου κάνουμε
αφαίρεση’. Δάκρυα μου ’ρχονται στα μάτια. Δεν καταλαβαίνω»51.
Η αμφισημία κυριαρχεί στο έργο της Μαργαρίτας Καραπάνου. Τα όρια
ανάμεσα στον νικητή και τον ηττημένο, στον λογοκριτή και τον λογοκρινόμενο, στο θύτη και το θύμα είναι δυσδιάκριτα. Η Κασσάνδρα έβλεπε στο
βιβλίο τον λύκο να καταπίνει εφτά ζουμερά γουρουνάκια. Η ίδια όμως τον
49 Όπ. π., 36.
50 Van Dyck ( 2002: 192).
51 Καραπάνου, ( 91997: 186).
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αντιμετώπιζε με έναν ειρωνικό σκεπτικισμό «Η πρώτη εικόνα είχε ένα λύκο
που άνοιγε το στόμα και κατάπινε εφτά ζουμερά γουρουνάκια. Το λύκο λυπόμουν συνήθως. Πώς θα τα καταπιεί τόσα γουρουνάκια μονομιάς. Πάντα
του το έλεγα και τον ρωτούσα [...]. Τώρα όταν με χαϊδεύουν, πάντα σκέπτομαι το λύκο και τον λυπάμαι»52. Η Κασσάνδρα έχει τον ρόλο του νικητή
και του ηττημένου. Υφίσταται τη σεξουαλική κακοποίηση από τον υπηρέτη
του σπιτιού τον Πέτρο, αλλά ταυτόχρονα νιώθει λύπη και οίκτο για εκείνον.
Επίσης, λογοκρίνεται όταν εξαναγκάζεται να συλλαβίσει τις λέξεις «Η Φανή
με περιμένει στην πόρτα. ‘Πώς πήγε το σχολείο;’ ‘Πολύ καλά. Έμαθα να
μιλώ, ν᾽ απαντώ και να σκέπτομαι με συλλαβές’. ‘Τότε γιατί κλαις;’ ‘Είναι
οι συλλαβές. Πονάω, όταν κόβω τις λέξεις στη μέση’. ‘Θα συνηθίσεις’, μου
λέει η Φανή. ‘Θα συνηθίσεις’»53. Παράλληλα όμως η Κασσάνδρα υιοθετεί
και τον ρόλο του λογοκριτή: Αυτοπεριορίζεται συναισθηματικά, αυτολογοκρίνεται στην ουσία, ψυχαναγκάζεται όντως στο ρόλο του λογοκριτή54, όταν
ακρωτηριάζει την κούκλα που της είχε κάνει δώρο η μητέρα της, προκειμένου να την εκδικηθεί για την επιλογή της να απουσιάζει από τη ζωή της
«ΜΙΑ ΜΕΡΑ, Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ, Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ, ΜΟΥ ΕΦΕΡΕ μια ωραία
κούκλα, για να μου την κάνει δώρο. Ήταν μεγάλη και για μαλλιά είχε κίτρινους σπάγκους. Την κοίμισα στο κουτί της, αφού πρώτα της έκοψα τα πόδια
και τα χέρια για να χωράει. Αργότερα της έκοψα το κεφάλι για να μην είναι
βαριά. Τώρα την αγαπώ πολύ»55. Η Κασσάνδρα αποτελεί το θύμα, καθώς
βιώνει την εγκατάλειψη, την απόρριψη και την απουσία αγάπης από την
μητέρα της. Ταυτόχρονα όμως επιθυμεί να προκαλέσει στη μητέρα της τον
ίδιο πόνο που βιώνει η ίδια, υιοθετώντας τον ρόλο του θύτη. Το επιτυγχάνει
αυτό μέσω ενός γράμματος το οποίο γράφει προς τη μητέρα της «Αγαπημένη μου μαμά, πότε θα γυρίσεις; Θέλω να σε σκοτώσω. Σου στέλνω πολλά
φαντάσματα. Δύο μαγικά. Κι ένα λουλούδι. Κασσάνδρα»56.
52 Όπ. π., 14.
53 Όπ. π., 187‒188.
54 Σύμφωνα με την Alice Miller «Οι άνθρωποι που έχουν παραμεληθεί κατά την περίοδο
της παιδικής τους ηλικίας [...] δεν παρασύρονται ποτέ από απρόσμενα συναισθήματα.
Παραδέχονται μόνο τα συναισθήματα που τους επιβάλλει η εσωτερική τους
λογοκρισία, η οποία αποτελεί το διάδοχο των γονέων τους. Η κατάθλιψη και η αίσθηση
ενός εσωτερικού κενού είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουν γι’ αυτόν τον
αυτοέλεγχο». Miller ( 42010: 51).
55 Καραπάνου ( 91997: 20).
56 Όπ. π., 75.
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Μέσα από το βιβλίο Η Κασσάνδρα και ο Λύκος και κυρίως του ιδιαίτερου τρόπου γραφής, τον οποίο υιοθετεί η συγγραφέας, ασκείται έντονη
κριτική και αμφισβητείται κάθε μορφή εξουσίας. Η Καραπάνου επιτυγχάνει να αναδείξει την κακοποίηση που μπορεί να βιώσει ένα παιδί, τόσο σε
επίπεδο σωματικό όσο και ψυχικό, καθώς και την επιλογή του ίδιου του
παιδιού να χρησιμοποιήσει τη βία και τη σκληρότητα προκειμένου να επιβιώσει στον κόσμο των ενηλίκων57. Ο Τζων Απντάικ σε επιστολή του προς
τη Μαργαρίτα Καραπάνου αναφέρει σχετικά με την Κασσάνδρα και τον
Λύκο «Διάβασα το βιβλίο σας και θέλω να σας συγχαρώ για τα εξαιρετικά
του προτερήματα. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει χειριστεί το θέμα της παιδικής ηλικίας όπως εσείς. Δεν έχει μιλήσει για την κρυφή σκληράδα, για το
αόρατο αυτό μίγμα της φαντασίας και της πραγματικότητας μ’ έναν τρόπο
τόσο ανοιχτό και απροσδόκητο. Μου ήρθανε στο νου μου ο Προυστ, ο
Γέρζι Κοζίνσκι και ο Λιούις Κάρολ. Εσείς όμως έχετε βρει εδώ μια αλήθεια που κανένας από αυτούς τους τρεις συγγραφείς δεν έπιασε. Περιμένω
με ανυπομονησία το επόμενό σας βιβλίο»58.
Σύμφωνα με την Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Βίκυ Πάτσιου
οι συγγραφείς οι οποίοι μέσα από τα έργα τους αυτοβιογραφούνται εστιάζουν πολλές φορές στην παιδική τους ηλικία, στην επεξεργασία των βιωμάτων τους, καθώς και στις αναμνήσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με τα παιδικά τους χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει «Η αυτοβιογραφία μετατρέπεται γι’ αυτούς σε ένα ιδιαίτερο μέσο, με τις δικές τους δυνατότητες και περιορισμούς, για τη διερεύνηση και την επανεγγραφή των
εμπειριών και των αναζητήσεων της περιόδου αυτής, στη βάση μιας άλλης
προοπτικής που την αναθεωρεί και την επανεντάσσει εκ των υστέρων στην
ιστορική συνέχεια του βίου. Οι συγγραφείς αποκτούν με τον τρόπο αυτό τη
δυνατότητα ή την ελευθερία να κατασκευάσουν ξανά με διορθώσεις, αναθεωρήσεις ή προσαρμογές την εικόνα της παιδικής τους ηλικίας, ενώ την
αφηγούνται»59. Στην Κασσάνδρα και τον Λύκο η Μαργαρίτα Καραπάνου, η
57 Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Alice Miller τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί
στην παιδική τους ηλικία σεξουαλική κακοποίηση έχουν μάθει από πολύ νωρίς στη ζωή
τους να μη νιώθουν πόνο. Η απώθηση της οδυνηρής αυτής εμπειρίας τους οδηγεί είτε
στην αυτοκαταστροφή είτε στη βίαιη συμπεριφορά προς τους άλλους. Miller (42010:
27‒28).
58 Καραπάνου – Τσαλίκογλου (2006 : 162).
59 Πάτσιου (2008: 254).
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οποία έχει ταυτόχρονα τον ρόλο του αφηγητή, του πρωταγωνιστή και του
συγγραφέα, αυτοβιογραφείται, καθώς επιλέγει να συμπεριλάβει πολλά γεγονότα που στιγμάτισαν τραυματικά την παιδική της ηλικία (απουσία των
γονέων, σεξουαλική κακοποίηση) οι συνέπειες των οποίων την ακολούθησαν και στη μεταγενέστερη ζωή. Η συγγραφέας επιστρέφει στην παιδική
της ηλικία για να επεξεργαστεί τα βιώματά της, να ανακατασκευάσει το
παρελθόν της, να έρθει αντιμέτωπη με τους φόβους της. Επιπρόσθετα, φέρει ένα νέο είδος γραφής, υιοθετεί μια «γραφή λεπίδα», όπως η ίδια την
χαρακτήρισε, που αποτελεί για την ίδια το μυστικό της λογοτεχνίας∙ να εκπλήσσεται και να εκπλήσσει τον αναγνώστη σε κάθε της φράση, να τον κάνει να αναρωτιέται για την απρόσμενη τροπή που παίρνουν τα γεγονότα60.
Η Καραπάνου επιτυγχάνει να ασκήσει έντονη κριτική σε κάθε μορφή
εξουσίας και να φωτίσει πολλές πτυχές της παιδικής ιδιοσυγκρασίας. Η
ανατροπή ξεκινά από τον ίδιο της τον εαυτό∙ αποφασίζει, μέσω της Κασσάνδρας και του Λύκου, να έρθει αντιμέτωπη με τον δικό της λύκο, με τους
δικούς της φόβους, με τα δικά της τραύματα∙ να ζήσει δηλαδή πραγματικά,
καθώς όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Καθηγήτρια Ψυχολογίας ‒ Συγγραφέας Φωτεινή Τσαλίκογλου «Κανένας δεν είναι προστατευμένος από
το τραύμα. Και γιατί να είμαστε; Μια προστατευμένη από το τραύμα ζωή
δεν θα ήταν ζωή. Τι θα ήταν; Δεν ξέρω, κάτι σαν αντι ‒ ζωή»61.
Η Κασσάνδρα και ο Λύκος αποτελεί ένα σκοτεινό παραμύθι μέσα από
το οποίο η συγγραφέας επιχειρεί να ανατρέψει την κυρίαρχη κοινωνική
αφήγηση και να έρθει αντιμέτωπη με τις πληγές της. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το εξής∙ θα μπορέσει η Μαργαρίτα Καραπάνου μέσα από το
συγγραφικό της έργο ‒κυρίως αυτοβιογραφικό‒ να υιοθετήσει την άποψη
του Elias Kanetti, ο οποίος θεωρούσε ότι τα άτομα οφείλουν να «μετατρέπουν την πληγή τους σε πνεύμονα και διαμέσου του να αναπνέουν»; Ένα
ερώτημα το οποίο θα κατατρύχει βασανιστικά τον αναγνώστη για τα δικά
του τραύματα, αλλά και όλους εμάς που προσπαθούμε να γνωρίσουμε και
να κατανοήσουμε τον ψυχικό κόσμο της Μαργαρίτας Καραπάνου.

60 Καραπάνου ‒ Τσαλίκογλου (2006: 127).
61 Τσαλίκογλου (2018).
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Abstract
The imposition of a military coup and the illegal seizure of power by the
Colonels in 1967 leads Greece to a period of political, social and intellectual crisis. The regime was trying to maintain absolute control by banning
books ‒the content of which was considered to be criticizing‒ controlling
the press, abolishing the demotic language, prohibiting congregations in
enclosed spaces and promoting ethical standards. The primary concern of
the colonels was to eliminate diversity and indeterminacy, as all kinds of
linguistic indeterminacy and sexual ambiguity were considered dangerous
and subversive.
In this suffocating environment, many writers react and refuse to
publish their works. So far Margarita Karapanou’s work “Kassandra and
the Wolf ”, published after the fall of the Junta (1976), has been studied
mostly based on the psychoanalytic theories that focus on the relationship
between mother and daughter, while articles and PhD dissertations have
been presented in comparative literature. This hypothesis differs from
these approaches, focusing on the following points: the indeterminacy,
which dominates in a linguistic and sexual level making it more difficult
to distinguish between the two sexes, the intention of the protagonist,
Kassandra, to oppose the authoritarian regime, her desire to reject the
institution of the traditional form of family and the moral standards that
its family tries to impose on her. It will also examine the conflict with the
status quo through the overthrow of the roles adopted by the individuals
based on their social class, as well as the ambiguity that characterizes
and confuses the relationship between perpetrator and victim, censor and
censored, winner and loser. This hypothesis will attempt to demonstrate
that Kassandra’s adoption of the censor’s position is not the intention of
the protagonist to cope with her mental traumas, but her desire to destroy
the concept of maternity as she subconsciously fights the conservatism of
Greek society and the family stereotypes.
In conclusion, “Kassandra and the Wolf ” is a dark tale for adults,
in which the protagonist, although initially attempting to overthrow the
dominant social narrative, eventually compromises, accepting the rules
and limitations imposed on her. So, Kassandra is a phenomenon and a
derivative of a multilevel crisis which ultimately subdues the individual,
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by removing from it any particular feature as unconventional and immoral; which is also how Karapanou comments the critical period of 1970s
in Greece.
Λέξεις κλειδιά: Χούντα, αντικομφορμισμός, αμφισημία, Μαργαρίτα
Καραπάνου, Η Κασσάνδρα και ο Λύκος.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΑΣ
Θεόφιλος Κολιός*
Πραγματοποιώντας την παρθενική του εμφάνιση στα ελληνικά γράμματα το 1929 με το άρθρο «Οι λιποτάχτες της ζωής», ο υπογράφων Σπιέρος, ψευδώνυμο πίσω από το οποίο κρυβόταν ο Νίκος Καλαμάρης, έμελε
να αποτελέσει ένα από τα πιο ρηξικέλευθα πνεύματα του ελληνικού Μεσοπολέμου. Παίρνοντας συχνά μέρος στις διάφορες πνευματικές συζητήσεις που απασχόλησαν την ελληνική διανόηση της δεκαετίας του 1930,
διατύπωσε θέσεις που ήρθαν σε σύγκρουση με τις έως τότε επικρατούσες
απόψεις, πράγμα που οδήγησε στην περιθωριοποίησή του και τελικά στην
ηθελημένη του έξωση από την Ελλάδα. Η αρνητική υποδοχή του από το
μεγαλύτερο μέρος του πνευματικού κόσμου οφείλεται ως έναν μεγάλο
βαθμό και στον τρόπο με τον οποίον προσπάθησε να προσεγγίσει τη λογοτεχνία, καθώς για την προσέγγισή του αξιοποίησε «θεωρητικά εργαλεία»,
που κρίνονταν ως απορριπτέα από την καθεστηκυία τάξη του κριτικού
λόγου της εποχής. Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως, υιοθετώντας
στα πρώτα δοκίμια των κριτικών του παρεμβάσεων τις αρχές του μαρξισμού, με ενδιάμεσο και συνδετικό κρίκο την υιοθέτηση μιας φροϋδομαρξιστικής οπτικής, κατέληξε στα τελευταία κείμενα που δημοσίευσε στον
ελληνικό τύπο να ασπαστεί τις αρχές του υπερρεαλισμού.1 Αξίζει ωστόσο
να επισημανθεί πως στον βαθμό που ο Κάλας υπερασπίζεται την αυτονομία της τέχνης σε σχέση με την πολιτική απομακρύνεται από τη μαρξιστική και προσεγγίζει την τροτσκιστική θέαση της λογοτεχνίας.2
Την περίοδο κατά την οποία ο Κάλας εμφανίζεται στο πνευματικό
στερέωμα επικρατεί μια γενικότερη αντίληψη σύμφωνα με την οποία η
ποίηση της εποχής διέρχεται περίοδο κρίσης και παρακμής, εν αντιθέσει
*

1
2

Θεόφιλος Κολιός, μεταπτυχιακός φοιτητής Νεοελληνικής φιλολογίας Α.Π.Θ., ktheofilc@
lit.auth.gr. Για την πολύτιμη βοήθεια και τις χρήσιμες επισημάνσεις κατά την ανάγνωση
της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπρο Βαρελά, αναπληρωτή
καθηγητή του τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ., και την Ηλιάνα Μαλούτα, μεταπτυχιακή
φοιτήτρια κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας.
Καράμπελας (2006: 122), Χρυσανθόπουλος (2012: 172) και Καραδήμα (2006:53-54,
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με την πεζογραφία από την οποία ο λογοτεχνικός κόσμος ανέμενε την
ανανέωση της λογοτεχνίας. Η έννοια της παρακμής διαφαίνεται ήδη από
το πρώτο δοκίμιό του με τίτλο, όπως προαναφέρθηκε, «Οι λιποτάχτες
της ζωής» και το οποίο συνιστά απάντηση στον Άλκη Θρύλο, που θεωρούσε τον Καρυωτάκη «ως όαση στην έρημο» της πνευματικής ξηρασίας του 1928, κατά τα γραφόμενα του Σπιέρου.3 Ο συντάκτης αντιτίθεται
στην άποψη αυτή, διατυπώνοντας το επιχείρημα πως ποιήματα σαν κι
αυτά του Καρυωτάκη, που «μυρίζουν πτωμαΐνη», συνιστούν «σημάδια
παρακμής» και αντιπροσωπεύουν ανθρώπους που, φοβούμενοι τη ζωή,
λιποταχτούν.4 Κατά τον Σπιέρο οι λογοτέχνες που καλούν τον λαό στον
αγώνα, είναι αυτοί που θα αποτελέσουν το αντίβαρο στην πνευματική
ένδεια, μιας και ο αγώνας αυτός είναι που θα δημιουργήσει νέους ποιητές.5 Το επιχείρημα εναρμονίζεται με τη μαρξιστική άποψη περί αυτοχειρίας, την οποία η αριστερά της εποχής εξελάμβανε ως πράξη φυγής και
παραίτησης από τον αγώνα που η ίδια κήρυττε. Πρεσβεύοντας έτσι τη
σύζευξη λογοτεχνίας και πολιτικής ως λύση, προκειμένου να ξεπεραστεί
η κρίση της ποίησης, ο Κάλας καθιστά σαφές πως ο Καρυωτάκης και
τα πεισιθάνατα ποιήματά του δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα υγιές
πρότυπο προς αυτήν την κατεύθυνση, γι’ αυτό και κρίνονται αρνητικά.
Η στάση αυτή έχει τη σημασία της, μιας και ο Κάλας κρίνει αρνητικά το
έργο ενός λογοτέχνη που την εποχή εκείνη ασκούσε ιδιαίτερη επίδραση
στους νέους. Ταυτίζεται έτσι με έναν άλλο κριτικό του Μεσοπολέμου, με
τον οποίο μάλιστα θα συγκρουστεί έντονα τα επομένα χρόνια, τον Ανδρέα Καραντώνη.6 Έξι χρόνια μετά το άρθρο του Σπιέρου, ο Καραντώνης μέσα από τις σελίδες Των Νέων Γραμμάτων θα κάνει λόγο για τον
«ξέπεσμό των νέων» που εκδηλώνεται μέσα από το καρυωτακικό έργο
και για την «καταθλιπτική επίδραση» που ασκεί ο ποιητής πάνω τους.7
Τόσο ο Κάλας όσο και ο Καραντώνης, προσπαθώντας να διατυπώσουν
μια πρόταση για τη λογοτεχνική παράδοση και να καταστήσουν τους
εαυτούς τους διαμορφωτές της σύγχρονης λογοτεχνίας, φτάνουν στην
3
4
5
6
7

Κάλας (1982: 19).
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απόρριψη ο μεν του καρυωτακικού έργου, ο δε του καρυωτακισμού.8 Ο
μεν Κάλας διότι κρίνει πως η καρυωτακική ποίηση δεν συνάδει με τα
προστάγματα της αριστεράς, ο δε Καραντώνης, που προέρχεται από τον
χώρο της αστικής τάξης, γιατί λογαριάζει την ποίησή του ως αμφισβήτηση της παράδοσης, μιας παράδοσης στην οποία η νέα ποίηση βασίζεται
και προβάλει ως συνέχειά της.9
Σε αντίθεση με αυτή τη μετριοπαθή προσέγγιση της παράδοσης, ο Κάλας υποστηρίζει μια λογοτεχνική πρόταση η οποία δεν συναντάται σε κανένα σημείο της με το λογοτεχνικό σχήμα που έχει επικρατήσει την εποχή
εκείνη.10 Η αντίθεση του Κάλας με τη λογοτεχνική παράδοση που έχει διαμορφωθεί γίνεται ακόμη πιο έκδηλη σε επόμενο άρθρο του με τίτλο «Ο
Παλαμάς και οι νέοι». Το εν λόγω κείμενο αποτελεί επιστολή προς τον
διευθυντή του περιοδικού Πειθαρχία με αφορμή τα θετικά σχόλια του Δημαρά για το βιβλίο Ο Παλαμάς φιλόσοφος του Βεζανή.11 Στην επιστολή
αυτή ο Κάλας επιτίθεται στον Παλαμά, αξιολογώντας τη συμβολή του στις
αναζητήσεις της νέας γενιάς ως ανύπαρκτη και αρνητική.12 Το επιχείρημά
του βασίζεται στην ασυνέπεια του Παλαμά να καταγράφει στην ποίησή του
στοιχεία εντελώς ξένα με τον τρόπο ζωής του και στην απουσία ηρωϊσμού
που διακρίνει τους ήρωές του.13 Τον κατηγορεί επίσης επειδή ως πατέρας
«της νέας μας ποιήσεως», όπως τον χαρακτηρίζει, δεν αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πνευματικού ηγέτη για τους νέους.14 Ταυτίζοντάς τον έτσι
με «τους πολιτικούς ηγέτες του τόπου» τους οποίους επίσης «η νέα γενεά
κατηγορεί» τον εντάσσει εμμέσως στην ίδια κατηγορία μ’ αυτούς ως εκπρόσωπο της καθεστηκυίας τάξης στο κομμάτι της λογοτεχνίας. Στην αντίληψη του Κάλας ο Παλαμάς συνιστά τον εκπρόσωπο μιας λογοτεχνίας, η
οποία αποτελεί προϊόν της άρχουσας τάξης. Τους σκοπούς αυτής της τάξης
είναι που πιστεύει πως υπηρετεί η ποίηση του Παλαμά. Γι’ αυτό άλλωστε
και στην κριτική που ασκεί στη συλλογή Δειλοί και σκληροί στίχοι τον χαρακτηρίζει «τελάλη», έναν «ρόλο που του έχει αναθέσει η Πολιτεία».15 Η
8
9
10
11
12
13
14
15

Ντουνιά (2000: 312).
Αποστολίδου (1992: 416-417).
Χρυσανθόπουλος (2012: 100).
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ποίηση της οποίας ο Παλαμάς έχει ανακηρυχθεί πατέρας, αποτελεί μέρος
ενός συνόλου, αυτού της άρχουσας αστικής τάξης. Ως μέρος λοιπόν αυτού
του συνόλου, η ποίησή του έφερε τα χαρακτηριστικά της τάξης αυτής, που
για τον Κάλας και τον κόσμο της αριστεράς δεν συνιστούσαν τίποτ’ άλλο
παρά δείγματα παρακμής και σήψης μιας κοινωνίας η οποία έπρεπε να ανατραπεί.16 Γίνεται έτσι φανερή η πρόθεσή του να υποδείξει εμμέσως τον
Παλαμά ως υπαίτιο για την παρακμή της σύγχρονης ποίησης.
Μέχρι στιγμής ο Κάλας έχει περιοριστεί μονάχα σε αρνητικά παραδείγματα λογοτεχνών, που με τα ποιήματά τους οδήγησαν σε αδιέξοδο
τις σύγχρονές του λογοτεχνικές αναζητήσεις, κατά την άποψή του πάντα,
όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τα άρθρα του, τα οποία υπογράφει ως
Σπιέρος. Ωστόσο, στις επόμενες παρεμβάσεις του διατυπώνει πιο ξεκάθαρες θέσεις για τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να πάρει η νέα λογοτεχνία
προκειμένου να ξεφύγει από το τέλμα στο οποίο έχει οδηγηθεί. Έτσι, σε
άρθο με τίτλο «Προλεταριακή τέχνη», που δημοσιεύεται στο περιοδικό
Νουμάς το 1931, σημειώνει στην τελευταία παράγραφο: «Κείνο όμως που
εξαρτάται από μας είναι να αντιτάξουμε: [...] – στα θύματα πολύπλοκων
ψυχικών καταστάσεων: τα θύματα εργατικών ατυχημάτων – στην πολιτική αδιαφορία: το πολιτικό ενδιαφέρον».17 Αυτή θα πρέπει να είναι η τροπή
που θα πρέπει να πάρει η νέα λογοτεχνία κατά τη γνώμη του. Λίγο πιο
πάνω σημειώνει μεταξύ άλλων και την εσκεμμένη απουσία διδακτισμού
που διακρίνει «την μοντέρνα τέχνη», σε αντίθεση με την «προλεταριακή»,
η οποία στοχεύει στη διδαχή και δεν περιορίζεται μονάχα στην ψυχολογική ανάλυση των ηρώων.18 Η σημασία που αποδίδει ο Κάλας στη σαφή
πολιτική τοποθέτηση των λογοτεχνών ως καθοριστικό παράγοντα για το
ξεπέρασμα της κρίσης που μαστίζει τη λογοτεχνία, φανερώνεται εναργέστερα σε επόμενο άρθρο που δημοσιεύει την ίδια χρονιά στο περιοδικό
Πειθαρχία κι έχει τίτλο «Εκταφή κριτικού». Στο εν λόγω άρθρο λοιπόν
αναφέρει: «Η γενιά μας δεν προσπαθεί να είναι αμερόληπτη, το ξέρει μάταιο. Αμεροληψία˙ αντίληψη στατική = νέκρα».19 Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι προκρίνει μια τέχνη που δεν στρέφει το βλέμμα της
πέρα από τις αδικίες της ζωής, αλλά τις επισημαίνει και τις καταγράφει,
16
17
18
19
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παίρνοντας μάλιστα ξεκάθαρη θέση. Εν ολίγοις προκρίνει μια στρατευμένη λογοτεχνία για την υπέρβαση της στασιμότητας.
Την επόμενη χρονιά ο Κάλας συμμετέχει μαζί με άλλους λόγιους στο
αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού Κύκλος για τον Καβάφη. Η δική του
συμβολή αφορά το άρθρο με τίτλο «Παρατηρήσεις επάνω στο καβαφικό έργο».20 Συγκεκριμένα για την περίπτωση του Καβάφη επισημαίνει: «
[...] μέσα στην αστική τάξη εξακολουθούν να παράγονται ακόμα έργα με
καλλιτεχνικό ενδιαφέρον».21 Παρότι εντάσσει την καβαφική ποίηση στα
δημιουργήματα της αστικής τάξης, δηλώνει πως το έργο του παρουσιάζει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον έγκειται στην αξιοποίηση του θέματος της
αποτυχίας με το οποίο καταπιάνεται ο Καβάφης στο έργο του.22 Ο Κάλας
παρουσιάζει τον Καβάφη ως εκφραστή της παρακμής που χαρακτηρίζει
την αστική τάξη.23 Σύμφωνα με την κρίση του, ο Καβάφης καταφεύγει στο
παρελθόν σε μια προσπάθεια «να αποφύγει την κατευθείαν αντιμετώπιση
της δυσάρεστης» πραγματικότητας με την οποία καλείται να αναμετρηθεί
η τάξη του.24 Όντας ένας ισχυρός αστός ανατρέχει στην ιστορία προκειμένου να δραπετεύσει από το παρόν, στις αξίες του οποίου δεν πιστεύει.25
Ωστόσο, στην απόπειρα καταγραφής του παρελθόντος καταπιάνεται με
τον ελληνισμό και τις φάσεις εκείνες που συνιστούν την παρακμή του.26
Και πάλι όμως κάτω από τα ποιήματά του κρύβεται το ζοφερό παρόν. «Στα
σύντομα και δραματικά ποιήματα του Καβάφη», αναφέρει, «είναι αδύνατον ο αναγνώστης να μην διακρίνει, να μην αισθάνεται την εποχή όπου
ζούμε. Είναι η ψυχολογία της εποχής μας, οι αποτυχίες της, η απαισιοδοξία της άρχουσας τάξης, και η μοιραία αποσύνθεσή της».27 Το άρθρο του
Κάλας συνιστά ένα χαρακτηριστικό δείγμα για τον τρόπο με τον οποίο
πιστεύει ο ίδιος πως πρέπει να αποτιμάται θετικά ένας προγενέστερος λογοτέχνης. Εφόσον ο Καβάφης ψέγει την τάξη του και αναδεικνύει την αποσύνθεσή της, η θετική αποτίμησή του από την προλεταριακή λογοτεχνία
δεν πρέπει να απορριφθεί, καθώς το έργο του βρίσκεται σε πλήρη αρμονία
20
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με τους σκοπούς της αριστερής διανόησης. Η στηλίτευση της παρακμής
που βιώνει ο αστικός κόσμος ανάγεται έτσι σε μείζον θέμα για την αξιολόγηση του έργου ενός λογοτέχνη και μάλιστα αστού, όπως ήταν ο Καβάφης. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Κάλας απομακρύνεται από την αντίληψη του
μαρξισμού που λογάριαζε κάθε δημιούργημα της αστικής διανόησης ως
προϊόν παρακμής.28
Η εκτεταμένη μελέτη για τον Καβάφη αποτελεί την πρώτη θετική τοποθέτηση του Κάλας για έναν λογοτέχνη του παρελθόντος. Η ποίηση του
Καβάφη συνιστά αντίβαρο στην ποίηση του Παλαμά, η οποία αντανακλά
«τις ανάγκες και τους πόθους της αστικής τάξης στα χρόνια που κατέλαβε
την εξουσίαν οριστικά».29 Σε αντίθεση με μια τέτοια ποίηση που φιλοδοξεί
να γίνει πατριωτική χωρίς επιτυχία, μιας και «δεν υπήρχε υλικό για ύμνο»,
η καβαφική ποίηση εκφράζει την αποτυχία αυτής της τάξης που είχε ως
επακόλουθο την παρακμή της.30 Γνήσια πατριωτική ποίηση δεν βρίσκει ο
Κάλας ούτε στο πρόσωπο του Σολωμού και του Κάλβου. Με αφορμή την
αναφορά στους δύο αυτούς ποιητές ο Κάλας δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τον μεν Σολωμό ποιητή με «μάλλον αδύνατη ποιητική φλέβα», τον δε
Κάλβο, ωστόσο, ως «τον πιο δυνατό μας ποιητή του περασμένου αιώνα».31
Έτσι δημιουργεί ένα εναλλακτικό σχήμα με βασικούς πυλώνες τον Κάλβο
και τον Καβάφη στον 19ο και 20ο αιώνα αντίστοιχα.32 Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το σχήμα που σιγά σιγά αναδεικνύεται μέσα από τις παρεμβάσεις
του όχι μόνο δεν συναντάται πουθενά με το παραδοσιακό λογοτεχνικό
σύστημα που είχε αναδειχθεί κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, αλλά
έρχεται και σε ρήξη μαζί του, μιας και ο Σπιέρος, που υπογράφει τα άρθρα,
δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση μιας εναλλακτικής πρότασης,
αλλά προχωρά και στην κατακραυγή της ήδη επικρατούσας.
Την ευκαιρία να αναπτύξει την άποψή του με περισσότερες αναφορές
σε συγκεκριμένους λογοτέχνες θα έχει ο Κάλας σε άρθρο που δημοσιεύει
στο περιοδικό Ρυθμός το 1933. Με το άρθρο αυτό παίρνει μέρος στην
έρευνα του περιοδικού σχετικά με την ποίηση και καλείται να πει τη γνώμη του για τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στο
28
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λογοτεχνικό αυτό είδος, να σχολιάσει την άποψη περί παρακμής της σύγχρονης ποίησης και να αναφερθεί στους ποιητές που προτιμάει.33 Ξεκινώντας την απάντησή του, γράφει τα εξής: «Παρακμή της ποίησης; –Ποιάς
ποίησης όμως; – Της ποίησης του Σολωμού; του Κρυστάλλη; του Μαβίλη;
του Παλαμά; του Γρυπάρη; της Μυρτιώτισσας ή κανενός των Σιαμαίων
αδερφών;
–Ο Θεός να δώσει τα μάτια μου να δουν αυτή την παρακμή !» και
λίγο παρακάτω προσθέτει: « – Μα παρακμή της Ποίησης (με κεφαλαίο
Π); – Όχι δα !».34 Από το παραπάνω παράθεμα γίνεται αντιληπτό πως ο
Σπιέρος κάνει λόγο όχι για μία εν γένει παρακμή της «Ποίησης», αλλά
για παρακμή που περιορίζεται σε συγκεκριμένους λογοτέχνες, οι οποίοι
και αποτελούσαν την λογοτεχνική παράδοση της εποχής. Έτσι, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε ποιητές, όπως ο Σολωμός, ο Κρυστάλλης και ο
Παλαμάς. Στις τελευταίες σειρές του άρθρου του ο Κάλας αναφέρει τους
λογοτέχνες που ο ίδιος προτιμά. Ξεχωρίζει τον Κάλβο, τον μεγαλύτερο
ποιητή του 19ου αιώνα, όπως τον χαρακτηρίζει και πάλι, τον Παπαρηγόπουλο, τον Καβάφη, τον Παπατσώνη, τον Ντόρρο, τον οποίο θεωρεί άξιο
προσοχής, ενώ κλείνει το άρθρο του γράφοντας «Μ’ αρέσουν φυσικά
και τα ποιήματα που γράφω εγώ».35 Η απάντηση που δίνει τόσο για την
παρακμή της ποίησης όσο και για τους λογοτέχνες που προτιμά είναι
δηλωτική της πιο έντονης απομάκρυνσής του από τη μαρξιστική οπτική,
η οποία έγινε φανερή πρωτύτερα στο άρθρο του για τον Καβάφη. Ενώ
λοιπόν έχει την ευκαιρία να αναφερθεί και πάλι στην παρακμή που μαστίζει την ποίηση της αστικής τάξης και να επισημάνει τα κακώς κείμενά
της, ορμώμενος αυτή τη φορά από την αναφορά του περιοδικού στην
κρίση της ποίησης, ο Κάλας περιορίζεται στον ψόγο συγκεκριμένων λογοτεχνών που συνιστούσαν την παράδοση και των οποίων η ποίηση βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Εντάσσει μάλιστα στις προτιμήσεις του και
έναν λογοτέχνη σαν τον Παπατσώνη, που βρίσκεται αρκετά μακριά από
τις προτιμήσεις της μαρξιστικής ιδεολογίας. Οι θέσεις αυτές φαίνεται
να διατυπώνονται υπό την επιρροή που ασκούν εκείνη την περίοδο στον
Κάλας οι απόψεις του Τρότσκι σχετικά με την αυτονομία της τέχνης η
33 Κάλας (1982: 291).
34 Κάλας (1982: 291).
35 Κάλας (1982: 293).
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οποία δεν υπηρετεί τους σκοπούς της πολιτικής, αλληλεπιδρά ωστόσο με
την πολιτικοκοινωνική ζωή.36 Τροτσκιστικές απόψεις απηχεί και η θετική αξιολόγηση ορισμένων λογοτεχνών της αστικής τέχνης, όπως είναι ο
Παπατσώνης.37
Απομάκρυνση από τις μαρξιστικές θέσεις φανερώνει και ένα άλλο άρθρο του Κάλας το οποίο δημοσιεύεται σε συνέχειες τον Δεκέμβριο του
1933 και τον Ιανουάριο του 1934 στο περιοδικό Νέα Επιθεώρηση και
φέρει τον τίτλο «Καλλιτέχνες και κομμουνισμός».38 Η συνεργασία με το
συγκεκριμένο περιοδικό, που στην δεύτερη περίοδό του χαρακτηρίστηκε
τροτσκιστικό, σε συνδυασμό με τη διακοπή της συνεργασίας με τους Νέους Πρωτοπόρους, περιοδικό που υιοθετούσε την ορθόδοξη κομμουνιστική γραμμή, είναι δηλωτικές του προσεταιρισμού τροτσκιστικών απόψεων
από τη μεριά του Κάλας.39 Στο συγκεκριμένο λοιπόν άρθρο δηλώνει μεταξύ άλλων: «Από τα παραπάνω αποδεικνύεται πόσο απαραίτητη είναι η
μελέτη των καλλιτεχνικών έργων του παρελθόντος από τους συγχρόνους,
όχι μόνο τους κριτικούς αλλά και τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς».40
Και λίγο παρακάτω συνεχίζει: «Ανάμεσα στους κορυφαίους μόνο πρέπει
ν’ αναζητεί ο καλλιτέχνης το δάσκαλό του˙ κι όταν τον βρει να πάρει το
μέρος εκείνο του έργου του που και σήμερα ζει[...]».41 Για την επίτευξη
όμως του σκοπού αυτού ο Κάλας κρίνει πως χρειάζεται η γνώση τόσο
περασμένων εποχών όσο και των σημερινών αναγκών, η οποία μπορεί
να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστορικού υλισμού.42 Εξακολουθώντας να
παραμένει πιστός στις βασικότερες μαρξιστικές θεωρητικές προσεγγίσεις
της λογοτεχνίας ανοίγει τον δρόμο στην υπό προϋποθέσεις πρόσληψη της
αστικής λογοτεχνίας με τρόπο που γίνεται πιο έκδηλος στις επόμενες σειρές του άρθρου του. Κατά την άποψή του λοιπόν η παρακμή της αστικής
τάξης συνιστά μια τάση κι όχι πραγματικότητα˙ την άποψη αυτή εξάλλου είχε επαναλάβει και στο άρθρο του με τίτλο «Παρατηρήσεις επάνω
στο καβαφικό έργο».43 Εφόσον λοιπόν η αστική τάξη βρίσκεται σε μια
36
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εν εξελίξει παρακμή που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, μπορεί κανείς να
αναζητήσει στα καλλιτεχνικά της δημιουργήματα και να βρει αξιόλογα
δείγματα γραφής:
«Υπάρχουν σήμερα αστοί καλλιτέχνες που πλουτίζουν την τέχνη με σημαντικά έργα. Ονόματα σαν του Πικάσο, ή του Προκόπιεφ, ή του Καβάφη, θα
μείνουν, και το έργο τους θα συγκινεί και τις μέλλουσες γενεές. Καλλιτέχνες
που εκφράζουν την έσχατη απελπισία μιας κοινωνίας, καταδικασμένης σε
ολοκληρωτική καταστροφή, προσθέτουν στον κόσμο της απαισιοδοξίας πλουσιότατο υλικό. Και την απαισιοδοξία, σα συναίσθημα, όλος ο κόσμος, αστός
ή προλετάριος, δεν μπορεί, θα την έχει γνωρίσει κάτω από μια από τις πολλές
μορφές της».44

Στην πραγματικότητα με το να επιχειρηματολογεί εκ νέου υπέρ μιας λογοτεχνίας με αριστερό προσανατολισμό και ανοίγματα προς τα έργα εκείνα
του αστικού κόσμου που φέρουν σημάδια παρακμής και απαισιοδοξίας ο
Κάλας επικυρώνει την άποψη που είχε εκφράσει και στο άρθρο του για τον
Καβάφη. Χωρίς να εστιάζει αυτή τη φορά σε κάποιον συγκεκριμένο λογοτέχνη προχωρά σε μια γενικόλογη αναφορά των κριτηρίων με τα οποία η
μαρξιστική λογοτεχνία θα μπορούσε να αξιοποιήσει προς όφελός της έργα
αστικής προέλευσης και να τα εντάξει ευεργετικά στον κορμό της.
Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί το τελευταίο δείγμα εφαρμογής φροϋδομαρξιστικών θεωριών στα δοκίμιά του Κάλας.45 Από εκεί και έπειτα
με δεδομένη και την επικράτηση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού στα 1934,
μέθοδο για την οποία είχε εκφράζει τις ενστάσεις του και η οποία κρίθηκε
ως η καταλληλότερη για την αποτύπωση της προλεταριακής λογοτεχνίας,
ο Κάλας θα στραφεί προς το κίνημα του υπερρεαλισμού.46 Από το 1935
και εξής οι προσπάθειές του επικεντρώνονται κυρίως στην υπεράσπιση
του κινήματος από τα πυρά που εξαπολύει εναντίον του η κριτική του Μεσοπολέμου, στην επισήμανση του διαλόγου που ανοίγει το κίνημα με τον
ρομαντισμό και στη συνέχιση της πρόθεσής του να αναδείξει τον Κάλβο,
τον Καβάφη και τον Παπατσώνη ως παραδείγματα μιας εναλλακτικής λογοτεχνικής παράδοσης που ο ίδιος κατασκευάζει. Έτσι, ο περί παρακμής
κριτικός του λόγος θα ατονίσει.
44 Κάλας (1982: 257-8).
45 Καραδήμα (1982: 54).
46 Κάλας (1982: 109) και Ντουνιά (1996: 240).
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Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι οι απόψεις του Κάλας για την κρίση που
χαρακτηρίζει τον αστικό και λογοτεχνικό κόσμο της εποχής βρίσκονται
σε αλληλεξάρτηση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη μαρξιστική θεωρία,
η οποία άλλωστε συνήθιζε να εκλαμβάνει υπεργενικευτικά τα προϊόντα
της αστικής διανόησης ως προϊόντα παρακμής. Ενώ λοιπόν στα δοκίμια
της πρώτης φάσης του, όντας πιστός οπαδός των ορθόδοξων μαρξιστικών
θεωριών περί λογοτεχνίας, περιορίζεται στην αρνητική παρουσίαση σημαντικών λογοτεχνικών προσωπικοτήτων, και πιο συκγκεκριμένα του Καρυωτάκη και του Παλαμά, και διατυπώνει τις θέσεις του για την κατεύθυνση
που θα πρέπει να ακολουθήσει η προλεταριακή τέχνη για να αντιδιασταλεί
με την μοντέρνα και να διακριθεί απ’ αυτήν, στα δοκίμια της δεύτερης φάσης προχωράει πέρα από τη μαρξιστική ορθοδοξία, προβάλλοντας θέσεις
μπολιασμένες με τις απόψεις του Τρότσκι για την αυτονομία της τέχνης.
Με τον τρόπο αυτό κατευθύνεται από την πλήρη άρνηση των προϊόντων
της αστικής κουλτούρας στην αποδοχή εκείνων των δημιουργημάτων της
που αναδεικνύουν τη ροπή της προς τη σήψη και την κρίση που η ίδια βιώνει. Συμπερασματικά, κρίνει θετικά τον Καβάφη, κατασκευάζει μια νέα
παράδοση που περιλαμβάνει μαζί με τον αλεξανδρινό ποιητή τον Κάλβο
και τον Παπατσώνη και καταφέρνει να συγκροτήσει μέσα από τις κριτικές
παρεμβάσεις του ένα σχήμα που απορρίπτει αρχικά και προτείνει υστερότερα τρόπους, ώστε να ακολουθήσει η ποίηση της εποχής νέους δρόμους
μακριά από την κρίση στην οποία την έχει καταδικάσει η αστική τάξη.
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Abstract
Focusing on the literary review articles which Nicolas Calas published
at greek journals from 1929 to 1934, this specific paper tries to highlight
the crucial role that the meaning of decline possesses in his intellectual
production. Specifically, starting from the Μarxist criticism, Calas uses
the meaning of decline at his literary review articles, written during the
interwar period, in which he wanted to castigate the literary canon of that
period and indicate new directions, which the interwar literature should
follow, in order to overcome the stagnation, at which it was led, according
to the widespread perspective of that era.
Λέξεις κλειδιά: Νικόλας Κάλας, Μεσοπόλεμος, μαρξιστική κριτική

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ (1965) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ
Μαρία Αθανασοπούλου*
«Η διαδικασία του σχηματισμού ενός εμβρύου εργατικής τάξης κατευθείαν από την ακτήμονη αγροτιά, συνοδεύεται με μια δραστηριοποίηση των
γεωργικών περιοχών. Οι έμποροι τραβιούνται κι εγκατασταίνονται μόνιμα
γύρω από τις βαμπακοπεριοχές. Μικρέμποροι και ψιλικατζήδες, καφενεδάκια και μαγέρικα, στήνουν τις παράγκες τους. Τα πλεονεχτήματα της
‘εφεύρεσης’ των Ράλληδων είναι τόσα που, αμέσως από τον άλλο χρόνο,
πετάγονται σαν μανιτάρια κάτι πελώριες οικοδομές στις σημαντικότερες
περιοχές του Δέλτα. Δεν έχουν πια είκοσι, έχουν σαράντα και πενήντα μακινέτα! Ολόκληρη η ύπαιθρο βουίζει και σειέται από τον κρότο των ατμοκίνητων μηχανημάτων που μασούν το ένσπορο βαμπάκι. Το φούμο των
καμινάδων σκεπάζει τον καταγάλανο ουρανό. Το συσσωρευμένο κεφάλαιο του παροικιακού αστισμού βρίσκει κερδοφόρα διέξοδο και ξεχύνεται.
Δεν έχει να διστάσει, οι επενδύσεις γίνονται σε μια βιομηχανία άρρηκτα
δεμένη με τον εμπόριο που κάνει.
Σχεδόν όλες οι βαμπακοβιομηχανίες που χτίζονται ως τα 1875 –εβδομήντα
περίπου- ανήκουν σε έλληνες, μόνο δύο-τρεις σε αιγύπτιους και ξένους.
Πολιτείες και κωμοπόλεις του εσωτερικού, θυμίζουν τις πόλεις-μανιτάρια
της Καλιφόρνιας και του Τέξας. Δρόμοι, ξενοδοχεία, φαρμακεία και καφέ-σαντάν ξεφυτρώνουν ξαφνικά κι αναταράζουν τα βαλτόνερα της φελλαχιάς. Έτσι ένας κύκλος κλείνει κι ανοίγει ένας άλλος. Ύστερα από την
ωμή τυραννία των Μαμελούκων και το πατερναλιστικό κάτεργο του Μωχάμετ Άλυ, η βία και η καταπίεση του βιομηχανικού κεφαλαίου. Ο αγρότης-προλετάριος είναι που πληρώνει τα σπασμένα αυτής της μικρογραφικής βιομηχανικής επανάστασης που έρχεται στην Αίγυπτο συνοδευόμενη
με τα κλασικά της ‘ευεργετήματα’: ανήλεη εκμετάλλευση της παιδικής
εργασίας, μιζέρια, σκόνη και χτικιό».1
*

Μαρία Αθανασοπούλου: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και
Θεωρίας της Λογοτεχνίας» στο Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Έχει εκδώσει τις μελέτες: Θεόδωρου Ντόρρου, Στου γλυτωμού το χάζι,
2005, Το Ελληνικό Σονέτο (1895-1936): μια μελέτη ποιητικής, 2011, και Κ.Π. Καβάφη,
Τα θεατρικά ποιήματα, 2014. Τακτική συνεργάτης της επιθεώρησης βιβλίου The books’
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Με λίγες προσαρμογές, η παράγραφος θα μπορούσε να προέρχεται από
το νεανικό έργο του Engels (1820-1895), Η κατάσταση της εργατικής τάξης
στην Αγγλία (Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845· αγγλ.
μετάφραση: 1887, 21891), που περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη ζωή στο Μάντσεστερ του 19ου αιώνα, κέντρο της αγγλικής βιομηχανίας βαμβακιού.2
Στο παρόν κείμενο, για την μυθιστορηματική τριλογία Ακυβέρνητες
Πολιτείες, έργο που ξεκινά στον πρώτο τόμο, Η Λέσχη (1960), με την προέλαση του Ρόμελ στη Β. Αφρική, καλοκαίρι του 1942, και την προσφυγιά
των πληθυσμών της Μ. Ανατολής στην Ιερουσαλήμ· κορυφώνεται στον
δεύτερο, Αριάγνη (1962), με τα γεγονότα της διάλυσης, Ιούλιο του 1943,
της Δεύτερης Ταξιαρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Μ. Ανατολής, λόγω
ύπαρξης αριστερών πυρήνων εντός της· και κλείνει στον τρίτο, Η Νυχτερίδα (1965), με τα γεγονότα του αποτυχημένου Κινήματος του Απρίλη
του ‘44, συζητώ τους ιστοριογραφικούς τρόπους με τους οποίους το τρίτο
έργο ειδικά αναπαριστά την αντι-καθεστωτική δραστηριότητα στην Αλεξάνδρεια την περίοδο Οκτ. 1943-Μαΐου 1944,3 με αίτημα τη διαμόρφωση
μεταπολεμικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας στην Ελλάδα, με διευρυμένη συμμετοχή του ΕΑΜ.4 Διότι διαπιστώνω, στην τελευταία αυτή περίπτωση μυθιστορηματικής διαχείρισης του παρελθόντος, μια απόπειρα

1

2

3
4

journal. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από ζητήματα της ελληνικής πεζογραφίας και ποίησης των τελευταίων δύο αιώνων, τη θεωρία των λογοτεχνικών ειδών, τις σχέσεις λογοτεχνίας και εθνικής ταυτότητας, το διαπολιτισμικό στοιχείο
της ελληνικής λογοτεχνίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: athanasopoulou@
thea.auth.gr. Προσωπική ιστοσελίδα με αναρτημένες εργασίες: https://auth.academia.
edu/AthanasopoulouMaria.
Τσίρκας (71983: 54-55). Για μια λεπτομερή αναφορά στην ιστορία πλουτισμού και
πτώσης των μεγαλεμπόρων βαμβακιού Καβάφη με μαρξιστική μεθοδολογία, βλ. το
αμέσως επόμενο κεφάλαιο, «Ακμή (και παρακμή;) του οίκου» (71983: 55-61). Ανατρεπτική κοινωνιολογική σκιαγράφηση της πολιτικής προσωπικότητας του Τσίρκα, και
της δράσης του στην Αίγυπτο την δεκαετία του ’50, Στο Dagkas, 2001 (ημ. προσβ.
1.10.18).
Παραθέτω την αρχική πρόταση του έργου, ώστε να φανεί η κεντρική θέση που λαμβάνει
σε αυτό η ανακάλυψη της μηχανής κατεργασίας βαμβακιού, στην προσέγγιση της
δομής των τάξεων: «The history of the proletariat in England begins with the second
half of the last century, with the invention of the steam-engine and of machinery for
working cotton.» Engels [1887, 21891], Στο https://www.marxists.org/archive/marx/
works/download/pdf/condition-working-class-england.pdf (ημ. προσβ. 2.10.18).
Για την οργάνωση του χρόνου στην Τριλογία, βλ. Μπλο (1980: σ. 42 κ.ε.)
Για τον ιστορικό καμβά του έργου, βλ.: Προκοπάκη, «Ιστορικό Σημείωμα για τη Μέση
Ανατολή», Στο Τσίρκας, τ. Α’ (2005: 345-361)· Γιάννης Δημητρακάκης, Στο Νάτσινα
κ.ά (2015: 26-38).
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του Τσίρκα εξόδου από το κλειστό ερμηνευτικό σχήμα του ιστορικού υλισμού, που συναντούμε στο παλαιότερο μυθιστορηματικό έργο του, και
στο παράλληλο ιστορικό έργο του για την ίδια κοινότητα, Ο Καβάφης
και η Εποχή του (1958),5 με αφηγηματικές τεχνικές που αντιλαμβάνονται
την κρίση της Αριστεράς στην Αίγυπτο το ‘43-44 ως εστία δημιουργίας
ιστορικού υλικού τελικά συγκυριακού, όχι ουσιακού. Πρόκειται για αναθεωρητική ματιά που σχετικοποιεί τα ερμηνευτικά σχήματα του παραδοσιακού μαρξισμού, η οποία δεν έχει προσεχτεί όσο θα της άξιζε.
Η βιβλιογραφία έχει διαπιστώσει ήδη τον ποικιλότροπο διάλογο της
μεταπολεμικής αφηγηματικής πεζογραφίας με την Ιστορία.6 Για τον Τσίρκα ειδικά, ως «ιστορικό» του αντιφασιστικού κινήματος στη Μ. Ανατολή, ξεχωρίζει το άρθρο του Γιάννη Παπαθεοδώρου, «Ο Σκληρός Απρίλης
του ’44. Μυθοπλασία, ιστορία και μνήμη στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του
Στρατή Τσίρκα»,7 που αναγνωρίζει: α) τη σημασία της προσπάθειας αναπαράστασης σε τούτο το έργο μιας ιστορίας «‘υπό εκκρεμότητα’», ενός
«άγραφου», τότε, επεισοδίου του Ελληνισμού, για το οποίο οι κομματικές
γνώμες διήσταντο· β) τη σημασία εμφάνισης στο έργο τεχνικών που αναπτύσσει η νεώτερη ιστοριογραφία, η γραφή μιας ιστορίας «από τα κάτω»,
που παρακάμπτει τους σκοπέλους του ιστορισμού και των ηγεμονικών
ιστορικών αναπαραστάσεων, καταφεύγοντας στις προφορικές μαρτυρίες
και αφηγήσεις των υποκειμένων που συμμετείχαν και που διαμόρφωσαν,
το υπό εξέταση γεγονός. Υπό την έννοια αυτή, η Νυχτερίδα συγκροτεί
«δικαιωτική αφήγηση» με πολυφωνικό χαρακτήρα, «που μετατρέπει την
ενική αλήθεια της Ιστορίας σε μια πληθυντική καταγραφή πολλών, διαφορετικών και αντιθετικών οπτικών γωνιών, μέσα από τις οποίες παράγεται
το ιστορικό γεγονός» (Παπαθεοδώρου, 2002: 280).
Προς την ίδια κατεύθυνση, έχει ήδη παρατηρηθεί ότι στην Νυχτερίδα ο
χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται. Εκτός από την αρχική «χρονική αοριστία» που εμφανίζει το έργο, με παροχή πρώτης ενδεικτικής ημερομηνίας

5
6
7

Την παραλληλία ιστοριογραφικού και μυθοπλαστικού Τσίρκα υποδεικνύει, αλλά δεν
αναπτύσσει, η Προκοπάκη, Στο Τσίρκας, τ. Γ’ (2005: 467).
Βλ. ενδεικτικά: Συλλογικός τόμος, Ιστορική Πραγματικότητα και Νεοελληνική Πεζογραφία (1945-1995). 7-8 Απριλίου 1995, Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού & Γενικής Παιδείας, 1997.
Παπαθεοδώρου (2002: 269-296).
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τοποθέτησης των γεγονότων μόλις στο 4ο κεφάλαιο,8 δυσπρόσιτη θεωρείται και η ανάπτυξη των γεγονότων άλλοτε κατά εποχή, άλλοτε ανά ώρα.9
Επίσης δυσπρόσιτες θεωρούνται οι χρήσεις των flash-back.10 Πρόκειται
για εμβόλιμες αφηγήσεις που είτε γεμίζουν το χρονικό κενό από το ένα
μυθιστόρημα στο άλλο· είτε, όπως στο αστυνομικό μυθιστόρημα, γεμίζουν
το κενό της Ιστορίας, «‘η οποία με τον τρόπο αυτό οργανώνεται με προσωρινές παραλείψεις και λίγο ως πολύ όψιμες επανορθώσεις, σύμφωνα με μια
αφηγηματική λογική εν μέρει ανεξάρτητη από τη ροή του χρόνου’»·11 είτε
φωτίζουν το παρελθόν των ηρώων πριν την έναρξη της Τριλογίας. Έτσι,
ειδικά Η Νυχτερίδα, επιτυγχάνει να αναπτυχθεί σε εύρος μεγαλύτερο του
μισού αιώνα, με κομβικά τα έτη 1924 (μνήμη εφηβείας των πρωταγωνιστών), 1944 (αφηγηματικό παρόν) και 1954 (Επίλογος, που διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη) και αναλήψεις που υποχωρούν ως τον βρετανικό
βομβαρδισμό της Αλεξάνδρειας το 1882. Οι «πληθυντικές αφηγήσεις» που
προκύπτουν από αυτές τις χρονικές μετατοπίσεις, και τον ειδολογικά μεικτό χαρακτήρα τους (ημερολόγιο, προσωπική εξομολόγηση, κ.ά.), προβληματοποιούν την ιδέα της ευθύγραμμης, τελεολογικής εξέλιξης της ιστορίας,
με τρόπο ανάλογο εκείνου που δίνει η ανάπτυξη πληθώρας οπτικών γωνιών
πάνω στο ίδιο γεγονός· οριακά, προβληματοποιούν την ύπαρξη του ίδιου
του γεγονότος, που αναθεωρείται διαρκώς, στη ροή αφήγησής του.12
Καθίσταται προφανής, μες από αυτό το ερμηνευτικό πρίσμα η παρατήρηση που έγινε πρόσφατα σε εποπτικό μελέτημα για την τριλογία, ότι
στο συγκεκριμένο έργο ο Τσίρκας «διαφοροποιείται από την πεποίθηση
του παραδοσιακού μαρξισμού για την ευθύγραμμη, νομοτελειακά καθορισμένη, προοδευτική κίνηση της Ιστορίας».13 Επισημαίνεται, σχετικά, η
σημασία των δύο μότο που προτάσσονται στη Νυχτερίδα ως ενδείξεων
8
9
10
11
12

Μπλο (1980: 45).
Μπλο (1980: 46).
Μπλο (1980: 47).
Μπλο (1980: 49) –εδώ, χωρίς στοιχεία για το εγκιβωτισμένο παράθεμα.
Σχετικά με τις Ακυβέρνητες Πολιτείες ως γραφή «δημόσιας ιστορίας» γύρω από το κίνημα στη Μ. Ανατολή, βλ. και Πεχλιβάνος (2008: 297-350), όπου, μεταξύ άλλων, δίνονται πληροφορίες για τους Αριστερούς ιστορικούς οι οποίοι, μεσούσης της δεκαετίας
του ’40, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν «τον Απρίλη», προβαίνοντας σε συγκρίσεις
των θέσεών τους με την επίσημη κομματική γραμμή, και με τις αφηγηματικές επιλογές
Τσίρκα.
13 Βλ. Δημητρακάκης (2015: 37).
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της μεταμαρξικής σκέψης του Τσίρκα. Πρόκειται για το προτελευταίο δίστιχο από τον «Τελευταίο Σταθμό» του Σεφέρη, και για το διάσημο απόσπασμα από το «Γράμμα στον J. Bloch, 21 Σεπτ. 1890», του γερμανού
ιστορικού Ένγκελς,14 που αμφότερα υπονομεύουν, καθένα με τον τρόπο
του, τα «κλειστά» ερμηνευτικά σχήματα της ιστορίας.
Ειδικά σε σχέση με το σημαντικότερο, δεύτερο απόσπασμα, ο Peter
Mackridge έχει επισημάνει ότι εδώ ο Ένγκελς: «[...] αντιτίθεται με σαφήνεια στην παραδοσιακή συντηρητική άποψη πως η ιστορία κατασκευάζεται
από τους μεγάλους άνδρες [...]. Παράλληλα όμως η άποψη του Ένγκελς
για το αποτέλεσμα της ιστορικής διαδικασίας ως ένα χαώδες συνονθύλευμα απέχει πολύ από την εκχυδαϊσμένη μαρξιστική άποψη πως υφίστανται
αλληλένδετες, αλλά ουσιαστικά προοδευτικές, ιστορικές δυνάμεις που είναι δυνατό να αναλύσει κάποιος με σαφήνεια και με τις οποίες μπορεί να
συμμαχήσει» καταλήγοντας ότι: «Η άποψη του Ένγκελς είναι εντυπωσιακά
παρόμοια μ’ εκείνη της θεωρίας του χάους, σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά ενός συστήματος κυβερνάται μεν από ντετερμινιστικούς κανόνες,
οι οποίοι ωστόσο είναι τόσο απρόβλεπτοι ώστε να εμφανίζονται τυχαίοι».15
Προτείνω να δούμε τις «συμπτώσεις» πάνω στις οποίες δομείται η
προώθηση της δράσης στην Νυχτερίδα ως μυθιστορηματική αποτύπωση
των τοποθετήσεων του Ένγκελς γύρω από την ανάπτυξη της Ιστορίας στο
σχήμα του Τυχαίου· ως τεχνική αμφισβήτησης της «κλειστής» αιτιακής
αφήγησης στην εξιστόρηση των γεγονότων του Απρίλη, ως επινόηση που
εισάγει συνειδητά τον συγκυριακό παράγοντα στην οργάνωση της πλοκής,
και κατ’ επέκταση στην ερμηνεία των γεγονότων. Πρόκειται για εύρημα
τόσο ορατό στο έργο, που αποκλείεται να είναι τυχαίο.
Από τα δεκαεπτά κεφάλαια (συν τον «Επίλογο») που συναπαρτίζουν
την Νυχτερίδα, αρκετά εμφανίζουν τη σύμπτωση ως διαμορφωτικό παρά14 Βλ. Τσίρκας, τ. Γ’ (2005: 9): «Η Ιστορία πλάθει τον εαυτό της με τέτοιο τρόπο, ώστε
το τελικό αποτέλεσμα ξεπηδάει πάντα μέσα από συγκρούσεις πολλών ατομικών θελήσεων, που καθεμιά τους πάλι έγινε ό,τι είναι χάρη σε πάμπολλες ειδικές συνθήκες
ζωής. Έτσι, είναι αμέτρητες οι διασταυρούμενες ενέργειες και η άπειρη σειρά των παραλληλόγραμμων δράσεων, μέσα από τις οποίες ξεπηδάει μια συνισταμένη –το ιστορικό γεγονός. Αλλά κι αυτό το ίδιο μπορεί πάλι να θεωρηθεί προϊόν μιας δύναμης που,
κοιταγμένη στο σύνολό της, εργάζεται ασύνειδα και δίχως βούληση. Γιατί εκείνο που
θέλει το κάθε άτομο εμποδίζεται από καθένα απ’ όλα τα άλλα, και ό,τι προκύπτει είναι
κάτι που δεν το θέλησε κανείς».
15 Βλ. Mackridge (2001: 37-41, ειδικά: 38).
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γοντα των εξελίξεων, ενώ σε όλα συναντούμε τουλάχιστον μία δευτερεύουσα αναφορά στο θέμα: Στο πρώτο κεφάλαιο, εξιστορείται η έλευση του
Μάνου Σιμωνίδη στην Αλεξάνδρεια, η συχνή περιπλάνησή του στην πόλη,
η επίσκεψή του σε ελληνικά στέκια σε αναζήτηση συγγενών-συμμάχων,
τέλος η εγκατάστασή του στο κοινόβιο, όπου αναλαμβάνει συντάκτης του
φύλλου της διαφώτισης. Εδώ τίθεται το ζήτημα τού ποια από τα γεγονότα
που υπονόμευσαν το κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις ήταν «προβοκάτσιες»
(ο λόγος για τη δολοφονία του Πυγμαλίωνα Παπαστεργίου στις 6 Ιουλίου
1943, με την οποία κλείνει ο δεύτερος τόμος). Ειρωνικά αναφέρεται στον
μονόλογό του ο Μάνος στην κρίση του Ανθρωπάκι, για το γεγονός: «‘Ιστορική αναγκαιότητα’, είπε, όπως έμαθα, στην απολογία του τ’ Ανθρωπάκι»
(Τσίρκας 2005: 19). Στο δεύτερο κεφάλαιο, η παραστάτρια στον αντιφασιστικό αγώνα των Ελλήνων, Λαίδη Νάνσυ, έχοντας καταφύγει μετά το θάνατο του εραστή της Ρον στην Αλεξάνδρεια, βγαίνει τυχαία στο μπαλκόνι
της, στην πανσιόν «Βίλλα Πρωτέας» όπου διαμένει, ώστε να αποφύγει τις
οχλήσεις του φορτικού ιδιοκτήτη Μπρουξ, και ανακαλύπτει, με το δανεικό
κυάλι του Μπρουξ: «Σ’ ένα μπαλκόνι κουβεντιάζανε δυο άντρες, που ο
ένας… Θέ μου, έτσι με την πρώτη μέρα;» (Τσίρκας, 2005: 47), τον Μάνο,
που, επίσης τυχαία, την ίδια ώρα, βγαίνει στο μπαλκόνι του ξαδέλφου, Παράσχου. Πρόκειται για «σύμπτωση» που η Νάνσυ επενδύει με το νόημα
του «αντικειμενικού τυχαίου»: πρέπει να εντοπίσει τον Μάνο τώρα, γιατί
έχει κάτι να του παραδώσει από τον, νεκρό πια, αντιφασίστα φίλο τους
Ρίτσαρντς. Έχει, ακόμα, να τον προστατεύσει από τις κακοτοπιές, και να
προστατευθεί η ίδια. Σημειωτέον, η Νάνσυ έχει πέσει, λίγο νωρίτερα στο
έργο, επίσης τυχαία, πάνω στον εν διαστάσει σύζυγό της, Τσάρλς, στο «χολ
του Μένα Χάους» (Τσίρκας 2005: 38).
Στο τρίτο κεφάλαιο, ο αλεξανδρινός υπάλληλος και ερασιτέχνης λόγιος
Παράσχος, αναπολώντας την μοναδική, για πολλά χρόνια, επαφή με το
αντικείμενο του πόθου του, την έφηβη Τζούλια, καλοκαίρι του 1924 στην
Αλεξάνδρεια, αναλογίζεται με ποιον τρόπο ο, τότε, ανταγωνιστής του, Τόνης, ενώ είχε τόσα χαρίσματα, ξέπεσε κοινωνικά και ηθικά. Θέτοντας εν
αμφιβόλω τα νατουραλιστικά σχήματα εξήγησης του κόσμου, τις «κλειστές» αιτιότητες που ορίζουν τη διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, αναρωτιέται ο Παράσχος: «Και είναι δίκαιο να ρωτιέσαι τώρα ποιος
έφταιξε, ποια μοίρα, ποια σύμπτωση, ή μήπως η ανατροφή;» (Τσίρκας,
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2005: 60). Στο τέταρτο κεφάλαιο, επανέρχεται το θέμα της δολοφονίας
του Πυγμαλίωνα, σε γράμμα του Ανθρωπάκι προς τον Μάνο: το γεγονός
υποβαθμίζεται, ως «τυχαία υπόθεση» εδώ (Τσίρκας, 2005: 83).
Στο πέμπτο κεφάλαιο, η Λαίδη Γκουέν, αδελφή του νεκρού εραστή
της Ναν, Ρον, και πολιτικά τοποθετημένη από την «ορθή» πλευρά των
άγγλων αποικιοκρατών, μες από τη «λιμουζίνα της Πρεσβείας» εντοπίζει,
τυχαία (Τσίρκας, 2005: 111), πεζή την Ναν, και την βάζει στο αυτοκίνητο. Η συνάντηση στην οποία θα την μεταφέρει, με την Λαίδη Άτκινσον
και την κρυπτοαντιστασιακή κόρη της Μαρί-Κλωντ, προσφέρει ένα νέο
πλέγμα αντιστασιακών χαρακτήρων και αφηγηματικών δυνατοτήτων,
στο μυθιστόρημα.
Το έκτο κεφάλαιο, μας μεταφέρει τις αναμνήσεις του Παράσχου από
το πρώτο του καλοκαίρι στην Αλεξάνδρεια, το 1924, στην παρέα του μυθικού Τόνη με τα κορίτσια της γειτονιάς: πρόκειται για ένα εγκιβωτισμένο
Bildungsroman. Δεν περιλαμβάνει ορατές αναφορές στο οργανωτικό σχήμα του Τυχαίου. Όμως, ο περίπλοκος τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι
έφηβοι, αφήνοντας σημειώματα πάνω στις λείες επιφάνειες των τραμ (το
B, το V, το 26, το 31, κτλ.), προϋποθέτει ταυτοχρονισμούς που απηχούν το
παλυπαραγοντικό παιχνίδι οργάνωσης των συστημάτων, όπως το αντιλαμβάνεται η θεωρία του χάους.
Στο έβδομο κεφάλαιο, το οποίο παρακολουθεί την αντιφασιστική δραστηριότητα των ανδρών επανερχόμενο στο αφηγηματικό παρόν του 1944,
πάλι δεν υφίσταται σημαντική αναφορά στην έννοια της Τύχης ή χρήση
της σύμπτωσης ως αρθρωτικού μηχανισμού. Όμως, αναφερόμενος στο Ανθρωπάκι, ο Μάνος, παρατηρεί: «Μεταξύ θεωρίας και πράξης καταβρόχθιζε αμάσητη όλη την πολύπλοκη μεταβατική διαδικασία» (Τσίρκας 2005:
167), ταυτίζοντας και πάλι τις «κλειστές» αιτιότητες με τον δογματισμό.
Στο όγδοο κεφάλαιο, το ζήτημα της σύμπτωσης αναδύεται κεντρικό.
Η Ναν εξετάζει τη σημασία των προσωπικών σχέσεων στη ζωή της διαβεβαιώνοντας ότι: «η ζωή πάντα, μα πάντα, ερχόταν με κάποια ‘σύμπτωση’ ή φανερώνοντας ένα μυστικό νήμα και τη δικαίωνε». Πρόκειται για
το πιο εκτενές χωρίο της Νυχτερίδας, ανάλυσης της αξίας της σύμπτωσης
-που εδώ, πάντως, λαμβάνει την έννοια του πεπρωμένου- ως διαμορφωτικού παράγοντα της ζωής (Τσίρκας 2005:186-87). Η «σύμπτωση» Νάνσυς
και Μάνου στην συγκεκριμένη ενότητα «παίζεται» μάλιστα δύο φορές:
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την πρώτη όταν εκείνη νομίζει πως τον αναγνωρίζει στο μεταμφιεσμένο
πρόσωπο που σουλατσάρει στον δρόμο της, για αντιπερισπασμό (Τσίρκας,
2005: 187), τη δεύτερη όταν όντως τελικά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο
σε καφενείο του Καΐρου, αναγνωρίζονται και αγκαλιάζονται: η σύμπτωση
αυτή σηματοδοτεί μια μείζονα εξέλιξη στο έργο, καθώς οι δυό τους γίνονται εραστές και η Ναν θα εμπλακεί ενεργητικά πια στον αντιφασιστικό
αγώνα (Τσίρκας, 2005: 239).
Η Νάνσυ είναι ο χαρακτήρας της Νυχτερίδας του οποίου η ζωή διαμορφώνεται περισσότερο από οιουδήποτε άλλου από το σχήμα του τυχαίου.
Έτσι μια σύμπτωση θα φέρει στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο στη Νάνσυ
νεότερα για το θάνατο του αγαπημένου της, όταν στρατιώτης-μάρτυρας
της πτώσης του με το ‘hurricane’ των συμμαχικών δυνάμεων, την συναντά στο πλευρό του Μάνου, καθώς οι δυο τους πραγματοποιούν σειρά
συνωμοτικών συναντήσεων μέσα στην «Πακάρ» του Ζακ, εραστή της
Μαρί-Κλωντ, οδηγώντας στα απόμερα του Καΐρου (Τσίρκας, 2005: 327).
Παρόμοια εμφανίζεται, από μηχανής θεός, λίγο πιο κάτω, η «μικρή, φορητή, για να χτυπάει τις πολύ εμπιστευτικές εκθέσεις του» γραφομηχανή
του Ζακ (Τσίρκας, 2005: 340) –που θα χρησιμεύσει στη σύνταξη, από την
Ναν, του αγγλόφωνου Ερμή, φύλλου ελεγχόμενης διανομής, το οποίο στόχευε στην πληροφόρηση των ξένων ανταποκριτών σχετικά με το κίνημα.
Τέλος, ο Μέιτζορ Πήτερ, ο οποίος διαφωνεί με τη στροφή της Νάνσυ στην
υποστήριξη των αριστερών Ελλήνων, τη συναντά, τυχαία πάλι, στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο, στο δρόμο, όταν εκείνη έχει εμπλακεί για τα καλά
στον αγώνα, από μία «σύμπτωση», που και οι δύο ονοματίζουν (Τσίρκας,
2005: 358: «Αλλά, τι σύμπτωση!»· ξανά: Τσίρκας, 2005: 365: «Δέκα μέρες σας γυρεύω στο Κάιρο και μόνο μια σύμπτωση σας έριξε πάνω μου»).
Πρόκειται για «σύμπτωση», η οποία συνιστά απειλή, καθώς ο Μέιτζορ
Πήτερ της αποδεικνύει ότι την αναγνωρίζει, από το στυλάτο γράψιμό της,
ως συντάκτρια του παράνομου Ερμή. Το γεγονός οδηγεί την ηρωίδα στην
άμεση εγκατάλειψη του συγκεκριμένου εκδοτικού μηχανισμού, και την
εκ νέου φυγή της στην Αλεξάνδρεια, εγκαινιάζοντας έτσι το τελικό μέρος
του έργου. Καταλυτική και η σύμπτωση που φέρνει τις δυο αγωνίστριες
του «Πρωτέα», Νάνσυ και Τζούλια, που, στο μεταξύ, έχουν χάσει τα ίχνη
η μια της άλλης, από διαφορετικά μονοπάτια στο σπίτι του Παράσχου, εκεί
όπου όλος ο αντιστασιακός πυρήνας ζητά καταφύγιο, στην αρχή του δέκατου έκτου κεφαλαίου: «-Παράσχο, είπε ο Μάνος. Να σου γνωρίσω μια
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φίλη. Μπήκε μια μελαχρινή με μάτια μενεξελιά. Σκωτσέζα απ’ την κορφή
ως τα νύχια, χαμογελαστή κι αινιγματική, μια νεράιδα! Κι εκεί, ανοίγει η
Τζούλια και ρίχνεται πάνω της κι αγκαλιάζονται» (Τσίρκας, 2005: 372).
Από εδώ και στο εξής, το βιβλίο βαίνει ομαλά προς το τέλος του, καθώς
συσπειρωμένοι οι αντιστασιακοί που συναντήσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια παρακολουθούν, από την ταράτσα του Παράσχου, την καταστολή
της «στάσης» στα ελληνικά πλοία, από τους εντολοδόχους του αρχηγού
του Στόλου, Βούλγαρη, ξημερώματα της 23ης Απριλίου 1944. Καταγράφονται μάχες σώμα-με-σώμα, στα καταστρώματα των πλοίων Αίας, Σαχτούρης, Αποστόλης, Ιέραξ, όπως τις μεταδίδει ο Παντελής μέσα από το
πλοίο Ήφαιστος, με τον «οπτικό τηλέγραφο» (Τσίρκας 2005: 389), που
παραλαμβάνει και στη συνέχεια αποκρυπτογραφεί ο Θανάσης από την
ταράτσα, για να τις υπαγορεύσει, κατόπιν, απευθείας στα αγγλικά, στον
Παράσχο, για το φύλλο του Ερμή, που δακτυλογραφείται εκείνη ακριβώς
τη στιγμή. Βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη μια στιγμή εγκιβωτισμού των
διαδραματιζόμενων γεγονότων σε διαδοχικά στρώματα αναπαράστασής
τους, τεχνική που οδηγεί τον αναγνώστη να στοχαστεί τη φύση και την
αλήθεια του «γεγονότος» καθεαυτού. Βρισκόμαστε επίσης μπροστά σε
μια αποτύπωση της «στάσης» ως μηντιακής στιγμής.
Απέναντι σε αυτόν τον ενδιάθετο σχετικισμό, γύρω από το τι αποτελεί
γεγονός, και πώς γεννιέται, οι άνδρες της παρέας, ειδικά οι δογματικοί, συσχετίζονται (κάποτε παρωδιακά) με προδιαγεγραμμένες «ιστορικές αναγκαιότητες». Στην κριτική των διανοουμένων, και της επιλεκτικής, παθητικής υποστήριξης που προσφέρουν στο κίνημα, στην οποία επιδίδεται το
Ανθρωπάκι, στον μονόλογο με τον οποίο ανοίγει το δέκατο τρίτο κεφάλαιο,
διαβάζουμε (Τσίρκας 2005: 300): «Πού να καταλάβουν οι αφελείς την αδυσώπητη νομοτέλεια, τα σιδερένια γόνατα της Ιστορίας». Στη μεγαλόστομη
φράση απαντά ο Φάνης, αρκετές σελίδες αργότερα (Τσίρκας 2005: 330):
«Άσε την ιστορία εκεί που κάθεται, θα ‘ρθει κι αυτηνής η ώρα. Εδώ, σήμερα, τι κάνουμε;», προτεραιοποιώντας το ρεαλισμό στην εκτίμηση των
γεγονότων, τις ad hoc εστιασμένες δράσεις, τον πραγματισμό στους στόχους. Σημειώνω, πάντως, ότι ο Φάνης, στην καταληκτική του αποτίμηση
της σχέσης υποκειμένου και Ιστορίας, χρησιμοποιεί μια βιολογική, γενετική
μεταφορά (Τσίρκας 2005: 339): «Για την Ιστορία που λέγαμε, φίλε. Είναι
μια μήτρα κόκκινη, διψασμένη. Χίλιοι διαβόλοι πολεμούν να στάξουν μέσα
στο σπόρο τους. Είδες τη φοράδα να βατεύεται; Ε, τίποτα δεν είμαστε εμείς·

342

ΜΑΡΊΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ

δουλειά ιπποκόμου κάνουμε. Μόνο, τα μάτια μας ανοιχτά, μη μας βγει κανένας δράκος μ’ εφτά κέρατα». Και επιστρέφω στο ζητούμενο, στην χρήση
της σύμπτωσης ως αρθρωτικού μηχανισμού της αφήγησης στην Νυχτερίδα.
Το εύρημα, προωθεί συχνά μελοδραματικού τύπου εξελίξεις στην Νυχτερίδα, σε συνδυασμό με άλλα «μελοδραματικού» τύπου σχήματα προώθησης της πλοκής, όπως, λόγου χάριν, όσα αφορούν στις διπλές ταυτότητες των ηρώων (ενδιαφέρει η περίπτωση της Julia, που εσκεμμένα
συγχέεται με τη μητέρα της, όταν εμφανίζεται στις ερωτικές της συνερεύσεις -ως έφηβη με τους Τόνη και Παράσχο το 1924, ως ενήλικη με τους
Παράσχο και Θανάση το 1944-, φορώντας πλεκτή μαύρη φόρμα όμοια με
εκείνη που φορούσε η μητέρα της όταν, χρόνια πριν, είχε σαγηνεύσει τον
Κόντε Ζιζίνια· ενδιαφέρει και η περίπτωση του καταδότη λογία Πάρκερ
του 1921, που μεταμορφώνεται στον δήθεν ανάπηρο ιδιοκτήτη πανσιόν
Μπρουξ το 1944), ή όσα αφορούν στην φαταλιστική ερωτική ορμή τους.16
Στο συνδυασμό του με τέτοια περιστατικά, το εύρημα της «σύμπτωσης»
κλονίζει τους ορθολογικά σχεδιασμένους αρμούς της αφήγησης σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η διαρκής επανεγγραφή των αφηγούμενων γεγονότων υπό το πρίσμα πολλαπλών οπτικών γωνιών. Παρουσιάζει, δε, μια
ενδιαφέρουσα κριτική προϊστορία.
Στο γνωστό έργο του αναθεωρητή μαρξιστή φιλοσόφου και λογοτεχνικού κριτικού Γκέοργκ Λούκατς, Μελέτες για τον Ευρωπαϊκό Ρεαλισμό (1948), που μεταφράζει το 1957 από τα αγγλικά ο Τ. Πατρίκιος,
και γνώση του οποίου είχε ο Τσίρκας,17 γίνεται εκτενής συζήτηση, σε
κεφάλαιο με θέμα τη ρωσική λογοτεχνική κριτική, για τη νομιμότητα,
ή μη-, της χρήσης του τυχαίου ως αιτιακού κινήτρου στην αφήγηση.
Διαβάζουμε, στο χωρίο σύγκρισης με τον αγαπημένο του Μπαλζάκ:
«Ο Ζολά, λόγου χάρη, απέρριπτε κατηγορηματικά σαν αντιεπιστημονική και αντικαλλιτεχνική τη χρησιμοποίηση του τυχαίου σαν αιτιακού
κινήτρου, και ζητούσε από το συγγραφέα να περιορίζεται στην περι16 Τσίρκας, τ. Γ (2005: 318): «Αν με νιώθεις ξένη, δώσε μου δουλειά, θέλω να βοηθήσω.
Σιχαίνομαι τις κούκλες του έρωτα». Οι λόγοι για τους οποίους η Ναν εμπλέκεται στην
αντίσταση είναι ερωτικοί.
17 Βλ. Πεχλιβάνος (2008: 196), όπου πειστικά επιχειρηματολογείται η γνώση από πλευράς
Τσίρκα της θεωρίας του Λούκατς για τον ρεαλισμό, ενώ δίνονται και αναφορές σε
παλαιότερα άρθρα για το θέμα, των: Ν. Χαραλαμπίδου, Δ. Ραυτόπουλου, και Μ.
Μητσού.
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γραφή του Πώς και όχι του Γιατί συμβαίνουν τα πράγματα. [...]. Σε μια
προσεχτική εξέταση βέβαια, γίνεται φανερό πως τα επιχειρήματά του
δεν στηρίζονταν στην αληθινά πραχτική μέθοδο των φυσικών επιστημών, αλλά στον επιστημολογικό αγνωστικισμό που, σε συνάφεια με τη
γενική κρίση της αστικής ιδεολογίας, είχε απλωθεί και στην αντίληψη
για την επιστημονική μέθοδο». Και αμέσως πιο κάτω: «Η απόρριψη
του τυχαίου σαν αιτιακού κινήτρου, που ακόμα στα έργα του Ζολά
βρισκόταν στην αρχική της φάση, είχε μοιραίες συνέπειες, τόσο για το
συγγραφέα όσο και για τον κριτικό. Απ’ τη μια μεριά έτεινε να αποθαρρύνει την αναζήτηση των βαθύτερων κινήτρων που θα μπορούσαν
να αποκαλύψουν την ουσία των κοινωνικών και ανθρώπινων σχέσεων κ’ έσπρωχνε την προσοχή των συγγραφέων και των κριτικών προς
τα επιφανειακά περιστατικά της ζωής. (Η θεωρία του περιβάλλοντος,
του Ταιν). Έτσι τους έκανε να εξαρτώνται από τις θεωρίες που εκείνη
τη στιγμή ήταν της μόδας, θεωρίες που κατόπιν τις διόγκωναν μ’ ένα
μηχανιστικό, αντικαλλιτεχνικό τρόπο. (Ο βιολογισμός και η γενετική
στο Ζολά). Απ’ την άλλη μεριά η απόρριψη αυτή δημιουργησε -σαν
αναγκαίο διαμετρικό συμπλήρωμα αυτού του μη πραγματικού ‘‘ψυχολογίζοντος’’ υποκειμενισμού- έναν όχι λιγότερο λαθεμένο, ψευτοαντικειμενικό, μηχανιστικό κοινωνιολογισμό».18
Αντιλαμβανόμαστε το ιστορικό και γραμματολογικό βάθος με το οποίο
πρέπει να επενδυθεί η ανάγνωση της χρήσης του ευρήματος του «Τυχαίου» στην Νυχτερίδα ως μηχανισμού προώθησης της πλοκής, μάλιστα, σε
συνδυασμό με την παράλληλη χρήση εξηγητικών σχημάτων που σχολιάζονται με σκεπτικισμό στο κείμενο του Ούγγρου κριτικού. Αναφέρομαι
ειδικότερα στον «βιολογισμό» του Ζολά, που επίσης αφήνει το στίγμα
του στην γραφή του Τσίρκα, ορίζοντας το ιδιοσυστασιακό κράμα της μετα-μαρξικής γραφής του.
Οι περιπτώσεις καταφυγής του Τσίρκα στο λιβιδινικό κίνητρο μυθιστορηματικής δράσης είναι πολλές. Συζητώ δύο ενδεικτικά παραδείγματα.
Στο έβδομο κεφάλαιο της Νυχτερίδας, Μάνος και Γαρέλας περιδιαβαίνουν
νύχτα στο πάρκο, και βλέπουν την εξής σκηνή: «Όρθιο, κολλημένο πάνω
σε μια φοινικιά, ένα ζευγάρι χαδευόταν με πάθος. Η άσπρη κελεμπία του
άντρα ήταν μισανεβασμένη πάνω από τα γόνατα. Η γυναίκα κρυβόταν
18 Λούκατς (1957:130-165, ειδικά: 161).
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ανάμεσα σ’ εκείνον και τη φοινικιά. Μόνο σαν προσπεράσαμε είδαμε το
χέρι της, τεντωμένο πίσω, να κουνάει ρυθμικά ένα πικεδένιο καπέλο ναυτοπούλας που γύριζε μανιβέλα» (Τσίρκας 2005: 163). Ακολουθεί αμέσως
το σχόλιο: «-Φτου, Μεγάλη Βρετανία, για δες κατάντημα, έφτυσε ο Γαρέλας μέσα στα πόδια του. Πάμε, στο Θεό σου, μην της ανάψω καμιά»
(Τσίρκας 2005: 164). Και πιο κάτω: «[...] Για να κάνουν τα τέκνα της
Μεγάλης Βρετανίας το κέφι τους, για νά ‘χουν κονσέρβα, μπέικον και δυο
αυγά μάτια κάθε πρωί, μας κλείνουν στα σύρματα, αύριο μπορεί να ξανακάτσουν στο σβέρκο μας και να μας ματοκυλήσουν» (Τσίρκας 2005:
164). Πρόκειται για σκιαγράφηση εθνο-φυλετική και μανιχαϊστική, που
οργανώνει τις ομολογίες ανδρισμού, εθνικότητας και «ορθού» πολιτικού
φρονήματος σε ευκρινείς συμμετρίες.
Βλέπουμε, από την άλλη πλευρά, τον έρωτα, ως κινητήρια δύναμη του
κινήματος, να δημιουργεί διαταξικές και διεθνείς συμμαχίες, εμφανέστατα, δε, στην περίπτωση Νάνσυς και Μάνου. Σημειώνω ακόμα, σχετικά
με την ταξική κατανομή των βοηθών του κινήματος πως, με τη συμμετοχή Ζακ και Μαρί-Κλωντ, αίρεται ο προλεταριακός χαρακτήρας του, που
τώρα εμφανίζεται μάλλον μεγαλο-αστικός. Σε αυτό το κλίμα ζωής τρυφηλής συμμετέχει, θέλοντας και μη, ο Μάνος ως εραστής της Ναν: δύο
φορές τον βλέπουμε, παρουσία και του Φάνη, να φορά «το κιμονό της».19
Πρόκειται για σχέσεις που διαρρηγνύουν τις ομολογίες ταξικής προέλευσης και ιδεολογικής στράτευσης. Έτσι, το λιβιδινικό κίνητρο συμμετοχής
στις αντιφασιστικές δράσεις, φαίνεται, σε πρώτη ανάγνωση, να υπονομεύει τον αμιγώς ιδεολογικό χαρακτήρα της στράτευσης. Ενδεχομένως, όμως,
θα πρέπει και εδώ να διαγνώσουμε επιρροές του Τσίρκα από τον διευρυμένο μαρξισμό θεωρητικών όπως ο E.P.Thompson, που πίστευε ότι «η τάξη
είναι πρώτα απ’ όλα συνείδηση».20 Ας επιστρέψω, όμως, στον Ένγκελς.
Η νεανική του μελέτη Die Lage der arbeitenden Klasse in England
έχει χαρακτηριστεί πρωτοποριακό έργο στα σχετικά νέα, τότε, πεδία, της
αστικής γεωγραφίας και της κοινωνιολογίας, ενώ κατ’ επανάληψη έχει
επισημανθεί ότι στο έργο αυτό ο Ένγκελς χρησιμοποίησε επιδέξια και τα
δημοσιεύματα της Αγγλικής κυβέρνησης, τις στατιστικές. Και μολονότι
19 Τσίρκας, τ. Γ’ (2005: 328, 332).
20 Φουντανόπουλος (1995: 149). Η φράση αναφέρεται στον υποκειμενικό-συνειδησιακό
παράγοντα που εισήγαγε στο αναλυτικό εργαλείο της «τάξης» το έργο του: E.P. Thompson, The Making of the English Working Class (1963).
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έχει ειπωθεί ότι το έργο αποτυπώνει μια κατάσταση της εργατικής τάξης
χειρότερη από ότι την δίνουν οι στατιστικές, άλλοι μελετητές -εκτιμώντας
και την παρουσία του προσωπικού παράγοντα στο έργο, το γεγονός ότι
καθιστά ορατή με τις παρατηρήσεις του την υποκειμενικότητα του ερευνητή- θεωρούν πως το Die Lage der arbeitenden Klasse in England είναι
το καλύτερο τεκμήριο που έχουμε, για την εποχή.21 Μόνη αδυναμία του
βιβλίου, οι προβλέψεις του. Ο Ένγκελς μίλησε για μια ταχεία κατάρρευση
της αστικής κοινωνίας, την οποία θεωρούσε τόσο βέβαιη «όσο μια μαθηματική η μηχανική απόδειξη».22 Οι δηλώσεις αυτές, που γίνονται στα
μέσα της δεκαετίας του 1840, η οποία κορυφώνεται με τις επαναστάσεις
του 1848, αποτυγχάνουν να προβλέψουν την αστική-βιομηχανική άνθηση που ακολούθησε. Κατανοούμε γιατί λοιπόν ο Ένγκελς, υπό το πρίσμα
της αποτυχίας αυτής, οδηγήθηκε στα μεταγενέστερα έργα του, σε αναθεώρηση του «μαθηματικού» σχήματος, επιμένοντας στο διαλεκτικό παιχνίδι του Τυχαίου και στην πολυπαραγοντική (υβριδική στην μεθοδολογική
της προέλευση), ανάλυση της ανθρώπινης κατάστασης, μια ανάλυση που
μπορεί να περιλαμβάνει και γενετικούς -δαρβινικούς ή ζολαδικούς- όρους.
Είναι επιλογές το διακριτικό αποτύπωμα των οποίων εντοπίζουμε σε όλες
τις Ακυβέρνητες Πολιτείες.23
21 McLellan (1977: 27-41, και ειδικά: 30).
22 Βλ., σε αγγλική μετάφραση το διάσημο σχετικό χωρίο: «In spite of all this, the English
middle-class, especially the manufacturing class, which is enriched directly by means
of the poverty of the workers, persists in ignoring this poverty. This class, […]; will not
confess, even to itself, that the workers are in distress, because it, the property-holding,
manufacturing class, must bear the moral responsibility for this distress. Hence […] the
absurd freedom from anxiety, with which the middle-class dwells upon a soil that is
honeycombed, and may any day collapse, the speedy collapse of which is as certain as
a mathematical or mechanical demonstration»: Ηλεκτρονικά διαθέσιμο στον ιστότοπο:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition-working-classengland.pdf (ημ. προσβ. 2.10.18).
23 Εύγλωττη ανάλυση της μετάβασης, στην Papargyriou (2011: 139-41) –ωστόσο, διαφωνώ με το συμπέρασμα της Papargyriou ότι, παρά την προεξαγγελία μας «ανοικτής»
αφηγηματικής μορφής διά της προμετωπίδας, η Νυχτερίδα σταθερά αναδεικνύει τη
νίκη των ισχυρών επί των αδυνάτων. Στη βιβλιοθήκη του Στρατή Τσίρκα, ειρήσθω εν
παρόδω, δεν συναντούμε το νεανικό έργο του Ένγκελς. Συναντούμε, όμως, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μαρξ και Ένγκελς σε γαλλική μετάφραση του 1945 και σε
ελληνική του 1963, και την απολύτως σχετική συναγωγή κειμένων των Marx - Engels,
Sur la littérature et l’art, ανθολόγηση-εισαγωγή M. Thorez, μελέτη J. Freville, Editions
Sociales, Παρίσι 1954. Bλ.: http://tsirkas.ekebi.gr/books/bibliografia/ (ημ. προσβ.
2.10.18).
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Η συσχέτιση με την αιτιοκρατική οργάνωση του Ο Καβάφης και η Εποχή του έρχεται αυτόματα. Το καταστατικό αυτό έργο εξαγγέλλεται από ένα
πρόλογο, ο οποίος δίνει το γενικό περίγραμμα. Στην συνέχεια, οργανώνεται σε επτά μέρη («Ιστορική ενδοχώρα», «Καταβολές του φυλετισμού
του», «Ιδεαλισμός και πραγματικότητα», «Φυγή στις Νύχτες της Ιωνίας»,
«Στωικός μέσα στο λυκόφως», «Θερμοπύλες του παροικιακού αστισμού»,
«Πρωτέας»), που διαρούνται εσωτερικά σε εικοσιπέντε κεφάλαια. Διαβάζοντας απλώς τους τίτλους μερών και κεφαλαίων καταλαβαίνουμε ότι
στο έργο κυριαρχεί η εκτενής αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο και ειδικότερα στις οικονομικές συνθήκες (Τσίρκας, 1958: 29-119), που κατέστησαν
δυνατό το θαύμα της εύρωστης ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας,
στους κόλπους της οποίας γεννήθηκε ο ποιητής. Η ιστορική και οικονομική ανάλυση, διανθιζόμενη από αντι-αποικιακούς τόνους, καταλαμβάνει
όλο το πρώτο μέρος. Στη συνέχεια, η ανάλυση των ποιημάτων ακολουθεί
ένα συνδυασμό βιογραφικής και «αντανακλαστικής» μεθόδου (για αυτό
το δόγμα: «το έργο αποτελεί καθρέπτη των ιστορικών, και διανοητικών,
συνθηκών παραγωγής του»).
Η προσέγγιση κωδικοποιημένα περιγράφεται στο γνωστό μεθοδολογικό
κεφάλαιο «Τα τρία κλειδιά» (Τσίρκας, 1958: 315-320) και παραδειγματικά
εφαρμόζεται αμέσως μετά στην ανάλυση του «Περιμένοντας του Βαρβάρους», με διαφωτιστικές επεξηγήσεις στους υπότιτλους, όπως: «Οι λόγιες
πηγές (πρώτο κλειδί)», «Οι περιστάσεις (δεύτερο κλειδί)», «Τα προσωπικά
βιώματα (τρίτο κλειδί)» (Τσίρκας, 1958: 321 κ.ε.). Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται και στην ανάλυση του «Θερμοπύλες» (Τσίρκας, 1958: 404 κ.ε.),
που ο Τσίρκας συσχετίζει (Τσίρκας, 1958: 413), με το, τότε ευρείας κυκλοφορίας, πολιτικό φυλλάδιο «Ανασκοπή» (1900), που ασκούσε κριτική
στην νεόκοπη απόφαση της κοινότητας για αντικατάσταση στην ηγεσία της
των «αστών εκείνων με τον εθνικό χαρακτήρα -που είχαν για τελευταίο
τους εκπρόσωπο έναν Αβέρωφ και για ποιητή τους, απελπισμένο νοσταλγό
των ‘‘παλαιών μας ημερών’’, έναν Καβάφη- από τους κοσμοπολίτες του
χρηματιστικού κεφαλαίου» (Τσίρκας, 1958: 420). Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε, εδώ, την παράξενη επιβίωση ορισμένων λέξεων στο λεξιλόγιο
του Τσίρκα, παρά το πέρασμα των χρόνων, και τις ιστοριογραφικές μετατοπίσεις του. Διαβάζουμε στην ενότητα ανάλυσης του «Θερμοπύλες», το
οποίο ο Τσίρκας ερμηνεύει ως σχόλιο στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που
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σοβούσαν στους κόλπους της ηγεσίας της ελληνικής Κοινότητας της Αλεξάνδρειας, τα εξής, γύρω από το ποίημα «Απιστία»:24 «Τίποτα μέσα σ’ αυτό
το ποίημα δεν επιτρέπει τον συσχετισμό με την πράξη του Σαλβάγου, που
στ’ αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Αβέρωφ, μπρος στο χαρωπό γέροντα, και ξανά, τη μέρα της κηδείας, πάνω από το νεκρό του, ορκιζόταν
πως θα προστατεύσει το ‘‘παιδί του Ευεργέτη’’ πως δε θ’ αφήσει ποτέ την
Κοινότητα, κτλ. –κι όμως αυτός ο ίδιος, μόλις γίνηκε πρόεδρος, πήγε με τον
Κρόμερ κι ενώ η Κοινότητα είχε μεγάλη πάντοτε ανάγκη από τα χρήματα
των γραικών, αυτός άνοιξε έρανο για τους άγγλους που πολεμούσαν τους
Μπόερς. Τίποτα εκτός από τη χρονική σύμπτωση εράνου και κυκλοφορίας σε πολυγραφημένα ανάτυπα του ποιήματος. Τίποτα εκτός από το μότο
–Πλάτων, Πολιτείας Β- που προτάσσεται στο ποίημα. Ας σταθούμε λίγο.
Μότο και ποίημα λένε τα ίδια πράγματα. [...] Το μότο μπήκε για προστασία,
για να παραπλανηθεί από τη λάμψη της λόγιας ευρυμάθειας ο ανεπιθύμητος περίεργος, που θα ιδεαζόταν από τις αντιστοιχίες μύθου και επικαιρότητας. Το ίδιο πιστεύω πως γίνεται και με το μότο από το Φιλόστρατο στα
«Επικείμενα», το ίδιο προπαντός και στην «Επέμβαση των Θεών», που θα
δούμε σε λίγο. // Η στωική εμμονή στο χρέος, όταν όλα δείχνουν πως άδικα
γίνεται η θυσία· το άδωρο δώρο να προβλέπεις ανήμπορος τη συμφορά
που φτάνει· η προδοσία που μοιραία δείχνει το πρόσωπό της στο τέλος του
αγώνα· αυτοί είναι οι άξονες της ποιητικής του σκέψης ανάμεσα στα 1898
και τα 1903. Ποιος θα πιστέψει πως πρόκειται για σύμπτωση;» (Τσίρκας,
1958: 420). Προερχόμενο από την -αιτιοκρατούμενη- μελέτη του Τσίρκα
του 1958, το χωρίο ρίχνει ένα ενδιαφέρον φως στο μοτίβο των συμπτώσεων
που στοιχειώνει το μυθιστόρημα του 1965.
Είδαμε, στην πιο πάνω περιδιάβαση στις ρητορικές στρατηγικές που
αρθρώνουν την αναθεωρητική Νυχτερίδα, την χρήση τεχνικών οι οποίες έχουν συσχετισθεί με πολύ σύγχρονες τάσεις στη μεθοδολογία της
ιστορίας, όπως η «προφορική ιστορία», η «μικροϊστορία», ή η «ιστορία
της ιστορίας». Θα τολμήσω ένα ακόμα συσχετισμό. Πρόκειται για την
«ενδεχομενική ιστορία», την ιστορία της ενδεχομενικότητας, το ‘what if
of history’, που συστηματοποιείται ως ιστοριογραφική τάση στο τέλος
του 20ού αιώνα, εμφανίζει, όμως, κάποια πρώτα δείγματα στην ιστορική
24 Οφείλω την υπόδειξη του χωρίου, στον Γ. Παπαθεοδώρου· βλ. και: Παπαθεοδώρου
(2018: 91-95).
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γραφή του μεσοπολέμου, ενώ εντοπίζει -αναζητώντας προγόνους- ψήγματα ‘ενδεχομενικής’ σκέψης σε παλαιότερους, καθιερωμένους ιστορικούς, όπως ο Γίββων (1737-1794), ή ο Droysen (1808-1884). Ο Niall
Ferguson, στον συλλογικό τόμο του 1997, Virtual History. Alternatives
and Counterfactuals,25 εξηγεί τη σημασία των υποθετικών ερωτημάτων
στην Iστορία, που βοηθούν να αποτιμήσουμε το συγκριτικό μέγεθος των
γεγονότων, διακρίνοντας το σημαντικό από το ασήμαντο, και να αναπτύξουμε το πλήρες εύρος των πιθανοτήτων που έχουν εναλλακτικά σενάρια
για το μέλλον. Πρόκειται για ένα τύπο γραφής, εξηγεί ο Ferguson, που
συνδέθηκε, στους κόλπους των Τμημάτων Ιστορίας του ’50 και του ’60,
όπου πρωτο-εμφανίστηκε, με τον αντι-μαρξιστικό ιδεαλισμό, και οριακά
με τον πολιτικό συντηρητισμό. Σχετικά με τους Μαρξ και Ένγκελς, ο
Ferguson διαπιστώνει ότι: «δεν είναι πάντοτε τόσο δογματικοί όσο τους
παρουσιάζουν οι μεταγενέστεροι ερμηνευτές τους. [...] η αποτυχία τους
να δουν τις πιο αποκαλυπτικές μελλοντικές προβλέψεις τους να υλοποιούνται τους οδήγησε στο να μετριάσουν τον ντετερμινισμό των πιο καθιερωμένων έργων τους». Ιδιαίτερα σημαντικά τα όσα λέγονται για τον
Ένγκελς, ο οποίος, επίσης: «έπρεπε να παραδεχτεί ότι ‘η ιστορία συχνά
προχωρεί με άλματα και παρακαμπτηρίους’, που δυνητικά οδηγούν, ξεβολεύοντας μας, ‘σε μεγάλη διαταραχή της αλυσίδας της σκέψης μας’».26
Το Τυχαίο, άρα, το οποίο αφηγηματικά κωδικοποιείται ως σύμπτωση στη
Νυχτερίδα του Τσίρκα, έχει, και από την πλευρά της σύγχρονης ιστοριογραφίας, να επιδείξει περαιτέρω διακειμενικές συνηχήσεις.
Πού «το πάω» με όλα αυτά; Παρατηρούμε ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις της πιο έκδηλης επισήμανσης του αναθεωρητισμού του Τσίρκα οι μελετητές δεν σταματούν να μιλούν για «αφήγηση». Αναρωτιέται, σχετικά,
ο Hayden White: «Τι είναι εκείνο, λοιπόν, που εμπεριέχεται σε αυτή την
αναζήτηση της ‘αληθινής ιστορίας’, στην ανακάλυψη της ‘πραγματικής
ιστορίας’ μέσα, ή πίσω, από τα γεγονότα, που μας παραδίδονται στη χαοτική μορφή των ‘ιστορικών τεκμηρίων’; Ποια ευχή πραγματοποιείται, ποια
επιθυμία εκπληρώνεται, μέσα από την φαντασίωση ότι τα πραγματικά γεγονότα αναπαρίστανται σωστά όταν μπορούμε να δείξουμε ότι εμφανίζουν
την μορφική συνέχεια μιας εξιστόρησης; Στο αίνιγμα αυτής της ευχής,
25 Ferguson (1997:1-91).
26 Ferguson (1997: 39). Η μετάφραση δική μου.
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αυτής της επιθυμίας, διαισθανόμαστε την πολιτισμική λειτουργία της αφηγηματικού λόγου γενικότερα, εξοικειωνόμαστε με την ψυχική ορμή πίσω
από την, κατά τα φαινόμενα, παγκόσμια ανάγκη όχι μόνο να αφηγηθούμε,
αλλά και να δώσουμε στα γεγονότα όψη αφηγηματική».27 Πρόκειται για
μια ψυχική ώθηση που δίνει ως κορυφαίο τύπο ιστορικής προσέγγισης την
αφήγηση, σε ένα εξελικτικό μοντέλο που ξεκινά με το χρονολόγιο, περνά
στο χρονικό και κορυφώνεται στην «κανονική ιστορία», η οποία μπορεί να
εγγυηθεί την αφηγηματική «ολοκλήρωση» (closure).28
Επιστρέφοντας, λοιπόν, στον αγαπημένο Καβάφη, θα πρότεινα να δούμε το πλαστό ψευδο-καβαφικό επιτύμβιο, με το οποίο προεξαγγελτικά νεκρολογεί τον εαυτό του ο ελληνιστής Ρίτσαρντς στην αρχή του έργου, ως
αναγνωστικό-ερμηνευτικό κλειδί της Νυχτερίδας.29 Το κείμενο αυτό, ένα
δευτέρου βαθμού pastiche, μιμείται τα καβαφικά επιγράμματα, που με τη
σειρά τους μιμούνται τα επιγράμματα τα οποία διαβάζει ο ποιητής στην
Παλατινή Ανθολογία και αλλού. Η τοποθέτησή του στις αρχικές σελίδες
της Νυχτερίδας ανοίγει μια προοπτική στην ερμηνεία της Ιστορίας ισάξιας
βαρύτητας με τα μότο του Ένγκελς και του Σεφέρη που έχουν προηγηθεί. Όπως ο Καβάφης με βάση υπαρκτές πηγές, δηλαδή τα τεκμήρια των
επιγραφικών καταλοίπων του παρελθόντος, συνθέτει πλαστά επιγράμματα
που αποδίδουν με καθαρότητα την προθετικότητα του συγγραφέα τους ως
προς τα μείζονα ζητήματα του έρωτα, του θανάτου ή του πολέμου, έτσι και
ο Τσίρκας, σε μια αναθεωρητική κίνηση της αιτιοκρατικής, «αντανακλαστικής», προσέγγισης που εισηγήθηκε στο: Ο Καβάφης και η Εποχή του,
προτείνει, στο μεταγενέστερο αυτό έργο, τη διάνοιξη ερμηνευτικών οδών
ανάγνωσης του παρελθόντος μέσα από τη χρήση μιας ερμηνευτικής της
ενσυναίσθησης, της σύνθεσης, και κυρίως της αφήγησης, που σχετικοποιεί τη διάκριση πραγματικό-πλαστό, και στην οποία τον κύριο λόγο έχει η
«υποκειμενικότητα» του αφηγητή-ερευνητή.30
27 White (1981: 1-23: και ειδικά: 4). Η μετάφραση δική μου.
28 White (1981: 15).
29 Τσίρκας, τ. Γ’ (2005: 52): «Έφτασε μέχρι Θάψακο του Ευφράτη κι έπεσε / Κάλχας
και βιβαντιέρα μιας βρετανικής κοόρτης / Αυξήσαντας έτσι για σπορ το ποσοστό της
σ’ αντοχή / Μα και χορτάσαντας το μέσα σκύλο οι γερανοί / Κλαγγή ται γε πέτονται
επ’ Ωκεανοίο ροάων / Ανδράσι Πυγμαίοισι φόνον και κήρα φέρουσαι / Φόνον και κήρα
ελ ντούνια κρότος και τρέλα». Το κείμενο αποπειρώνται να ερμηνεύσουν συνεργατικά
Νάνσυ και Μάνος.
30 Σκέψεις σχετικά με τη γνωσιολογική αξία του πλασματικού επιγράμματος στον
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Abstract
The present article investigates the ways in which the final novel of
Stratis Tsirkas’s trilogy Drifting Cities (1960-65), the Bat (1965), represents the uprise of the Greek communists in the ranks of the Allied Forces of the Middle East during the final year of World War II. It suggests

352

ΜΑΡΊΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ

that, contrary to the early work of Tsirkas, exemplified in his historical-biographical study on the Greek community of Egypt, Cavafy & His Era
(1958), which displayed signs of ‘orthodox’ deterministic reasoning, in
this later work, prefaced by a moto from the late Engels (1890), Tsirkas
proceeds towards an open ended understanding of History as the product of contingency and coincidence. To substantiate this claim, the middle
section of my article foregrounds several instances in Bat in which action
moves forward according to the logic of ‘chance’. On the contrary, my
paper argues, the early Tsirkas (in his perception of the cotton industry
as source of the Egyptian Greek community’s socio-economic strength)
seems to have based his historical thinking on the early Engels of the Condition of the Working Class in England (1845), which, likewise, places
19th c. Manchester’s cotton industry at the epicenter of its analysis. In its
third part, my article moves on to discuss the use of the libidinal trigger
of action in Bat, as further proof that in this late work Tsirkas rethinks
the purely idealistic/ideological motivation of any ‘coup’ moving further
away from marxist thinking. In the final sections of the paper, I discuss the
role of ‘narrative’ in general towards a ‘deeper’ understanding of History itself. I draw a parallel between Tsirkas’s presumed modes of fictional
composition and the way in which Tsirkas’s favorite poet, C.P. Cavafy,
composed his ‘epigrams’, based on archaeological facts, but sublimating
them through the intentionality of intuition, so as to illuminate the ‘true’ (to
him) meaning of war, death, and love.
Λέξεις-κλειδιά: Μαρξ, Ένγκελς, Καβάφης, Ενδεχομενικότητα, Ντετερμινισμός, Ζολά

1.15. Εκδοτική παραγωγή και κρίση

ΑΧΑΡΤΌΓΡΑΦΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΊΑΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΏΝΑ.
ΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΊΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗΣ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΡΊΣΙΜΗ ΕΙΚΟΣΑΕΤΊΑ 1880-1900
Αναστασία Τσαπανίδου* - Θανάσης Β. Κούγκουλος**
Η δεκαετία του 1880 μπορεί να θεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως μια
εποχή κρίσης για την ελληνική λογοτεχνία. Στην ποίηση έχουμε τη Νέα
Αθηναϊκή Σχολή και στο θέατρο αρχίζει να ακμάζει η οπερέττα και το κωμειδύλλιο, ενώ η αστική θεματολογία κερδίζει ολοένα έδαφος από το ιστορικό δράμα. Ο ρομαντισμός υποχωρεί αισθητά, μαζί και η αυστηρή λόγια
γλώσσα - ξημερώνουν δειλά οι αναζητήσεις για μια γλώσσα πιο κοντά
στον λαό, τον οποίο άλλωστε φροντίζει να αναδείξει η πρόοδος της λαογραφικής επιστήμης. Άνεμοι αλλαγών πνέουν και στην πεζογραφία: ο διαγωνισμός της Εστίας (1883) προτείνει τη μυθοπλασιακή αναπαράσταση
ηθογραφικού και λαογραφικού υλικού και το διήγημα διεκδικεί δυναμικά
τον χώρο του στη λογοτεχνική έκφραση και βαθαίνει την ουσία του με τον
Αλ. Παπαδιαμάντη και τον Γ. Μ. Βιζυηνό. Το δε μυθιστόρημα εδραιώνεται πια ως ένας σταθερός πόλος αναφοράς παρά τις κάθε είδους αντιδράσεις που το έχουν συνοδέψει από τα πρώτα του βήματα. Από τη μια, αυξάνονται γεωμετρικά οι μεταφράσεις, ιδιαίτερα της γαλλικής πεζογραφίας:
πάμπολλα δημοφιλή και μη, λαϊκά κυρίως μυθιστορήματα παλιάς κοπής,
αλλά τώρα και ο Ζολά με τη Νανά του (1880), που ανοίγει νέους δρόμους,
μα και παράγει νέες έριδες γύρω από το μυθιστορηματικό είδος. Η αγορά
κατακλύζεται από αυτοτελείς εκδόσεις και τη νέα μόδα των επιφυλλίδων.
Σε αισθητά χαμηλότερη κλίμακα τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται και
στα πρωτότυπα έργα, που προχωρούν προς το παρόν μ’ έναν μετέωρο βηματισμό: μεταξύ ρομαντισμού και ρεαλισμού, με την παλιά θεματολογία
να εμβολιάζεται με δεδομένα από τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές
* Αναστασία Τσαπανίδου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.,
Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ., natassa.tsapanidou@gmail.com
** Θανάσης Β. Κούγκουλος, Δρ. Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας
και Εθνολογίας Δ.Π.Θ., a.kougkoulos@gmail.com.
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συγκυρίες, με μια γλώσσα που αλληθωρίζει ολοένα και περισσότερο προς
τη δημοτική, με τον εξωδιηγητικό αφηγητή να μοιράζεται σιγά σιγά την
πρωτοκαθεδρία του με τις προσωπικές φωνές των ηρώων του και με μια
ατέρμονη ενδοκειμενική και περικειμενική επανάληψη του αιτήματος για
συγγραφή αξιόλογων πρωτότυπων μυθιστορημάτων που θα αναχαιτίσουν
τη διαβρωτική επίδραση των ξενόφερτων. Τα ξενόφερτα χτίζονται, ως επί
το πλείστον, γύρω από μια αστική θεματολογία· φυσική απόρροια της στενής αλληλεξάρτησης του μυθιστορηματικού είδους με την αστική εξέλιξη
που σημαδεύει τον ευρωπαϊκό 19ο αιώνα.
Στην προσπάθειά τους, λοιπόν, αφ’ ενός να κερδίσουν μερίδιο στην
προσοχή ενός αναγνωστικού κοινού που προτιμάει να διαβάζει μεταφράσεις και αφ’ ετέρου να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη, ελληνική αστική εξέλιξη (ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στα χρόνια του Τρικούπη), οι
Έλληνες πεζογράφοι αρχίζουν κι αυτοί ολοένα και περισσότερο να επενδύουν διαισθητικά σε μυθοπλασίες αστικής θεματικής, άλλοτε προσαρμόζοντας ξενότροπο υλικό κι άλλοτε εμβαθύνοντας περισσότερο στα ελληνικά δεδομένα. Μέχρι τώρα η σχετική έρευνα έχει στρέψει το ενδιαφέρον
της κυρίως στις λεγόμενες «αθηναιογραφίες», αναμενόμενο, άλλωστε, παράγωγο μιας εποχής με την αναπτυσσόμενη Αθήνα να είναι στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος και να κρατάει κυρίως τα σκήπτρα της αστικής εξέλιξης. Ωστόσο, παραμένει ακόμη αχαρτογράφητη η πεζογραφική παραγωγή
των μεγάλων αστικών πυρήνων του έξω Ελληνισμού, ανάμεσά τους και
της Κωνσταντινούπολης, που θα μας απασχολήσει εδώ· και ειδικά αυτό το
τελευταίο κενό θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, γιατί η Κωνσταντινούπολη,
εκτός από ισχυρό ομογενειακό κέντρο, διαχρονική μητρόπολη του ελληνισμού και σταθερό μεγαλοϊδεατικό στόχο, εξακολουθεί στα τέλη του 19ου
αιώνα να αποτελεί τον πλέον αστικοποιημένο τόπο της Εγγύς Ανατολής
και να καλλιεργεί συστηματικά και εξ ιδίων μέσων τους δικούς της πνευματικούς κύκλους.
Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιο
διάστημα μια προσπάθεια να διερευνήσουμε την κωνσταντινουπολίτικη
πεζογραφική παραγωγή της περιόδου 1880-1900, πιστεύοντας βαθιά ότι
μπορεί αφ’ ενός να προσφέρει νέα γνώση με την ανάδειξη υλικού που παραμένει εν πολλοίς λανθάνον ή ανεπεξέργαστο (και το οποίο, επομένως,
πρέπει κάποια στιγμή να βρει τη θέση που του αξίζει σε μια αναθεωρημένη
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Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), και αφ’ ετέρου να προσθέσει νέες
παραμέτρους, συγκριτικούς δείκτες και οπτικές γωνίες για να εκτιμήσουμε
ασφαλέστερα την εξελικτική πορεία που ακολούθησε εν συνόλω η νεοελληνική πεζογραφία την τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα, σε μια εποχή
δηλαδή μεταιχμιακή για τη μετάβασή της στη νεωτερικότητα.
Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα
της έρευνάς μας για τη λογοτεχνική πεζογραφία που εκδόθηκε αυτοτελώς
στα τυπογραφεία της Κωνσταντινούπολης μεταξύ 1880 και 1900, και η
οποία μέχρι στιγμής συστήνει ένα σώμα 30 νέων τίτλων που εκτείνονται
σε 37 τόμους και καταχωρίζονται στον ακόλουθο πίνακα με χρονολογική
σειρά εμφάνισης:
α/α Έτος
1.

Συγγραφέας

Τίτλος

Ναξία Μαριάνθη ή
Μυθιστόρημα
η γυναικεία σταθεπρωτότυπον
ρότης

1881

A.B.

2.

1882

Κωνσταντίνος
Μεγαρεύς

3.

Παρωδική μικρο1882 Μ. Χουρμούζης γραφία μυθιστορημάτων

4.

1882

Ο βασιλεύς του
Άδου
[τόμοι 3]

Συλλογή διαφόρων
Δ. Δ. Καλόγηρος
ιστορικών και ηθι– Α. Α. Μαγκλής
κών διηγημάτων

Επαμεινώνδας
Κ. Κυριακίδης

5.

1885

6.

Θεμιστοκλής
1886 Μ. Παρασκευόπουλος

Είδος

Έθιμα Κωνσταντινουπόλεως.
Ελπινίκη
Φιλική Ανθοδέσμη
ήτοι α΄. […], β΄.
[…] και γ΄. Αυτοσχέδιον διήγημα
Έρως και φιλία

Τυπογραφείο
Τύπ. Κ. Πληθωνίδου

Μυθιστορία
πρωτότυπος

Γραφείον Τερζιμανί- Εφκιάρ [τ.1]
Τύπ. Εσσάδ Εφένδη [τ. 2-3]

-

Τύπ. Ανατολικού
Αστέρος

[Ανθολογία]

Τύπ. Ι. Παλλαμάρη

Πρωτότυπος
κοινωνική μυθιστορία δημοΤύπ. Σ. Ι. Βουτυρά
σιευθείσα εν
επιφυλλίδι του
Νεολόγου

[Ανθολογία]

Τυπολιθογραφείον
Αντωνίου Μαξούρη
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7.

Επιφυλλίς Κωνσταντινουπόλεως.
Κωνσταντίνος Δ. Τα δράματα της
1888
Γουσσόπουλος Κωνσταντινουπόλεως
[τόμοι 4]

Πρωτότυπον
κοινωνικόν
μυθιστόρημα

χ.ε.

8.

1889

Γεώργιος Κ.
Κουτσούρης

Η απορφανισθείσα
κόρη

Πρωτότυπον
κοινωνικόν
μυθιστόρημα

Τύπ. Νομισματίδου
και Σας

1889

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Δεσμίς διηγημάτων. Μέρος Α΄
[«Η προσβεβλημένη», «Ευτυχία
όνειρον», «Αλληλεγγύη», «Αι δύω
Άνναι»]

10. 1890

Επαμεινώνδας
Κυριακίδης Κ.

Πέραν απόκρυφα
[τόμοι 2]

11. 1891

Σαράντης Ι. Σαραντίδης

Θρακικαί σκηναί

9.

Διηγήματα. Μέρος
Β΄
Αλεξάνδρα Πα12. 1891
[«Περιπέτειαι μιας
παδοπούλου
διδασκαλίσσης»,
«Μετά δεκαετίαν»]

Τυπ. Ν. Γ. Κεφαλίδου

Πρωτότυπον
κοινωνικόν
μυθιστόρημα

Εκδ. Ν. Γ. Κεφαλίδου

Μυθιστορικόν
ειδύλλιον πρω- Τύπ. Β. Φιλιππίδου
τότυπον

-

Εκδ. Αριστ. Ε.
Βλαστός και Σα

13. 1892

Νικόλαος Γ. Μα- Βίκτωρ και Λέανκρίδης
δρος

14. 1894

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Ημερολόγιον της
δεσποινίδος Λεσβίου

-

Τυπ. Ν. Γ. Κεφαλίδου

15. 1895

Βιργινία Π.
Ευαγγελίδου

Αι απόκρεω της
Ενετίας

Μυθιστορία
πρωτότυπος

Τυπ. Νεολόγου

16. 1895

Αχιλλεύς Κ.
Γεωργιάδης

Στάθης και Μαρία

17. 1895

Θεόδωρος Λ.
Θαλασσινός

Αι περιπέτειαι μιας
οικογενείας

Μυθιστορία
πρωτότυπος

Τύπ. Αλεξ. Νομισματίδου

18. 1896

Δημήτριος
Ιωσήφ

Διπλούν δράμα

Σύγχρονον
ιστορικόν διήγημα

Τύπ. Αλεξ. Νομισματίδου

ΜυθιστορημάΤύπ. Β. Φιλιππίδου
τιον

Διήγημα πρωΤυπ. Α. Κορομηλά
τότυπον
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Νικόλαος Μ.
19. 1896 Παπαδόπουλος

Ποικίλα ήτοι
συλλογή διαφόρων διηγημάτων,
βιογραφιών και
αστείων
Στιγμαί ψυχαγωγίας ήτοι συλλογή
τριών πρωτοτύπων
διηγημάτων
[«Η Σοφία», «Η
ερωτική επιστολή», «Ο ξενητευμένος»]
Ανθών. Συλλογή διηγημάτων,
ελεγείων, στίχων,
αινιγμάτων και
αστείων

20. 1896

Δόμνα Θωμά

21. 1896

Ξενοφών Ε.
Σεργιάδης

22. 1896

Εμμ. Παπαϊωάννου – Μ. Κ.
Καλυβόπουλος

Ποιήματα και διηγήματα

23. 1897

Φώτιος Ι. Λουφάκης

Αρνησίτεκνος

24. 1897

Δημήτριος Μ.
Μελισσόπουλος

Ήθη και έθιμα
Κωνσταντινουπόλεως. Η υπηρέτρια

25. 1898

Αναστάσιος Β.
Κυρούδης

Η αποτρόπαιος
τριάς

26. 1898

27. 1899

[Ανθολογία]
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Τύπ. Ε. Σούμα και
Β. Μάγκου

Τύπ. Μισαηλιδών

[Ανθολογία]

Τύπ. Β. Φιλιππίδου

[Ανθολογία]

Τύπ. Κ. Ζιβίδου
και Β. Βουλγαροπούλου

Μυθιστορία
πρωτότυπος εις Τύπ. Β. Φιλιππίδου
μέρη δύο
Πρωτότυπον
ελληνικόν μυθιστόρημα

Τύπ. «Κωνσταντινουπόλεως»

Μυθιστόρημα
Τύπ. Β. Φιλιππίδου
πρωτότυπον

Δημήτριος Μ.
Μελισσόπουλος

Πρωτότυπον
ελληνικόν δραΉθη και έθιμα
Κωνσταντινουπό- ματικώτατον
Τύπ. Α. Κορομηλά
μυθιστόρημα
λεως. Γέροντος
(roman grec
καρδία
inédit)

Δημήτριος Μ.
Μελισσόπουλος

Ήθη και έθιμα
Κωνσταντινουπόλεως. Αμβροσία

Πρωτότυπον
ελληνικόν
μυθιστόρημα
(roman grec
inédit)

Εκδ. Κ. Ζιβίδης
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28. 1900

Λεωνίδας Μ.
Βασιλειάδης

Η μυστική θυρίς

Πρωτότυπον
ηπειρωτικόν
μυθιστόρημα

«Εμπορικό Τυπολιθογραφείο»

Σκηναί του εν
Πρωτότυπον Τυπ. Γ. Δ. ΓεωργοΣπυρίδων Τζαν- Κωνσταντινουπόλει
29. 1900
κοινωνικόν
νότης
βίου. Α΄. Η ορφανή
πούλου*
Μυθιστόρημα
του Μακροχωρίου
30.

χ.χ.

Γ. Κ. Πολυχρονιάδης - Δ. Α.
Σπαθιώτης

Ο πυροσβέστης

Πρωτότυπος
Τύπ. Αδελφών Νοκοινωνική μυμισματιδών
θιστορία
* Β΄ έκδοση: Τζαννότης (1903).

Τουλάχιστον τέσσερα από τα παραπάνω έργα έχουν δημοσιευτεί νωρίτερα υπό τη μορφή επιφυλλίδων: τα Δράματα Κωνσταντινουπόλεως του
Γ. Γουσσόπουλου στην εφημερίδα Κωνσταντινούπολις του Δημήτριου
Νικολαΐδη, Η Ελπινίκη του Επαμεινώνδα Κυριακίδη και Αι απόκρεω της
Ενετίας της Βιργινίας Ευαγγελίδου στον Νεολόγο του Σταύρου Βουτυρά
και τα Πέραν απόκρυφα του Επαμεινώνδα Κυριακίδη, σχεδόν ταυτόχρονα, στην αθηναϊκή Εφημερίδα του Δημήτριου Κορομηλά (Παρά τον Βόσπορον. Απόκρυφα Σταυροδρομίου) και στην εφημερίδα Επιθεώρησις που
εξέδιδε ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη (Παρά τον Βόσπορον. Πέραν απόκρυφα).1 Οι 22 τίτλοι, δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα του σώματος, είναι
πρωτότυπα μυθιστορήματα και νουβέλες, προϊόν γραφής 20 συγγραφέων,2
εκ των οποίων ο ένας είναι κρυπτώνυμος (Α.Β.) και ένας ίσως ψευδώνυμος (Μεγαρεύς). Από τους υπόλοιπους τίτλους οι 3 αφορούν σε συλλογές
διηγημάτων της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και της Δόμνας Θωμά. Οι
υπόλοιποι 5 είναι μικτές συλλογές και ανθολογίες ποικίλου πεζογραφικού ή και ποιητικού περιεχομένου,3 στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και
λιγοστά διηγήματα, τα περισσότερα αναδημοσιευμένα από άλλες πηγές,
παρά πρωτότυπα· καθώς ο ετερόκλητος χαρακτήρας τους προσιδιάζει
στις περιοδικές εκδόσεις της Κωνσταντινούπολης (περιοδικά, λευκώματα,
ημερολόγια) και είναι προτιμότερη η συνεξέτασή τους μ’ αυτές, κρίθηκε
σκόπιμο να μην μας απασχολήσουν εδώ.
Επιστρέφουμε λοιπόν στα 22 μυθιστορήματα/νουβέλες και τις 3 συλλογές διηγημάτων. Οκτώ πολυσέλιδα έργα και η μια συλλογή διηγημάτων
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κυκλοφορούν τη δεκαετία 1880-1890. Τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων δύο ακόμη συλλογών διηγημάτων, εκδίδονται μεταξύ 1891 και 1900
– η παραγωγή σχεδόν διπλασιάζεται. Είναι προφανής η κυριαρχία της μεγάλης φόρμας, συμβαίνει δηλαδή το αντίθετο από ό,τι στις μη αυτοτελείς
δημοσιεύσεις, κυρίως των περιοδικών, των ημερολογίων και των λευκωμάτων, όπου η μικρή φόρμα έχει την τιμητική της, όπως έχουμε διαπιστώσει από σχετική παράλληλη έρευνά μας.
Η γνώση μας για την εργοβιογραφία των Νεοελλήνων πεζογράφων
που εκδίδουν στην Κωνσταντινούπολη παραμένει ακόμη αρκετά ισχνή.
Μετρημένοι είναι όσοι από αυτούς εμφανίζονται και σε ελλαδικά συμφραζόμενα – όχι τυχαία, οι περισσότεροι ανάμεσά τους είναι και αυτοί
για οποίους γνωρίζουμε σήμερα κάποια περισσότερα στοιχεία: Μ. Χουρμούζης, Αχιλλεύς Κ. Γεωργιάδης, Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης, Νικόλαος Γ. Μακρίδης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Δημήτριος Α. Σπαθιώτης,
Βιργινία Ευαγγελίδου. Μικρότερη παρουσία στο αθηναϊκό κοινό έχουν
επίσης η Δόμνα Θωμά (με λίγες δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρρέν) και ο Γεώργιος Κουτσούρης (που εκδίδει μια
συλλογή Ποιημάτων και Διηγημάτων σε συνεργασία με τον Χρ. Συμβουλίδη), ενώ οι υπόλοιποι φαίνεται πως περιορίζονται να διεκδικήσουν μια
θέση στη λογιοσύνη της Πόλης και στο ευρύτερο ομογενειακό πλαίσιο
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είτε σταθερότερη είτε ευκαιριακή: οι 6
ή 7 από τους 20 (Α.Β., Σαράντης Σαραντίδης, Θεόδωρος Θαλασσινός,
Δημήτριος Ιωσήφ, Φώτιος Λουφάκης, Αναστάσιος Κυρούδης, Σπυρίδων
Τζαννότης) παραμένουν μάλλον συγγραφείς του ενός βιβλίου, από αυτά
που συνήθως γράφονται πάνω στον ενθουσιασμό της νιότης κι αφιερώνονται σ’ έναν συγγενή, σ’ έναν ευεργέτη ή στον γενναιόδωρο που ανέλαβε
τη δαπάνη έκδοσης του έργου. Για τους 13 από τους 20 γνωρίζουμε και
την κύρια επαγγελματική ενασχόληση που έχουν ή θα αποκτήσουν στη
συνέχεια· τέσσερις γιατροί, τρεις εκπαιδευτικοί, τέσσερις συντάκτες και
εκδότες του Τύπου, ένας συστηματικός μεταφραστής γαλλικών μυθιστορημάτων και ένας υπάλληλος της οθωμανικής διοίκησης.
Είναι γνωστή η στενή σχέση της πολυάριθμης κωνσταντινουπολίτικης
ιατρικής κοινότητας με τη λογιοσύνη· αρκεί να σκεφτούμε τους ιδρυτές του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1861), το 40% των οποίων
ανήκαν στους λεγόμενους «ιατροφιλοσόφους» της Πόλης. Ειδικότερα ως
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προς την εικοσαετία και τις αυτοτελείς μυθοπλασίες που μας ενδιαφέρουν εδώ, είναι ή πρόκειται να γίνουν γιατροί ο Κωνσταντίνος Γουσσόπουλος, ο Σαράντης Σαραντίδης, ο Νικόλαος Μακρίδης και ο Θεόδωρος
Θαλασσινός. Ο Γουσσόπουλος κατάγεται από τα Άγραφα Θεσσαλίας,
αποφοιτά από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή το 18834 και, σύμφωνα με
μια μαρτυρία, χειρουργεί στο σπίτι του και εξετάζει τους ασθενείς του σε
δύο φαρμακεία της Πόλης, κατά τη συνήθεια της εποχής·5 εκτός από τα
πολύτομα Δράματα Κωνσταντινουπόλεως (1888) θα μας δώσει τα Απόκρυφα του Φρενοκομείου, που δηλώνονται ως «λεπτομερής περιγραφή
της διοργανώσεως του εν Επταπυργίω Εθνικού Φρενοκομείου» (1889),
και θα δημοσιεύσει ένα τουλάχιστον σύντομο διήγημα.6 Ο Σαραντίδης,
από την άλλη, δεν ανήκει ακριβώς στην ιατρική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, αλλά κινείται στην ευρύτερη περιφέρειά της· με καταγωγή
από την Τυρολόη της Ανατολικής Θράκης, όταν γράφει το «μυθιστορικόν ειδύλλιον» Θρακικαί Σκηναί, είναι φοιτητής της Ιατρικής στην Αθήνα· μετά την αποφοίτησή του θα υπηρετήσει ως ιατρός στη Ραιδεστό και
αργότερα θα εκλεγεί βουλευτής.7 Ο Μακρίδης κατάγεται από την Καλλίπολη και αποφοιτά από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή το 1889· αρχικά
τον βρίσκουμε να αρθρογραφεί και να μεταφράζει γαλλικά διηγήματα και
σύντομες αφηγήσεις για το κωνσταντινουπολίτικο περιοδικό Κήρυξ και
στη συνέχεια μια γαλλική ιατρική μελέτη στην Αθήνα·8 στα 1922 εκδίδει
τη μονογραφία Ο αλύτρωτος Ελληνισμός και η Αγία Σοφία, επηρεασμένος
από την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου, και αρθρογραφεί για
ιατρικά θέματα.9 Για τον τέταρτο γιατρό μας, τον Θαλασσινό, ξέρουμε
μόνο ότι έχει χιώτικη καταγωγή, είναι ανιψιός του περιφανούς ομογενούς
Στεφάνοβικ Σκυλίτση (στον οποίο αφιερώνει το μυθιστόρημά του) και
οδοντίατρος στο Πέραν.10
4
5
6
7
8
9
10

Κρεμμυδάς (2007: 69).
Τρομπούκης (2000: 118).
Γουσσόπουλος (1889, 1890). Το 1905 βρίσκουμε τον Γουσσόπουλο ως σύμβουλο της
θρησκευτικής αδελφότητας «Η Ορθοδοξία» στην ενορία της Παναγίας Καφατιανής
στον Γαλατά, σύμφωνα με τα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα (1906: 192).

Κούγκουλος (2018: 335-338).

Μακρίδης (1890α, 1890β, 1891α, 1891β, 1892, 1893, 1897).
Μακρίδης (1922).
Πρεβεζιώτου - Ταβανιώτης (1905).
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Από τον εκπαιδευτικό χώρο προέρχονται η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Δόμνα Θωμά και ο Δημήτριος Μελισσόπουλος. Για την Παπαδοπούλου δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς η εργοβιογραφία της
έχει μελετηθεί και σχολιαστεί αρκούντως. Η Θωμά (αργότερα Δόμνα Ι.
Ιωσηφίδου) είναι αριστούχος απόφοιτος του Παρθεναγωγείου της «Παλλάδος», δασκάλα στην κοινότητα του Μπουγιούκ-Τσεκμετζέ και κατόπιν
διευθύντρια στα Παρθεναγωγεία των Ψωμαθειών και του Μακροχωρίου·11 συγγράφει σχολικό εγχειρίδιο Γεωγραφίας (1895) και στέλνει μικρά
κείμενα στην αθηναϊκή Εφημερίδα των Κυριών της Καλλιρρόης Παρρέν.
Αρκετά γνωστός εντός των οθωμανικών ορίων πρέπει να ήταν στην εποχή
του ο Δημήτριος Μελισσόπουλος, καθηγητής στη Ρωσική σχολή Παγκαλτίου και πολυπράγμων: εκδίδει διάφορα σχολικά και διδακτικά εγχειρίδια,
δημοσιεύει ποιήματα και διηγήματα στον ομογενειακό Τύπο και συγγράφει δύο ακόμη μυθιστορήματα μετά την εικοσαετία που μας απασχολεί
εδώ, τη Φωφώ (1903) και το Φύλλον συκής (1912).12
Ο Μ. Χουρμούζης, ο Επαμεινώνδας Κ. Κυριακίδης, ο Αχιλλεύς Γεωργιάδης και ο Γεώργιος Πολυχρονιάδης ακολουθούν μια συστηματική
διαδρομή στον χώρο του Τύπου. Ο Χουρμούζης, βέβαια, είναι παλαιόθεν
γνωστός κυρίως για τις κωμωδίες που συνεχίζει να γράφει και μετά την
οριστική επιστροφή του στη γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη (1856),
παράλληλα όμως αποκτά τη δική του, βραχύβια εφημερίδα Αρμονία
(1864-1867) και αρθρογραφεί και σε άλλες (Ανατολικός Αστήρ, Νεολόγος, Ομόνοια).13 Ο Κυριακίδης ξεκινά το δημοσιογραφικό του στάδιο και
δημοσιεύει τα πρώτα του επιφυλλιδικά μυθιστορήματα στον αθηναϊκό
Τύπο, με τον οποίο κρατά σταθερή σχέση ακόμη και όταν ζει επί μακρόν
στην Κωνσταντινούπολη, όπου συνεργάζεται με τις εφημερίδες Νεολόγος
και Κωνσταντινούπολις και ιδρύει τη δική του εφημερίδα Επιθεώρησις
(1887-1890) και ένα ομότιτλο περιοδικό (1887)· στο πλούσιο βιογραφικό
του, που επανέφερε στο φως ο Λάμπρος Βαρελάς,14 συμπεριλαμβάνονται,
ανάμεσα στα άλλα, σημαντικές ιστορικές μελέτες και έντονη πολιτική
11 Γαϊτάνου-Γιαννιού (1940: 125) και Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (1885-1887:
102-103).
12 Στο Φύλλον Συκής κατατίθεται σύντομο βιογραφικό σημείωμα από τον εκδότη Δημήτριο Θ. Παπαβασιλείου, εργογραφία και φωτογραφία του Μελισσόπουλου.
13 Γεδεών (1932: 31-34) και Χουρμούζης (1999: 12-51).
14 Βαρελάς (2018: 129-133).
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δράση στο τελευταίο κομμάτι της ζωής του στο πλευρό του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Γεώργιος Πολυχρονιάδης είναι ηπειρωτικής καταγωγής
και, εκτός από το να συλλέγει λαογραφικό υλικό για την Ήπειρο, διατελεί
συντάκτης της Ομόνοιας και της Βυζαντίδος, ενώ για σύντομο διάστημα
αναλαμβάνει την ελληνική έκδοση της καραμανλίδικης εφημερίδας Μικρά Ασία (1874)·15 παράλληλα μεταφράζει κείμενα από τα τουρκικά και
τα γαλλικά, ανάμεσά τους και τον Υιό του Μοντεχρήστου του Αλέξανδρου
Δουμά (1886). Μια αξιοπρόσεκτη και αρκετά γνωστή περίπτωση αποτελεί ο Λέσβιος στην καταγωγή Αχιλλεύς Γεωργιάδης, καθώς λαμβάνει
ενεργό ρόλο στον κίνημα του δημοτικισμού. Δημοσιεύει διηγήματα και
κριτικές στη Φιλολογική Ηχώ και αλλού, ανάμεσά τους και μια πολύ ενδιαφέρουσα αρνητική κριτική για μια πλειάδα ποιητών της Κωνσταντινούπολης,16 κι αργότερα ιδρύει τα δημοτικιστικά περιοδικά Επίκαιρος
(1909) και Χρονικά (1909-1913), που συγκαταλέγονται στην πρωτοπορία
της εποχής του· άρθρα του βρίσκουμε ακόμη στον αθηναϊκό Νουμά και
στο περιοδικό της Θεσσαλονίκης Μορφές (1936-1938).17
Μας μένουν δύο ακόμη συγγραφείς που δεν τους σκέπασε εντελώς η
λήθη του χρόνου, ο Λεωνίδας Βασιλειάδης και ο Δημήτριος Σπαθιώτης.
Ο πρώτος, γεννημένος και σπουδαγμένος στην Ήπειρο, είναι γιος πλούσιας οικογένειας και αναλαμβάνει αξιώματα στην οθωμανική διοίκηση
της γενέτειράς του· εκδίδει το ημερολόγιο Ηπειρωτικός Αστήρ (1904),
γράφει διηγήματα, αυτοβιογραφικά πεζογραφήματα και θέατρο και συνδέεται με τους καθαρευουσιάνικους κύκλους της Κωνσταντινούπολης
(ιδίως με την Κορνηλία Πρεβεζιώτου).18 Ο δεύτερος, Κωνσταντινουπολίτης και απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής (1882), εκδίδει στη
γενέτειρά του σε συνεργασία με τον Γ. Ν. Καλογερίδη το Ευτράπελον
Ημερολόγιον (1891) και μεταφράζει στο τυπογραφείο των Αδερφών Νομισματιδών πολυσέλιδα γαλλικά, λαϊκά μυθιστορήματα: την Ερυθρά διαθήκη του Xavier de Montépin σε 4 τόμους (1889-1890) και τις ιστορίες
του Ροκαμβόλ του Ponson du Terrail (1890-1891) σε 10 τόμους· αμέσως
15 Γεδεών (1932: 27-28).
16 Γεωργιάδης (1899), όπου σχολιάζει αρνητικά τις ποιήτριες Πρεβεζιώτου και Ευαγγελίδου και τους ποιητές Μπέλλα, Φυτίλη και Στεφανίδη (θετικά στοιχεία βρίσκει μόνο
στον Άγγελο Σημηριώτη)· επίσης Γεωργιάδης (1900).
17 Γαϊτάνου-Γιαννιού (1948: 838, 917-918) και ιδίως Αλειτούργητος (1950).
18 Κούγκουλος (2018: 338-339).
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μετά συνεχίζει από αθηναϊκούς εκδοτικούς οίκους με τον Πλοίαρχο Κορκοράν του Ιούλιου Βερν και τον Χονδροκέφαλο Σαμψωνάκη του Paul de
Kock (1892).19
Για τους υπόλοιπους μυθιστοριογράφους οι πληροφορίες μας είναι
ισχνότατες ή μηδενικές, ενώ για κάποιους από αυτούς είμαστε ακόμη
στο επίπεδο των υποθετικών σκέψεων, με οδηγό τις λιγοστές περικειμενικές πληροφορίες των έργων τους και την αναγραφή τους σε καταλόγους συνδρομητών άλλων συγγραφέων. Για τον Αναστάσιο Κυρούδη
γνωρίζουμε μόνο ότι κατάγεται από τη Λιαριγκόβη (Αρναία) της Χαλκιδικής και ότι εκδίδει το μυθιστόρημά του έναν χρόνο πριν αποφοιτήσει
από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή (1899),20 ενώ για τον Φώτιο Λουφάκη πιθανολογούμε ότι κατάγεται από τη Χίο και ότι είναι μαθητής στην
Εμπορική σχολή της Χάλκης.21 Εντελώς άγνωστο παραμένει, ωστόσο,
ποιος κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο Α.Β. (πιθανόν καθολικός στο
θρήσκευμα, αν κρίνουμε από το περιεχόμενο της Ναξίας Μαριάνθης), αν
το Μεγαρεύς είναι επώνυμο, ψευδώνυμο ή προσωνύμιο του συγγραφέα
που μας δίνει με τον Βασιλέα του Άδου έναν ελληνοποιημένο Κόμη Μοντεχρήστο,22 ποιος είναι ο Δημήτριος Ιωσήφ που με το Διπλούν δράμα ξαναπιάνει την ιστορία του Μιμίκου και της Μαίρης τρία χρόνια μετά την
περιβόητη αυτοκτονία τους (1893), ή τι επαγγέλλεται ο Γεώργιος Κουτσούρης όταν δεν γράφει ποιήματα, διηγήματα και περιηγητικές αφηγήσεις,23 κι ο Σπυρίδων Τζαννότης όταν δεν δημοσιεύει στον κωνσταντινουπολίτικο Κήρυκα (1890) ποιήματα και θετικές κρίσεις για το έργο του
Ρενάν.24 Η Ευαγγελίδου εικάζουμε ότι δεν επαγγέλλεται τίποτε και αυτό
της δίνει αρκετό ελεύθερο χρόνο για να δημοσιεύει σε διάφορα περιοδι19 Δεν γνωρίζουμε αν ο μεταφραστής μας ταυτίζεται με τον γιατρό Δημήτριο Σπαθιώτη
που το 1905 διατελεί έφορος των σχολών της ενορίας Διπλοκιονίου, σύμφωνα με τα
Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα (1906: 197).
20 Κρεμμυδάς (2007: 91). Το τοπωνύμιο «Μακρυγκόβη» που αναφέρει ο Κρεμμυδάς
ως τόπο καταγωγής δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή. Αντίθετα, η «Λιαριγκόβη»
εμφανίζεται στον Κατάλογο συνδρομητών του Κυρούδη.
21 O Λουφάκης αφιερώνει το μυθιστόρημά του στη χιακή παροικία της Κωνσταντινούπολης
και δηλώνει στον Πρόλογό του ότι έχει γνώσεις μαθητή δημοτικής σχολής. Ένας Φ.
Λουφάκης από την Εμπορική σχολή της Χάλκης συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο
συνδρομητών της ανθολογίας του Σεργιάδη (1896: 66).
22 Τonnet (2009: 269-276, 291-296) και (2018: 63-69).
23 Κουτσούρης (1890, 1891, 1907).
24 Τζαννότης (1890, 1892α, 1892β).
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κά έντυπα ρομαντικής απόχρωσης διηγήματα και ποιήματα·25 εκδίδει και
δύο αυτοτελείς συλλογές, τους Πρώτους στίχους (1886) και τα πολυσέλιδα
Έπεα πτερόεντα (1890) που δεν ενθουσίασαν καθόλου τον Παλαμά.26
Η συλλογή επαρκών εργοβιογραφικών στοιχείων για πολλούς από
τους πεζογράφους της περιόδου 1880-1900 δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι αρκετές πηγές καθίστανται ιδιαίτερα δυσεύρετες λόγω του ότι η
συγγραφική τους παρουσία δεν ξεπερνά εύκολα τα οθωμανικά σύνορα.
Το διαπιστώνουμε από τους καταλόγους των συνδρομητών στις μυθοπλασίες τους: η συντριπτική πλειοψηφία τους προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, την Ανατολική Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Ρουμανία· ελάχιστες
είναι οι αποστολές των βιβλίων που γίνονται στο ελληνικό βασίλειο. Θα
λέγαμε πως πρόκειται για μια λογοτεχνία που αναπτύσσεται ερήμην του
ελλαδικού κέντρου. Γνωρίζουμε, βέβαια, γενικότερα ότι η πνευματική
δραστηριότητα της κωνσταντινουπολίτικης κοινωνίας έχει αυτή την εποχή χαμηλή διάδραση με την αντίστοιχη ελλαδική· και η ίδια δεν ξεπερνά
εύκολα τα οθωμανικά σύνορα και η ελλαδική (δηλαδή πρωτίστως η αθηναϊκή) δεν πολυασχολείται μαζί της. Βασικοί ανασχετικοί παράγοντες
γι’ αυτή την αλληλεπίδραση είναι ο συντηρητισμός που εξακολουθεί να
επιδεικνύει η μεγάλη πλειοψηφία της κωνσταντινουπολίτικης λογιοσύνης, παραμένοντας ακόμη προσδεμένη στο άρμα του Πατριαρχείου, του
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου και της καθαρεύουσας, και η (εξωτερική τουλάχιστον) αποστασιοποίησή της από τα εθνικά σχέδια και τα
μεγαλοϊδεατικά ιδεολογήματα των Ελλαδιτών. Δεν είναι τυχαίο ότι από
όλους τους πεζογράφους που εκδίδουν στην Κωνσταντινούπολη την εικοσαετία 1880-1900, τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο ελλαδικό
αναγνωστικό κοινό την έχει κερδίσει, εξαιρουμένου βέβαια του γηραιότερου όλων Χουρμούζη, που είναι γνωστός από παλιά για τις κωμωδίες
του και την πολιτική του δράση, ο Επαμεινώνδας Κυριακίδης, που δημοσιεύει από νωρίς μυθιστορήματά του στο ανατρεπτικό έντυπο του Ρα25 Π.χ. στα κωνσταντινουπολίτικα έντυπα Κήρυξ, Φιλολογική Ηχώ, Βοσπορίς, Οικογενειακόν Ημερολόγιον και Ημερολόγιον Ταβανιώτου (όπου κάνει την παρθενική της εμφάνιση σε ηλικία 17 χρονών), καθώς και στα αθηναϊκά Εφημερίς των Κυριών και Ποικίλη
στοά. Ειδικά για τις δημοσιεύσεις της Ευαγγελίδου στη Βοσπορίδα, βλ. Νικολοπούλου
(2011: 62-63, 68).
26 Παλαμάς (1890).

ΑΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΊΑΣ...

367

μπαγά και συντηρεί διαύλους επικοινωνίας με τον αθηναϊκό Τύπο ακόμη
κι όταν ζει στην Κωνσταντινούπολη,27 και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
που διαφημίζεται από τον Ξενόπουλο,28 σηκώνει το ανάστημά της με την
ιδιαίτερη γραφή της και την καθημερινή θεματολογία της και επίσης επιμένει στον απογαλακτισμό της κωνσταντινουπολίτικης κοινωνίας από
την καθαρεύουσα (ο επόμενος Κωνσταντινουπολίτης με τον οποίο θα
ασχοληθούν σοβαρά οι Αθηναίοι θα είναι ο Ψυχάρης).
Υπάρχει λοιπόν μια δυστοκία στα πνευματικά γεφυρώματα των δύο
μητροπόλεων του ελληνισμού αυτή την εποχή, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα οι πεζογράφοι που δρουν στη δεύτερη
να παραμένουν εν πολλοίς στην αφάνεια, κι αυτό να μας αφήνει προς το
παρόν με αρκετά αναπάντητα ερωτηματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το «πρωτότυπον κοινωνικόν μυθιστόρημα» Η Απορφανισθείσα κόρη:
εκδίδεται το 1889 από το τυπογραφείο του Νομισματίδη με το όνομα του
Γεώργιου Κουτσούρη· από το ίδιο τυπογραφείο κυκλοφορεί και η συνέχεια της Απορφανισθείσης κόρης, ο Πυροσβέστης, ο οποίος όμως τώρα
υπογράφεται από τον δημοσιογράφο Γεώργιο Πολυχρονιάδη και τον
μεταφραστή γαλλικών μυθιστορημάτων Δημήτριο Σπαθιώτη· η έκδοση
είναι αχρονολόγητη, αλλά, λογικά, δεν πρέπει να βγαίνει μετά το 1890,
έτος θανάτου του Πολυχρονιάδη. Τα δύο κείμενα παρουσιάζουν εμφανείς
υφολογικές διαφορές, και το δεύτερο, κατά πολύ ογκωδέστερο του πρώτου, φαίνεται πράγματι να είναι γραμμένο από δυο χέρια, με καταγεγραμμένους συνδρομητές πολύ λιγότερους από αυτούς της Απορφανισθείσης.29
27 Για την αναγνωρισιμότητα του Κυριακίδη χάρη στην ταυτόχρονη διασύνδεσή του με
το αθηναϊκό και κωνσταντινουπολίτικο εκδοτικό κύκλωμα, βλ. Τσαπανίδου (2018).
28 Παπακώστας (1999) και Ξενόπουλος (1895).
29 Μετράμε γύρω στα 270 ονόματα έναντι των 700 του Κουτσούρη, ο οποίος μάλιστα
ισχυρίζεται ότι πάνω από 1000 ακόμη συνδρομητές της Κωνσταντινούπολης «και του
εξωτερικού» έμειναν εκτός καταγραφής – το νούμερο, βέβαια, παραείναι μεγάλο για να
είναι αληθινό, αν και παραμένει μικρότερο από τα 10.000 αντίτυπα που υπόσχεται ο
Δημήτριος Μελισσόπουλος για την Αμβροσία στο διαφημιστικό οπισθόφυλλο της Γέροντος καρδίας και τα 3.000 αντίτυπα στα οποία υποτίθεται ότι κυκλοφόρησε η Υπηρέτρια,
σύμφωνα με τη σχετική του διαφήμιση στην Αμβροσία, αν και η έκδοσή της καταγράφει
μόνο 150 συνδρομητές (με την υποσημείωση ότι άλλοι 400 δεν εμφανίζονται είτε γιατί
προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι είτε γιατί οι συνδρομές τους δεν κατατέθηκαν
εγκαίρως). Ο κατάλογος συνδρομητών της Υπηρέτριας είναι ο μικρότερος από συνολικά
14 που διαθέτουμε για τα μυθιστορήματα της εικοσαετίας 1880-1900 (ακολουθούν Αι
περιπέτειαι μιας οικογενείας του Θ. Θαλασσινού με περίπου 165 συνδρομητές), ενώ μεγαλύτερος από όλους είναι ο κατάλογος των Θρακικών Σκηνών του Σαράντη Σαραντίδη,
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Ελλείψει στοιχείων, η σχέση των δύο κειμένων και των συγγραφέων τους
παραμένει ένα ερεθιστικό ζητούμενο.
Ένα δεύτερο ζητούμενο είναι η ένταξη των συγγραφέων μας σε κάποιο ειδικότερο πλαίσιο πνευματικών αναζητήσεων του ομογενειακού
χώρου. Τουλάχιστον οι μισοί πρωτοεμφανίζονται σε πολύ νεαρή ηλικία·
κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει καν τα είκοσί τους χρόνια (Γεωργιάδης,
Μακρίδης, Κυρούδης, Λουφάκης)· ο Σαραντίδης είναι μάλλον 21 χρονών, η Παπαδοπούλου 22, ο Γουσσόπουλος περίπου 23, ο Κυριακίδης,
ο Μελισσόπουλος και ο Βασιλειάδης 24, ο Σπαθιώτης περίπου 26 και η
Ευαγγελίδου 29 χρονών. Μερικές φορές βρίσκουμε τον έναν συνδρομητή στο βιβλίο του άλλου,30 υπάρχει δηλαδή ένα είδος διάδρασης μεταξύ
τους, αλλά για λίγους μόνο, τους πιο γνωστούς, μπορούμε να έχουμε μια
ιδέα πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους στην κωνσταντινουπολίτικη λογιοσύνη. Παρατηρούμε ωστόσο ότι κανένας τους δεν αποτελεί
μέλος του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, κι αυτό πρέπει να είναι μια
συνειδητή επιλογή. Μια πρόχειρη έρευνά μας μάς οδηγεί να σκεφτόμασε
ότι ενδεχομένως και να μην πολυδιαφημίζονται σε «συντηρητικές» εφημερίδες της εποχής, όπως τον Νεολόγο του Βουτυρά και στα τέλη του αιώνα τον Ταχυδρόμο του Δ. Α. Βέλλη.31 Δεν είναι απίθανο η πεζογραφική
τους δραστηριότητα και, κυρίως, η θεματική των μυθοπλασιών τους, να
αποτελεί αγκάθι στην επαρκή προβολή τους, καθώς οι περισσότεροι από
αυτούς, παρά τα ατέρμονα κειμενικά και περικειμενικά κηρύγματα περί
ηθικής και περί της ανάγκης να γράφεται ελληνότροπη και ελληνόθεμη
με περίπου 820 συνδρομητές (ακολουθεί η Απορφανισθείσα κόρη του Κουτσούρη με 700
συνδρομητές).
30 Για παράδειγμα, η Ευαγγελίδου είναι συνδρομήτρια του Θαλασσινού, ο Θαλασσινός
και ο Γεωργιάδης του Μακρίδη, ο Γεωργιάδης, ο Μακρίδης και ο Γουσσόπουλος του
Τζαννότη.
31 Ειδικά ως προς τον Ταχυδρόμο, είναι πολύ γνωστή η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον
της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου – βλ. πρόχειρα Τσεβίκ-Μπαϊβερτιάν (2008: 69-81).
Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε την περίπτωση του Σπυρίδωνα Τζαννότη, ο οποίος
ζητά από τον Α. Τουργούτη, γιατρό της Κωνσταντινούπολης και μέλος του Ελληνικού
Φιλολογικού Συλλόγου, να κρίνει την Ορφανή του Μακροχωρίου πριν προχωρήσει στην
έκδοσή της. Ο Τουργούτης δημοσιεύει μια επαινετική κριτική στον Ταχυδρόμο (στη συνέχεια θα αγοράσει και τρία αντίτυπα του μυθιστορήματος). Η επιστολή του παραμένει
ασχολίαστη από την εφημερίδα, ωστόσο ο Τζαννότης τη συμπεριλαμβάνει στην έκδοσή
του εν είδει προλόγου. Από τη σύγκριση αυτού του κειμένου και της αρχικής δημοσίευσης στον Ταχυδρόμο (αρ. 611, 5.5.1900), συμπεραίνουμε ότι ο αρχικός τίτλος που είχε
επιλέξει ο Τζαννότης για την Ορφανή του ήταν Η έκθετος του Μακροχωρίου.

ΑΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΊΑΣ...

369

λογοτεχνία, στην πραγματικότητα γράφουν για όλες τις παρεκκλίσεις
από την ηθική, τοποθετώντας τες βέβαια σε ελληνικά συμφραζόμενα·32
προσαρμόζουν δηλαδή επί το ελληνικότερον όλα όσα επισήμως βρίσκει
κατακριτέα η λογιοσύνη της Κωνσταντινούπολης (ομοίως και η ελλαδική) στη, διαβρωτική για τα ήθη και τη νεολαία, γαλλική πεζογραφία του
«συρμού». Παράνομοι έρωτες, λαγνεία και απόπειρες βιασμού, ακολασία, ασωτία, αλητεία, συμμοριτική και ατομική εγκληματική δράση, υπεξαιρέσεις και διασπάθιση περιουσιών, αρπαγή και εγκατάλειψη τέκνων,
συστήνουν έναν σταθερό καμβά σε πολλές από τις μυθοπλασίες που εκδίδονται αυτή την εποχή (υποτίθεται προς γνώσιν και συμμόρφωσιν των
αναγνωστών), με δημοφιλέστερο χωροχρονικό πλαίσιο33 μια εξαστισμένη
και ευρωπαΐζουσα Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα (κατά προτίμηση
της δεύτερης πεντηκονταετίας), συνήθως απογυμνωμένη από τα οθωμανικά συμφραζόμενα (που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκδοτικά προβλήματα στα έργα, λόγω της ισχυρής οθωμανικής λογοκρισίας), ή/και τα
πολυεθνικά συμφραζόμενα (που θα αποδυνάμωναν τη συγγραφική ρητορική περί ελληνότροπης και ελληνόθεμης γραφής).34
Χοντρικά, το υλικό αυτό είναι παλιάς κοπής, καθώς το έχουμε ξαναδεί
σε μυθοπλασίες που επίσης εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 25 χρόνια
νωρίτερα, πιο υπαινικτικά εκπεφρασμένο στην Επτάλοφο ή Ήθη και Έθιμα
Κωνσταντινουπόλεως του Πέτρου Ιωαννίδη (1855) και πιο απροκάλυπτα
δοσμένο στα Απόκρυφα Κωνσταντινουπόλεως του Χρ. Σαμαρτσίδη (1868).
32 Στην περίπτωση της Βιργινίας Ευαγγελίδου (Αι Απόκρεω της Βενετίας) η δράση εκτυλίσσεται εκτός Ελλάδας (Βενετία), αλλά οι ήρωες είναι Έλληνες. Στην περίπτωση
του κρυπτώνυμου Α.Β. (Η Ναξία Μαριάνθη) ο χωρόχρονος της πλοκής είναι μετατοπισμένος στη Νάξο της εποχής των Σταυροφοριών και οι ήρωες μικτοί, Έλληνες και
Φράγκοι.
33 Ας σημειωθεί ότι το χωρικό πλαίσιο της πλοκής δηλώνεται σε 10 υπερτίτλους, τίτλους
και υποτίτλους των μυθοπλασιών αυτής της εικοσαετίας.
34 Η αλλαγή ιδιαίτερα του χώρου δράσης συνδέεται κυρίως με την εντοπιότητα του συγγραφέα (κάποιοι από αυτούς μεταφέρουν την πλοκή στον τόπο όπου γεννήθηκαν ή πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια). Ο Βασιλειάδης, που κατάγεται από την Ήπειρο, μοιράζει την πλοκή του ανάμεσα στα Γιάννενα και την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Κυρούδης,
που κατάγεται από τη Χαλκιδική, ανάμεσα στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη· ομοίως ο Σαραντίδης, που κατάγεται από την Τυρολόη της Ανατολικής Θράκης, τοποθετεί
τους ήρωές του στην Τυρολόη, τη Ραιδεστό, την Πέρινθο (Ηράκλεια), τη Σηλυβρία και
σε διάφορες βαλκανικές πόλεις της ελληνικής διασποράς. Συχνά η υπόθεση εξελίσσεται στην εγγύς ή ευρύτερη περιφέρεια της Κωνσταντινούπολης, η οποία όμως διατηρεί
στενή διασύνδεση με το αστικό κέντρο της.
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Το ρομαντικό υπόβαθρο, ο μελοδραματικός χαρακτήρας, η ομαδοποίηση
των ηρώων σε καλούς και κακούς, μετανοούντες ή αμετανόητους, εξακολουθούν να παραμένουν τα ίδια. Αυτό που αλλάζει κάπως, είναι η προσπάθεια των συγγραφέων να προχωρήσουν σε πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις
της πραγματικότητας, όχι παίρνοντας διαζύγιο από τον ρομαντισμό, αλλά
μεγεθύνοντας την οξύτητα της αναπαράστασης λόγων και πράξεων, με την
αύξηση του διαλογικού στοιχείου και με πιο «σκληρά» εγκληματικά και
ερωτικά επεισόδια, δοσμένα μέσα από μια πιο απροσχημάτιστη και ασυγκάλυπτη αφήγηση. Ειδικά στην περίπτωση αξιοποίησης του κωνσταντινουπολίτικου χωρόχρονου, τη ρεαλιστικότερη επένδυση του μυθοπλασιακού υλικού ενισχύει η κατά πόδας παρακολούθηση της μετακίνησης των
ηρώων στον χώρο από τον αφηγητή, με απανωτές τοποσημάνσεις τεκμηριωτικού χαρακτήρα, και ενίοτε η διασύνδεσή της υπόθεσης με πραγματικά
ιστορικά συμβάντα και τεκταινόμενα της εποχής. Έτσι, για παράδειγμα, η
περίφημη για τις καταστροφικές της συνέπειες πυρκαγιά που ξέσπασε στο
Πέραν τον Μάιο του 1870 συνδέεται με την πλοκή και εξηγείται με δυο διαφορετικούς τρόπους, στα Δράματα Κωνσταντινουπόλεως του Γουσσόπουλου (1888) και στα Πέραν απόκρυφα του Κυριακίδη (1890), ενώ πραγματικοί θαμώνες του Φρενοκομείου των Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων παρελαύνουν από τον Πυροσβέστη των Πολυχρονιάδη και Σπαθιώτη (χ.χ.). Αντίστοιχη εικόνα συναντάμε και εκτός κωνσταντινουπολίτικων
συμφραζομένων: στην υπόθεση της Ναξίας Μαριάνθης του κρυπτώνυμου
Α.Β. (1881), τη μοναδική που δεν εξελίσσεται στη διάρκεια του 19ου αιώνα,
ενεργό ρόλο έχει ο Βενετός Μάρκος Σανούδος που ίδρυσε το δουκάτο της
Νάξου την εποχή των Σταυροφοριών, ενώ δύο άλλες μυθοπλασίες καταπιάνονται με θέματα πολύ πρόσφατα και πολύ γνωστά στο αναγνωστικό
κοινό: η δράση στη νουβέλα Στάθης και Μαρία του Γεωργιάδη (1895) διαπλέκεται με τον καταστροφικό σεισμό του 1894 που ισοπέδωσε την Αταλάντη, και το «σύγχρονον ιστορικόν διήγημα» Διπλούν δράμα του Ιωσήφ
(1896) επαναπραγματεύεται την πολύκροτη αυτοκτονία του Μιμίκου και
της Μαίρης στην Αθήνα του 1893, ασχολείται δηλαδή ξανά μ’ ένα διάσημο
τραγικό συμβάν της εποχής που είχε φροντίσει να το κάνει μυθιστόρημα
και ο Κυριακίδης, αμέσως μετά την εκδήλωσή του (Δύο καρδίαι, 1893).35
35 Τσαπανίδου (2017).
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Όσο κι αν ψάχνουμε στο υλικό μας, μάταια θα γυρεύουμε να νιώσουμε
κάποιον φρέσκο αέρα λογοτεχνικής γραφής, σαν αυτόν που φέρνει, φερ’ ειπείν, στην Αθήνα ο Παπαδιαμάντης. Με φωτεινή εξαίρεση την Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, τις γνωστές αρετές της οποίας δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε, και (σε αισθητά μικρότερο όμως βαθμό) τον Επαμεινώνδα Κυριακίδη, που κάποιες στιγμές δείχνει περιγραφική δεινότητα και οξύτητα
παρατήρησης, η συντριπτική πλειοψηφία των μυθοπλασιών συναρμολογείται από κοινότοπα θέματα, ιδεολογήματα και αφηγηματικό λόγο, σαν κι
αυτά που βάζει στο στόχαστρό του ο Χουρμούζης στην Παρωδική μικρογραφία μυθιστορημάτων. Αναμασήματα παρατηρούνται και στους τίτλους
και υποτίτλους των έργων, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι δηλωτικοί
των συγγραφικών στοχεύσεων: 18 από τα 22 μυθιστορήματα και νουβέλες
σημαίνονται ως «πρωτότυπα», για να διαφοροποιηθούν εμμέσως από τα
ακατάλληλα προς κατανάλωση μεταφρασμένα, τα 6 χαρακτηρίζονται ως
«κοινωνικά», 2 προειδοποιούν για την εστίασή τους στη ζωή της θρακικής
και ηπειρώτικης επαρχίας (του Σαραντίδη και του Βασιλειάδη) και, από
όσα διαδραματίζονται στην Κωνσταντινούπολη και τα περίχωρά της, τα
επτά συστήνονται ως Έθιμα (Ελπινίκη), Ήθη και έθιμα (Η υπηρέτρια, Γέροντος καρδία, Αμβροσία), Δράματα (Τα Δράματα της Κωνσταντινουπόλεως)
Απόκρυφα (Πέραν απόκρυφα) και Σκηνές (Η Ορφανή του Μακροχωρίου)
του κωνσταντινουπολίτικου βίου. Η ηθογραφική πρόθεση των συγγραφέων ελάχιστα αφορά κοινωνίες αμιγώς επαρχιακές. Ακόμη κι όταν η δράση συντελείται στην ύπαιθρο, το σκηνικό που δημιουργείται έχει, αν όχι,
αστικό, τουλάχιστον ημιαστικό χαρακτήρα, γιατί βρίσκεται πάντα σε στενή
διασύνδεση με το αστικό κέντρο και τους εκπροσώπους του: συνήθως περικλείει εξοχικές κατοικίες των αστών του Πέραν και απηχεί αστικές νοοτροπίες και συμπεριφορές. Εξυπακούεται ότι η αναπαράσταση τόσο του
οικιστικού και πολεοδομικού ιστού του κωνσταντινουπολίτικου άστεως
όσο και των κοινωνικών τάξεων που διαπλέκονται εντός του, απογειώνεται όταν οι μυθοπλασίες οργανώνονται κατά το μυθιστόρημα Αποκρύφων.
Εκτός από τις εξαρχής δηλωμένες ως τέτοιου τύπου (του Γουσσόπουλου
και του Κυριακίδη), εντοπίζονται και μερικές ακόμη που δανείζονται λιγότερο ή περισσότερο από το συγκεκριμένο είδος: Ο βασιλεύς του Άδου,
Η απορφανισθείσα κόρη, Θρακικαί σκηναί, Η υπηρέτρια, Ο πυροσβέστης.
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Τυπικά, η αναπαράσταση της ζωής στην ύπαιθρο είναι αυτή που ανοίγει
τον δρόμο στην ελλαδική πεζογραφία του 1880, μέσα από τον διαγωνισμό
της Εστίας και τα λαογραφικά καλέσματα της εποχής. Στην κωνσταντινουπολίτικη πεζογραφία όμως, και μιλάμε πάντα γι’ αυτήν που είδε το φως
με αυτοτελείς εκδόσεις, ο ρόλος της είναι ισχνός. Η διαχείριση του λαογραφικού υλικού παραμένει πιο πολύ ως επιστημονικό αντικείμενο για τον
Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο και ως ζητούμενο για τον Ζωγράφειο διαγωνισμό του. Όταν ενσωματώνεται στη λογοτεχνική πεζογραφία που μας
απασχολεί εδώ, ουσιαστικά λειτουργεί ως συμπληρωματικό στοιχείο για τη
μυθοπλασιακή απόδοση του κυρίαρχου άστεως. Τα ήθη και τα έθιμα που
αναπαρίστανται αυτοδύναμα είναι τα αστικά, όχι τα αγροτικά· η ύπαιθρος
δεν έχει αυτοδύναμη παρουσία, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά στο άστυ.
Και είναι φυσικό: αν μια φορά η Αθήνα δικαιούται να γραφτούν τα αστικά
της ήθη, οι λεγόμενες «αθηναιογραφίες», π.χ. του Κονδυλάκη του Σπανδωνή, ή του Βώκου, γιατί τώρα, στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχίζει πλέον να
σχηματίζει μια ξεκάθαρη αστική φυσιογνωμία, η Κωνσταντινούπολη την
έχει αποκτήσει πολύ νωρίτερα, χάρη στον πολυεθνικό της χαρακτήρα που
την κρατά παλαιόθεν σε συνεχή επαφή με την Ευρώπη, και χάρη στην οικονομική ώθηση που της δίνει το Τανζιμάτ ήδη από τα μέσα του αιώνα. Και
ακριβώς για τον ίδιο λόγο προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες στους
πεζογράφους που εκδίδουν σ’ αυτήν να σχολιάσουν στην αφήγησή τους το
παλαιότερο και το νεότερο αστικό της πρόσωπο (και βλέπουμε συχνότατα
τέτοιες συγκρίσεις), καθώς και τις συνέπειες που αυτό παράγει στη ζωή των
ανθρώπων της. Πρόκειται βέβαια για μια αξιολόγηση που παραμένει κατά
βάση μελοδραματική, επιφανειακή, στερεοτυπική.
Με σοβαρότερη εξαίρεση τις αφηγήσεις της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, που προσπαθούν να αποτυπώσουν κάπως βαθύτερα την επίδραση της αστικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις (ιδιαίτερα στο εσώκλειστο
γυναικείο φύλο), προχωρώντας ενίοτε από το επίπεδο της απλής παρατήρησης και των κοινότυπων διαπιστώσεων στο επίπεδο της αναζήτησης των αιτιακών σχέσεων,36 κατά τα λοιπά, λείπει η φρέσκια ματιά,
36 Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η σχετική προσπάθεια που καταβάλλει η Παπαδοπούλου στο
μυθιστόρημά της Ημερολόγιον της δεσποινίδος Λεσβίου – πρβλ. Ντενίση (2009: 83109). Αντίθετα, η διηγηματογραφία της Δόμνας Θωμά, επικεντρωμένη και αυτή στο
κωνσταντινουπολίτικο αστικό πλαίσιο, δεν ξεφεύγει από τη ρηχή αναπαράσταση προσώπων και καταστάσεων και από τις καθωσπρεπικές και ηθικοδιδακτικές παραινέσεις,
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η διεισδυτική ερμηνεία του αστικού κοινωνικού γίγνεσθαι. Και λείπει
επίσης η εσωτερική σχέση με την Πόλη (κι αυτό δεν είναι άσχετο με το
ότι καθυστερεί ακόμη το αποφασιστικό πέρασμα στη δημοτική γλώσσα)·
ο Ψυχάρης που μας την καταθέτει την ίδια εποχή στο Ταξίδι μου (1888)
εκδίδει στην Αθήνα, όχι στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί για να οπλιστεί
κανείς με τέτοια εφόδια προϋποτίθεται ότι θα έχει την ευχέρεια να γίνεται κοινωνός των κοινωνικών ζυμώσεων και της εθνικής αφήγησης της
εποχής του. Και ξέρουμε πως στην Κωνσταντινούπολη της τελευταίας
εικοσαετίας του 19ου αιώνα και οι δύο αυτές προϋποθέσεις καθίστανται
προβληματικές. Από τη μια το κυρίαρχο οθωμανικό πολιτικό πλαίσιο,
που συν τοις άλλοις διέπεται από την αυστηρή χαμιτική λογοκρισία, και
από την άλλη η επιτυχημένη, αυτοδύναμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των Κωνσταντινουπολιτών έναντι των Ελλαδιτών, είναι παράγοντες
που δεν ευνοούν την αποστασιοποίηση από τα καθ’ ημάς, την παρατήρηση της μακράς διάρκειας και την εστίαση στο εθνικό διακύβευμα. Η
Κωνσταντινούπολη παράγει μια ομογενειακή λογοτεχνία για το δικό της
κοινό, του δικού της παρόντος, το κοινό των Ρωμιών της. Και μέχρι την
επικράτηση των Νεοτούρκων, που θα σείσει συνθέμελα το κοινωνικοπολιτικό της στερέωμα, φαίνεται πως προτιμά να παραμένει εσωστρεφής,
στην ασφάλεια των παραδεδομένων σχημάτων και να παρακολουθεί μακρόθεν τη συγκρότηση της νέας εθνικής λογοτεχνίας στην άλλη πλευρά
του Αιγαίου.

με τις οποίες είναι ούτως ή άλλως γεμάτα και δεκάδες άλλα διηγήματα που δημοσιεύονται την ίδια εποχή στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από την ποιότητα των διηγημάτων τους, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα
της έρευνας, η Παπαδοπούλου και η Θωμά καθιστούν αυτή την εποχή την αυτοτελή
έκδοση διηγημάτων στην Κωνσταντινούπολη γυναικεία υπόθεση.
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Abstract
The 1880`s are a critical period for the development of the Modern
Greek literary prose, due to several reasons. Until now researchers have
examined these reasons mostly in the case of novels and stories edited
within the borders of the Greek State, but there is still a lot of missing
knowledge about what happened outside Greece during the last decades
of the 19th century. In this paper we present our first conclusions derived
from a new systematic research focused on Modern Greek prose edited in
Constantinople between 1880 and 1900. According to our collected data,
30 new titles appeared during this period; 22 of them are novels and 3 are
collections of short stories. The rest are anthologies with miscellaneous
material of different writers, including prose and poetry. Some of the
prose writers retain contact with the Greek Kingdom; but the majority’s
impact is limited within the Ottoman borders due to political, ideological
and historical reasons that kept Athens and Constantinople at a low level
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of cultural interaction at that time. That’s why nowadays it is extremely
difficult to find sufficient information about their lives and their literary
works. Our research is still in progress, but for the time being we can
assume that their fictional stories are mostly influenced by the 19th century’s
European novel and that they built their plot preferably in a non-Ottoman
and highly urbanized Constantinopolitan time and space of the 19th century
era. It is true that the majority of this kind of prose isn’t of great literary
importance. Nevertheless, their writers make a strong effort to create a
new generation of intellectuals which will deliberate prose from the oldfashioned ways of writing and move it forward in order to realistically
represent the urban and social relations of their time.
Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντινούπολη, 1880-1900, πεζογραφία, αυτοτελείς εκδόσεις

ΑΝΑΨΗΛΑΦΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’30
Εύα Γανίδου*
Η κρίση του βιβλίου στον ελληνικό Μεσοπόλεμο δεν είναι άγνωστη
στη φιλολογική έρευνα.1 Έχει μελετηθεί έως πρόσφατα,2 αλλά, ελλείψει
στατιστικών στοιχείων, καταλόγων συνδρομητών και εκδομένων τίτλων,3
το ερευνητικό υλικό στηρίζεται κυρίως σε όσα στοιχεία παρέχουν οι περιοδικές εκδόσεις της εποχής.4 Πράγμα που σημαίνει ότι η δεξίωση της συγκεκριμένης συζήτησης στον ημερήσιο μεσοπολεμικό Τύπο παραμένει άνισα
φωτισμένη, ενώ είναι γνωστό ότι για το ζήτημα χύθηκε αρκετό μελάνι τόσο
στις σελίδες των περιοδικών όσο και στα φύλλα των εφημερίδων. Στόχος,
λοιπόν, της σημερινής ανακοίνωσης είναι να κομίσει στην προϋπάρχουσα έρευνα μερικές επιπλέον ψηφίδες, οι οποίες προέρχονται από διάφορες
εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα τη δεκαετία του ’30.
Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η κινδυνολογία για το βιβλίο μπορεί να πυκνώνει αισθητά μετά το 1930, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει
*
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Η Εύα Γανίδου είναι υποψήφια διδάκτορας του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου εκπονεί διδακτορική διατριβή με
θέμα την παρουσία της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής κριτικής στον ημερήσιο μεσοπολεμικό Τύπο και επόπτη τον αναπληρωτή καθηγητή Λάμπρο Βαρελά. Η ερευνητική εργασία υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.
ΙΔ.Ε.Κ.) και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της
δράσης «Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ Υποψηφίων Διδακτόρων» (αρ. Σύμβασης 87003/4-92017).
Βλ. ενδεικτικά: Βαρελάς (1997: 44-49)˙ Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα, 18801940. Ένα ανθολόγιο (1998)˙ Εκδοτικές δραστηριότητες 1900-1940 (1998)˙ Χρυσοβέργης (1999: 19-20)˙ Ζεβελάκης (1999: 21-22)˙ Καγιαλής (2003: 295-305)˙ Καρακατσούλη (2011: 111-124).
«Όταν τα βιβλία πουλιούνταν… αλλά δεν αγοράζονταν: Η κρίση του βιβλίου στη δεκαετία του 1930» στο Το ελληνικό βιβλίο στην κρίση. Σκέψεις για το παρελθόν, παρατηρήσεις για το παρόν, ιδέες για το μέλλον (2014) και, κυρίως, Μιχαηλίδης (2014: 207-235).
Σχετικά με το αίτημα για καταγραφή των εκδομένων τίτλων και την κατάρτιση στατιστικών που να δείχνουν την αναλογία εγχώριας παραγωγής και μεταφράσεων, το
οποίο τίθεται στον Μεσοπόλεμο χωρίς ανταπόκριση βλ. Μιχαηλίδης (2014: 209-210)
και Μπακογιάννης (1999: 26).
Κάποιες φορές δε αντλούνται πληροφορίες ακόμη και από τα ίδια τα λογοτεχνικά
κείμενα της εποχής. Βλ. Μώρος (2016: 92-97).
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ότι κατά την προηγούμενη δεκαετία τα πράγματα ήταν ανθηρά και ότι η
κρίση ξέσπασε σαν κεραυνός εν αιθρία στα 1930. «Η κατάσταση στην εκδοτική αγορά δεν ήταν ρόδινη ούτε τη δεκαετία του ’20», σημειώνει ο Γιώργος Μιχαηλίδης σε σχετικό άρθρο του, το οποίο παρουσιάζει χρήσιμα κι
ενδιαφέροντα στοιχεία, αναφερόμενος σε «απούλητα στοκ, πρόχειρες επανακυκλοφορίες βιβλίων, αυτοεκδόσεις συγγραφέων» και υποδεικνύοντας
ότι προβλήματα στον χώρο του βιβλίου προϋπήρχαν.5 Απλώς η παγκόσμια
οικονομική κρίση του 1929 διόγκωσε το μέγεθος ενός ζητήματος που είχε
ήδη κάνει την εμφάνισή του.
Τα άρθρα των Κλέωνα Παράσχου και Κώστα Παρορίτη στην εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος στις αρχές του 1927 πιστοποιούν ότι ήδη από τη δεκαετία του 1920 υπήρχε συνείδηση της κρίσης και σχετική συζήτηση στον
ημερήσιο Τύπο της εποχής.6 Μάλιστα, στα κείμενα αυτά γίνεται λόγος
τόσο για εκδοτική κρίση, που συσχετίζεται κυρίως με την υψηλή φορολόγηση του χαρτιού,7 όσο και για δημιουργική κρίση, η οποία αποδίδεται σε
γενικότερη πνευματική αποτελμάτωση.
Μεταβαίνοντας στην επίμαχη δεκαετία του 1930, είναι γνωστό ότι η
ανακίνηση του ζητήματος στις μεσοπολεμικές εφημερίδες γίνεται από τον
Κώστα Ουράνη με σειρά άρθρων του στο Ελεύθερον Βήμα στα τέλη του
1930.8 Πριν από αυτό όμως εντοπίζονται και άλλες τοποθετήσεις επί του
θέματος τόσο στον «λογιότερο» όσο και στον «λαϊκότερο» αθηναϊκό Τύπο.
Τον Απρίλιο του 1930 ο δημοσιογράφος και λογοτέχνης Δ. Ι. Καλογερόπουλος σε έρευνά του με τίτλο «Το ελληνικόν βιβλίον» στη «λαϊκότερη» εφημερίδα Εσπερινή, θέτει το ερώτημα «Υπάρχει κρίσις;» και
προσπαθεί να παρουσιάσει τους παράγοντες που έκαναν το ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο να φυτοζωεί.9 Στις προαναφερθείσες αιτίες προσθέτει
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Μιχαηλίδης (2014: 221). Για αναλυτική παρουσίαση της κρίσης που συνταράσσει τον
εκδοτικό χώρο τη δεκαετία του 1920, η οποία δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα, αλλά και στοιχεία για την εκδοτική κίνηση της συγκεκριμένης δεκαετίας στην
Ελλάδα και την Ευρώπη βλ. στο ίδιο Μιχαηλίδης (2014: 216-223).
Παράσχος (1927) και Παρορίτης (1927). Τα δύο αυτά άρθρα εντόπισε η μεταπτυχιακή
φοιτήτρια του ΑΠΘ Γαλάτεια Μόσχου, την οποία και ευχαριστώ για την παραχώρηση
της πληροφορίας.
Βλ. και τη μαρτυρία του Κωνσταντίνου Σκόκου στο Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα 1880-1940. Ένα ανθολόγιο (1998: 28-29) και του Παύλου Νιρβάνα στο Νιρβάνας
(1968: 433).
Ουράνης (1930).
Δ.Ι.Κ. [Δ.Ι. Καλογερόπουλος], (1930: 2).
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από την οπτική του καθαρευουσιάνου και το γλωσσικό ζήτημα, το οποίο
δίχασε εκτός από τη λογιοσύνη και το αναγνωστικό κοινό,10 ενώ λίγους
μήνες μετά, στην ίδια εφημερίδα, ο Επαμεινώνδας Μπούφαλης συμπληρώνει στους συντελεστές της κρίσης τη μεταπολεμική κόπωση, το ανερχόμενο πνεύμα «αμερικανισμού» και, κυρίως, την έλλειψη φιλολογικής
και καλλιτεχνικής παράδοσης του τόπου.11 Συμπεραίνει εντούτοις πως
το κοινό συνεχίζει να διαβάζει, αυτό που έχει όμως μεταβληθεί είναι οι
χώροι της ανάγνωσης και τα είδη των αναγνωσμάτων. Εντοπίζει, λοιπόν,
μια μετατόπιση, καθώς παρατηρεί ότι οι νέοι χώροι ανάγνωσης δεν είναι
πλέον το βιβλιοπωλείο, η φιλολογική λέσχη ή ο φιλολογικός καφενές,
αλλά το περίπτερο, το οποίο έχει μεταβληθεί σε ζωντανή ρεκλάμα της
πνευματικής παραγωγής και σε σημείο, όπου όχι μόνο διαβάζονται, αλλά
καταβροχθίζονται έργα αστυνομικά, ληστρικά, κ.ο.κ.12
Το ίδιο περίπου διάστημα στη «λόγια» εφημερίδα Η Καθημερινή την
κρίση του βιβλίου διαπιστώνει και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος,13 ο οποίος
επικροτεί την πρωτοβουλία της επτανήσιας λογίας Μαριέττας Μινώτου
για διοργάνωση μιας «Εορτής του βιβλίου» κατά το παράδειγμα της Ιταλίας του Μουσολίνι.
Ο λόγος όμως για τον οποίο τα τρία κείμενα του Ουράνη, παρά την
ύπαρξη προγενέστερων μελετών πάνω στο θέμα, θεωρήθηκαν η αφετηρία
για την αναζωπύρωση της συζήτησης είναι διότι ο Ουράνης με τη συγκεκριμένη αρθρογραφία συστηματοποίησε τα πράγματα σε έναν μέχρι τότε
μεμψίμοιρο διάλογο. Συγχώνευσε, δηλαδή, τις κυριότερες απόψεις που
10 Ό.π. (σημ. 7): «Αι ακρότητες εκατέρωθεν εξεδηλώθησαν ακράτητοι και το αποτέλεσμα
ήτο κατά το διάστημα αυτό της τριακονταετίας το αναγνωστικόν κοινόν, το οποίον
ευρέθη εις τας Συμπληγάδας Πέτρας του γλωσσικού ζητήματος να μη γνωρίζει
και αυτό τι να κάμει. Το βέβαιον είναι ότι οι μαλλιαροί συνετέλεσαν εις το να
απογοητεύσουν τους καλαισθήτους αναγνώστας και το ελληνικόν βιβλίον δεν ήτο
πλέον αρεστόν. Η πνευματική τροφή ήτις προσεφέρετο ήτο βαρυστόμαχος και ο πολύς
κόσμος έπαυσε να διαβάζει. Ο φόβος μη το βιβλίον που θα ηγόραζεν ήτο μαλλιαρόν,
δηλαδή ακαλαίσθητον και ακατανόητον εζημίωσε και τα άλλα φιλολογικά έργα, τα
οποία εγράφοντο εις γλώσσαν απλουστέρα βέβαια, αλλά απηλλαγμένην γλωσσικών
στραγγαλισμών, παραφθορών και τοπικών ιδιωμάτων, αγνώστων εις τους πολλούς».
11 Μπούφαλης (1930).
12 Πράγματι, τα περίπτερα, τα οποία εμφανίζονται στην Ελλάδα από το 1914, οπότε κι
εκδίδονται οι πρώτες άδειες, αποτελούν στον Μεσοπόλεμο εναλλακτικό δίκτυο διανομής της λογοτεχνικής ύλης, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνουν σταδιακά την λεγόμενη
«ορατότητα» (visibility) των τίτλων. Βλ. Μπακουνάκης (2014: 230).
13 Ξενόπουλος (1930).
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είχαν διατυπωθεί, υποδεικνύοντας τις ευθύνες των εκδοτών, των δημιουργών και του κράτους, ενώ πρότεινε ένα οργανωμένο πλαίσιο εξυγίανσης του φαινομένου μέσα από την καθιέρωση λογοτεχνικών βραβείων
και την υποχρεωτική αγορά συγκεκριμένου αριθμού λογοτεχνικών βιβλίων κατ’ έτος από τις σχολικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες.
Την οργανωμένη και συνθετική προσέγγιση του Ουράνη επαινεί ο Πέτρος Χάρης λίγες μέρες μετά με άρθρο του στην Ελληνική,14 στο πρωτοχρονιάτικο φύλλο της οποίας παίρνει συνέντευξη από τον Υπουργό Παιδείας,
Γεώργιο Παπανδρέου, συζητώντας μαζί του το ακανθώδες θέμα.15 Ο Παπανδρέου, προσπαθώντας να απαλλάξει τον κρατικό φορέα από τις ευθύνες
που του επιρρίπτονται, δηλώνει πως για την κρίση του λογοτεχνικού βιβλίου
φταίει η πνευματική ανεπάρκεια των ίδιων των συγγραφέων και φοβάται
πως η καθιέρωση βραβείων θα καταλήξει απλώς σε αργομισθίες.16 Μάλιστα,
ως πολιτικός που δεν επιθυμεί τη ρήξη με τους δημοσιογράφους, διαφωνεί
με την άποψη που παρουσιάζει τις εφημερίδες ως έναν από τους βασικούς
υπαίτιους για τα στάσιμα ύδατα της βιβλιαγοράς. Ειδικότερα, οι εφημερίδες κατηγορήθηκαν ότι, στεγάζοντας στα «ισόγεια» των φύλλων τους, δηλαδή στις επιφυλλίδες, πλήθος αναγνωσμάτων και λογοτεχνικών έργων ή
εκδίδοντας βιβλία σε εξευτελιστικές τιμές, εκμεταλλευόμενες την ατέλεια
του δημοσιογραφικού χαρτιού, δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στο εκδοτικό πεδίο.17 Σύμφωνα με τον Παπανδρέου οι πρακτικές
14 Χάρης (1930). Ο Χάρης εντοπίζει ως βασική αιτία της κρίσης την έλλειψη αξιόλογου περιεχομένου στα περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία και κρίνει πως το φαινόμενο
εντείνεται από την αδιαφορία των αρμόδιων φορέων. Σαν πρόσθετη λύση προτείνει
τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα σχολεία, προκειμένου ο Έλληνας να
έρχεται σε επαφή με τη λογοτεχνία του τόπου του και να τη συνηθίζει από τη νεαρή
ηλικία: «Και η φροντίδα που θα καταβληθεί για την καλή διδασκαλία της νεοελληνικής
λογοτεχνίας στα σχολεία θαρρώ πως είναι το αποτελεσματικότερο από τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για να ενισχυθεί το λογοτεχνικό μας βιβλίο και να αντιμετωπισθεί η
“κρίσις” του. Έτσι, θα ευρυνθεί πολύ ο κύκλος των αναγνωστών και η επικοινωνία με
το λογοτεχνικό βιβλίο δεν θα προκαλείται πια με διάφορα τεχνητά μέσα, αλλά θα γίνει
ανάγκη για ένα μεγάλο μέρος από εκείνους που πέρασαν από Ελληνικό σχολείο».
15 Χάρης (1931).
16 Πάντως οι αντιστάσεις του Υπουργού Παιδείας κάμφθηκαν ύστερα από ιδιωτική συζήτηση με τους Κώστα Ουράνη και Κωστή Μπαστιά, οι οποίοι τον έπεισαν για την αναγκαιότητα να θεσπιστούν κρατικά βραβεία κι έτσι το σχέδιο νόμου «περί ενισχύσεως
της νεωτέρας ελληνικής τέχνης» υποβλήθηκε τελικά στη Βουλή τον Μάρτιο του 1931.
Σχετικά βλ. Νιάρος, (2016-2017: 294-306).
17 Για την τακτική τους αυτή οι εφημερίδες, καθώς και τα λαϊκά περιοδικά ευρείας κατανάλωσης, κατηγορήθηκαν επανειλημμένως στη δεκαετία του ’30 ως υπαίτιες της
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αυτές ενισχύουν ουσιαστικά τη λογοτεχνική παραγωγή, εφόσον δημιουργούν περισσότερους φίλους της λογοτεχνίας, αμείβοντας συγχρόνως και τη
λογοτεχνική εργασία. Συμφωνεί πάντως με τη διδασκαλία της νεοελληνικής
λογοτεχνίας στα σχολεία, ενώ, για τη βελτίωση της κατάστασης προτείνει
να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το πρότυπο της ιταλικής Ακαδημίας με την
ένταξη περισσότερων λογοτεχνών στην Ακαδημία Αθηνών.
Μια εβδομάδα μετά τη συνέντευξη στον Πέτρο Χάρη ο Υπουργός Παιδείας συνομιλεί με τον Νίκο Γιοκαρίνη, αυτήν τη φορά στην εφημερίδα Η
Πρωία, σχετικά με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο αφορά τη
βράβευση δύο μεταφράσεων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε ευρωπαϊκές γλώσσες με απώτερο στόχο η εσωτερική αγορά να τονωθεί και
οι εκδοτικές επιχειρήσεις να προσποριστούν τα οικονομικά οφέλη που θα
προκύψουν από τις πωλήσεις των επανεκδόσεων.18 Η πρωτοβουλία αυτή
εγείρει αμφίθυμες αντιδράσεις, όπως φαίνεται από τη συνέντευξη που παραχωρούν την επόμενη μέρα στον ίδιο δημοσιογράφο οι Ξενόπουλος και
Παλαμάς.19 Ο μεν Ξενόπουλος τη χαιρετίζει με ενθουσιασμό, ο δε Παλαμάς κρατά επιφυλακτική στάση, στην οποία συνηγορεί και ο Φώτος Πολίτης που κάνει λόγο για «εθνική αυτορεκλάμα», που δεν αποτελεί λύση,
αλλά δείγμα ξεπεσμού.20
Ταυτόχρονα με τη συζήτηση περί θεσμικών μέτρων προς επίλυση του
προβλήματος τον Ιανουάριο του 1931 ξεκινά, όπως είναι γνωστό, η έκδοση
μειωμένης ζήτησης του λογοτεχνικού βιβλίου και των στάσιμων υδάτων της βιβλιαγοράς. Σχετικά με το θέμα βλ. Καγιαλής (2003: 298-299) και Καρακατσούλη (2014:
14). Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η πρόταση του Γιώργου Μιχαηλίδη, σύμφωνα με
τον οποίο η στροφή των εφημερίδων προς το βιβλίο με τη διανομή τόμων στους αναγνώστες τους ίσως δεν ήταν αιτία που προκάλεσε την κρίση, αλλά το αποτέλεσμά της.
Πιθανά οι εφημερίδες με αυτές τις πρακτικές να καλύπτουν το κενό που ανέκυψε στη
βιβλιαγορά, εξαιτίας του υψηλού κόστους του βιβλίου. Βλ. Μιχαηλίδης (2014: 229).
18 Γιοκαρίνης (6.1.1931).
19 Γιοκαρίνης (7.1.1931).
20 Πολίτης (1931). Μάλιστα, σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνει ο Πολίτης, αν η
πολιτεία θέλει πραγματικά να ανταμείψει ορισμένους συγγραφείς και να ενθαρρύνει
την έφεση του ελληνικού λαού προς τη μάθηση, πρέπει να κάνει το ακριβώς αντίθετο,
να δώσει, δηλαδή, χρήματα για τη μετάφραση ξένων κλασικών έργων στην ελληνική
γλώσσα, καθώς και για την ανατύπωση βιβλίων του «κανόνα» της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως ορισμένα έργα του Σολωμού, του Παπαδιαμάντη, του Καρκαβίτσα κ.ά.
που έχουν εξαντληθεί και είναι πλέον δυσεύρετα. Για την αποδοχή της πρότασης του
Παπανδρέου, αλλά και για τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν βλ. Νιάρος (2016-2017:
297-299).
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του βιβλιογραφικού περιοδικού Η φωνή του βιβλίου, το οποίο πραγματοποιεί
συστηματική έρευνα σχετικά με την εκδοτική κρίση, δημοσιεύοντας σειρά
συνεντεύξεων από τα καθ’ ύλην αρμόδια πρόσωπα του εκδοτικού χώρου.21
Με αφορμή αυτές τις συνεντεύξεις παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο
και ο Άριστος Καμπάνης με άρθρο στην Πρωία,22 όπου εκφράζει τη διαφωνία του με τις απόψεις των εκδοτών στην έρευνα του περιοδικού. Ο
Καμπάνης εντοπίζει την πηγή της κρίσης όχι στην ποσότητα αλλά στην
κακή ποιότητα της παραγωγής, που διακρίνεται από γλωσσική αναρχία
και ανορθογραφία, αλλά και στην επιείκεια της λογοτεχνικής κριτικής.
Συνιστά, λοιπόν, την ίδρυση ενός συνασπισμού συγγραφέων με κοινές
γλωσσικές και ορθογραφικές τάσεις που θα αναλάβουν τον εξοστρακισμό
των κακών έργων και την προώθηση των αξιόλογων περιπτώσεων. Αντίστοιχης υφής λύση με προσεκτική διαλογή των υπό έκδοση συγγραφέων
και των βιβλίων που θα τυπωθούν προτείνει λίγους μήνες μετά στην επιφυλλίδα της ίδιας εφημερίδας ο Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου,23 ο οποίος αποδίδει
την κρίση, εκτός των άλλων, και στη ροπή του κοινού προς φιλοσοφικά
και κοινωνικά αναγνώσματα, που, σε αντίθεση με τα λογοτεχνικά έργα,
προσφέρουν απαντήσεις στις αγωνίες της εποχής.
Αυτό το διάστημα στην Αθήνα, παράλληλα με τη συζήτηση που αναμοχλεύει το θέμα της «επάρατης» κρίσης, εφαρμόζεται για πρώτη φορά
(και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μέχρι τα τέλη της δεκαετίας) ένα βελτιωτικό μέτρο με στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης. Έτσι, την
άνοιξη του 1932 εγκαινιάζεται η πρώτη έκθεση βιβλίου. Στον εκθεσιακό
χώρο φαίνεται πως πραγματοποιούνται και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις,
κυρίως ομιλίες και διαλέξεις που στοχεύουν στη διάδοση και τη διαφήμιση
του ελληνικού βιβλίου, ενώ γίνεται και απονομή βραβείων με στόχο να
ενισχυθεί η συγγραφική και μεταφραστική προσπάθεια, καθώς και η πρόοδος στον τομέα της τυπογραφίας και της εικονογράφησης, στοιχείων που
καθιστούν το βιβλίο καλαίσθητο κι ελκυστικότερο. Ο Τύπος της πρωτεύουσας παρακολουθεί συστηματικά την εκδήλωση κι έτσι στις εφημερίδες της
εποχής μπορεί κανείς να εντοπίσει πλήθος πληροφοριακών σημειωμάτων,
τα οποία επικροτούν το εγχείρημα, τη συμμετοχή και την προσέλευση.
21 Περισσότερα στοιχεία για τη Φωνή του βιβλίου και τα άλλα βιβλιογραφικά περιοδικά
του Μεσοπολέμου βλ. Μπακογιάννης (1999)
22 Καμπάνης (1931).
23 Παπαλεξάνδρου (1931).
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Μολαταύτα, φαίνεται πως η προσπάθεια λειτούργησε περισσότερο σαν
κοσμικό γεγονός και δεν στάθηκε ικανή να δώσει σημαντική ώθηση στις
πωλήσεις και τέλος στη δυσφορία, ιδίως σε ό,τι αφορά την κρίση του λογοτεχνικού βιβλίου. Έτσι, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 αντί
να πέσουν οι τόνοι της συζήτησης, παρατηρείται νέα κορύφωση.
Στον ζωηρό διάλογο που ανοίγουν οι Ανδρέας Καραντώνης και Μιχαήλ
Ροδάς το καλοκαίρι του 1935 για τα δεινά του βιβλίου και την αδιαφορία
του Τύπου,24 παρεμβαίνει από την εφημερίδα Πρωία τον Ιούλιο του 1935
ο Στράτης Μυριβήλης,25 ένας λογοτέχνης που κατά κοινή ομολογία δεν
επλήγη σημαντικά από την κρίση, καθώς το έργο του πέτυχε την επαφή με
το κοινό.26 Ο Μυριβήλης αντίκειται σε δύο στρεβλές αντιλήψεις: αφενός
στο ότι η λογοτεχνική κριτική έχει απήχηση σε όσους διαβάζουν λογοτεχνία και αφετέρου στο ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει αναγνωστικό κοινό. Για
τον ίδιο όσοι ενδιαφέρονται για τη λογοτεχνία αδιαφορούν για την κριτική, ενώ φρονεί πως η χώρα έχει αναγνώστες σε αναλογία, βέβαια, προς
τον πληθυσμό και την οικονομική της κατάσταση. Μάλιστα, όσον αφορά
την εκδοτική κρίση, επισημαίνει ότι πρόκειται για φαινόμενο ευρωπαϊκό
με αντιστοιχίες σε πολλές χώρες (Αγγλία, Γαλλία, Πολωνία). Για την κρίση όμως του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου φταίει «ο σελέμης αναγνώστης». «Σελέμης» σημαίνει τρακαδόρος. Έτσι χαρακτηρίζει ο Μυριβήλης
τον αναγνώστη που δεν γίνεται αγοραστής του βιβλίου, καθώς αντί να το
προμηθευτεί, πληρώνοντας το ανάλογο αντίτιμο, προτιμά να το δανείζεται, ζημιώνοντας τον συγγραφέα. Αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Διότι στον τόπο μας άλλο “αναγνώστης” και άλλο “αγοραστής”. […]
Μπορώ να αναφέρω μόνο πως το “Ζωή εν τάφω” το διάβασαν όλοι σχεδόν
οι Έλληνες που ξέρουν ανάγνωση και το αγόρασαν έως τώρα μόνο εννιάμιση χιλιάδες, όχι σωστές. Για το δεύτερο, τη “Δασκάλα” φίλος καθηγητής
μού εξομολογήθηκε μια μέρα αφελώς ότι του εζήτησαν το αντίτυπό του σε
δώδεκα σπίτια και το εδιάβασαν. Κατόπιν κάποιος δεν του το επέστρεψε
24 Καραντώνης (1935: 446-448) και Ροδάς (1935)
25 Μυριβήλης (1935).
26 Βλ. και τη μαρτυρία του Κων/νου Σαραντόπουλου, εκδότη του Βιβλιοπωλείου της
Εστίας: «Κατάντησε σήμερα γνωστοί και δοκιμασμένοι συγγραφείς να μη πουλιούνται ούτε στα πενήντα αντίτυπα. Θα μου πείτε, βέβαια, πως πουλήθηκε το έργο του κ.
Μυριβήλη Η ζωή εν Τάφω και εξάντλησε αρκετές εκδόσεις. Το γεγονός αυτό, βέβαια,
δεν επαληθεύει έναν γενικό κανόνα. Μένει μια εξαίρεση του κανόνα, αλλά δεν είναι ο
“κανών”». Βλ. Προδρόμου (1937: 12).
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πια και αναγκάσθηκε να αγοράσει δεύτερο αντίτυπο. Ο καθηγητής περίμενε να τον ευχαριστήσω για όλην αυτή τη σωρεία των τζαμπατζήδων που
επρομήθευσε στον εκδότη μου. Και όταν του έδωσα να καταλάβει πως
μόνο ο “σελέμης αναγνώστης” είναι εκείνος που τρώει σαν φυλλοξήρα τη
λογοτεχνία μας μού ζήτησε συγγνώμη για την ανεπιθύμητη κυκλοφορία
που μου εξησφάλισε μεταξύ των τζαμπατζήδων φιλοτέχνων. Ο “σελέμης”.
Αυτός είναι ο εχθρός του έλληνος συγγραφέως».27
Στη συζήτηση τοποθετείται, περίπου ένα μήνα μετά το κείμενο του
Μυριβήλη, και ο Σπύρος Μινώτος με εκτενέστατο άρθρο του στην Καθημερινή,28 προτείνοντας αφενός τον περιορισμό των λογοτεχνικών εκδόσεων και αφετέρου το άνοιγμα της αγοράς του βιβλίου στην επαρχία.29
Γενικώς, από το καλοκαίρι του 1935 κ.ε. φουντώνει η συζήτηση για την
πνευματική αφύπνιση της ελληνικής επαρχίας και μεγάλη μερίδα της λογιοσύνης υπερασπίζεται εμφατικά τη στροφή προς τον παρθένο αυτό χώρο,
όπου μπορεί να βρεθεί νέο αναγνωστικό και αγοραστικό κοινό.30
Με αυτό συντάσσεται και ο Κ. Θ. Δημαράς με άρθρο στο Ελεύθερον
Βήμα τον Μάιο του 1936.31 Ορμώμενος από τα αιτήματα που αποστέλλουν
οι βιβλιοθήκες των επαρχιών στους εκδότες της Αθήνας, προκειμένου να
τους σταλούν βιβλία για τον εμπλουτισμό τους, αναφέρει ότι η συνδρομή
των εκδοτών και των συγγραφέων προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και
η ίδρυση κοινοτικών βιβλιοθηκών στην πρωτεύουσα και την επαρχία θα
ενισχύσουν τη φιλαναγνωσία: «Πρέπει να δημιουργηθεί στον αναγνώστη
η συνήθεια του βιβλίου για να γίνει αγοραστής», σημειώνει.32
Κι ενώ η εκδοτική κρίση φαίνεται γύρω στο 1936 να υποχωρεί, καθώς οι ισολογισμοί των εκδοτικών οίκων εκείνη την εποχή φανερώνουν
κέρδη και ανοδική πορεία,33 η κρίση που αφορά το ελληνικό λογοτεχνικό
βιβλίο συνεχίζει να απασχολεί και μετά την επιβολή της διδακτορίας της
4ης Αυγούστου, αλλά λόγω των ιδεολογικών τάσεων που αρχίζουν να
κυριαρχούν, η αιτιολόγηση του φαινομένου παίρνει άλλη τροπή.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Γεώργιος Πράτσικας μέσα από άρθρο του στην
Πρωία τον Σεπτέμβριο του 1936 καταλογίζει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την κρίση στους συγγραφείς και τους εκδότες που «αναπνέουν
έξω από την ελληνική πραγματικότητα» και «δεν μιλούν στην ψυχή του
33 Μιχαηλίδης (2014: 231).
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ελληνικού λαού».34 Προτείνει, λοιπόν, στροφή στην ελληνικότητα, ώστε
να ανθίσει μια πνευματική κίνηση σε εθνική βάση.35
Το κείμενο του Πράτσικα γειτνιάζει στο φύλλο της εφημερίδας με
το άρθρο του Πέτρου Χάρη «Η νέα περίοδος του ελληνικού βιβλίου»,
το οποίο παρουσιάζει ορισμένους ενθαρρυντικούς οιωνούς που φαίνεται
να σηματοδοτούν το τέλος της κρίσιμης περιόδου.36 Πρόκειται για την
εφαρμογή του νέου νόμου περί Τύπου που απαγορεύει στις εφημερίδες
να εκδίδουν βιβλία, καθώς και για την προσπάθεια της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών να επιτύχει φορολογική ατέλεια στο χαρτί του λογοτεχνικού βιβλίου.37
Παρά όμως τους ευνοϊκότερους όρους που διαμορφώνουν τα παραπάνω μέτρα αναφορικά με την εκδοτική και αγοραστική κίνηση του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου, το πρόβλημα δεν φαίνεται να καταστέλλεται
ουσιαστικά ούτε αυτήν τη φορά. Έτσι, ιδίως την άνοιξη και το καλοκαίρι
του 1937 ακούγεται το κρεσέντο αυτού του διαλόγου στον Τύπο της εποχής. Την εύφλεκτη συζήτηση πυροδοτεί αυτήν τη φορά το γνωστό άρθρο
του Μελή Νικολαΐδη «Η αγωνία του ελληνικού βιβλίου», δημοσιευμένο
στο περιοδικό Πνευματική Ζωή στις 8 Μαΐου 1937,38 το οποίο, όπως σημειώνει ο Λάμπρος Βαρελάς «προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και το πρόβλημα που θέτει, η αύξηση της κυκλοφορίας του ελληνικού λογοτεχνικού
βιβλίου, απασχολεί έντονα τους λογοτέχνες και τους λογίους έως και το
φθινόπωρο του ίδιου έτους».39
34 Πράτσικας (1936).
35 Ό.π.: «Είν’ ανάγκη οι συγγραφείς μας να κατανοήσουν ότι η αποστολή τους είναι
κάτι υψηλότερο και θετικότερο, ότι ανήκουν όχι μονάχα στον εαυτό τους, ότι δεν
εργάζονται για να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους, αλλ’ ότι αντιπροσωπεύουν μια
μερίδα του έθνους των. Όταν αυτό το νιώσουν βαθιά θα δώσουν τα μεγάλα έργα,
όπου θα αντικατοπτρίζεται η ελληνική ζωή. Τότε το κοινόν μόνο του θα έλθει προς
αυτούς, γιατί στις σελίδες τους θ’ αναγνωρίζει τον ίδιο το εαυτό του. […] τότε και οι
εκδότες, που σήμερα φοβούνται να διακινδυνεύσουν τα κεφάλαιά τους, θα ανοίξουν
πρόθυμα τις πύλες των εκδοτικών τους οίκων και θα συντελέσουν κι αυτοί με το
χρήμα και με την κατάλληλη διαφήμιση στην εξάπλωση του ελληνικού βιβλίου».
36 Χάρης (1936).
37 Ό.π. Τον καθοριστικό ρόλο του εκδότη για την προώθηση του συγγραφέα και της λογοτεχνίας επισημαίνει σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα και ο Γ. Πράτσικας λίγους μήνες
μετά. Βλ. Πράτσικας (1936).
38 Νικολαΐδης (1937: 113-114).
39 Βαρελάς (1997: 46).
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Και πράγματι, από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1937 στις εφημερίδες της εποχής συναντάμε πρωτοφανή πύκνωση της αρθρογραφίας γύρω
από το θέμα. Ενδεικτικό είναι ότι, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός
μήνα, εντοπίζουμε σχετικά άρθρα σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές
εφημερίδες. Έτσι, ο Κ. Θ. Δημαράς από το Ελεύθερον Βήμα40 προτείνει
στροφή της λογιοσύνης στους νέους ανθρώπους που είναι αμόλυντοι από
την «αντιπνευματική» νοοτροπία της κοινωνίας, ενώ ο Άριστος Καμπάνης,
όντας ένας από τους κορυφαίους ιδεολόγους της 4ης Αυγούστου, εκφράζει
στο Έθνος την πεποίθηση πως τη λύση στο πρόβλημα θα δώσει ένας «άνωθεν» έλεγχος της εκδοτικής παραγωγής.41 Την αναγωγή της προστασίας
του λογοτεχνικού βιβλίου σε εθνική υπόθεση υπερθεματίζει και ο Στράτης
Μυριβήλης σε σειρά άρθρων του που δημοσιεύονται στην Εθνική,42 στα
οποία διαλέγεται με τα γραφόμενα του Νικολαΐδη, διευκρινίζοντας πως το
φαινόμενο έχει λάβει διάσταση πανευρωπαϊκή43 και συμπληρώνει στους
συντελεστές της κρίσης την προπαγανδιστική δράση της Γ΄ Διεθνούς και
την εξάπλωση εντυπωσιοθηρικών μέσων, όπως το ραδιόφωνο και ο κινηματογράφος. Ως γενεσιουργό, όμως, αιτία ονομάζει «την ηθική διαταραχή
της πανανθρώπινης συνειδήσεως που δεν έχει πια την ηρεμία της πνευματικής απομονώσεως, η οποία είναι απαραίτητη για ένα καλό βιβλίο».44 Την
πνευματική αυτή απομόνωση, σύμφωνα με άρθρο του Πέτρου Χάρη στην
Πρωία, μπορεί κανείς να τη βρει τους θερινούς μήνες και, επομένως, συνιστά την οργάνωση ενός συστήματος διάδοσης του λογοτεχνικού βιβλίου στις λουτροπόλεις και τους παραθεριστικούς οικισμούς,45 καθώς, όπως
γράφει, «όποιος εδιάβασε ένα καλό βιβλίο το καλοκαίρι θα ζητήσει κι ένα
άλλο το χειμώνα. Θα σχηματισθεί δηλαδή σιγά σιγά ο φιλαναγνώστης».46
Έπειτα όμως από την αναζωπύρωση της συζήτησης το καλοκαίρι του
40
41
42
43

Δημαράς (1937).
Καμπάνης (1937).
Μυριβήλης (1937).
Το διάστημα αυτό φαίνεται πως η εγχώρια λογιοσύνη παρατηρεί έντονα την ευρωπαϊκή
εκδοχή της βιβλιοεκδοτικής κρίσης, αναγνωρίζοντας πως δεν πρόκειται αποκλειστικά
για ελλαδικό φαινόμενο. Κοντά στις σχετικές τοποθετήσεις στα περιοδικά εκείνης της
περιόδου αξίζει να προστεθούν και οι εξής από τον χώρο τον εφημερίδων: Απ. (1937)·
«Η κρίσις του βιβλίου. Αι γνώμαι του κ. J. Boulenger» (1937)· Κόρακας (1937).
44 Μυριβήλης (1937).
45 Χάρης (1937).
46 Ό.π.
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1937 φαίνεται πως οι τόνοι πέφτουν και, παρότι η αγωνία για την τύχη του
ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου συνεχίζεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας
και τις αρχές της επόμενης,47 οι σχετικές δημοσιεύσεις στον ημερήσιο Τύπο
υποχωρούν αισθητά, καθώς τα φύλλα των εφημερίδων παραχωρούν προοδευτικά όλο και περισσότερο χώρο σε μια νέα, σημαντικότερη κρίση που
έρχεται, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.48 Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε
ότι η κρίση του βιβλίου τη δεκαετία του ’30 είναι ένα φαινόμενο σύνθετο
τόσο στις εκφάνσεις όσο και στους συντελεστές του καθώς, όπως φαίνεται, πρόκειται όχι για μία, αλλά για περισσότερες κρίσεις, παράλληλες και
διαπλεκόμενες, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ως φαινόμενο δεν επηρεάζει
με τον ίδιο τρόπο όλα τα είδη των εκδόσεων και των βιβλίων. Η συζήτηση
περί κρίσης του λογοτεχνικού βιβλίου στην Ελλάδα είναι διαχρονικότερη
και δεν αφορά μόνο τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Τη δεκαετία του 1930
πάντως φαίνεται ότι συσχετίστηκε με την εκδοτική κρίση που απασχόλησε
ευρύτερα την Ευρώπη μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ
σε εγχώριο επίπεδο προκάλεσε και μια ακόμα κρίση που έχει να κάνει με
την έλλειψη και την αναζήτηση αναγνωστικού κοινού. Η τελική αίσθηση
που αποπνέει αυτή η μακρά συζήτηση και συγχρόνως η πιο απλουστευτική
ερμηνεία της είναι πως το ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο στη δεκαετία του
’30, κυρίως λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αποτέλεσε ρίσκο για τον πιθανό εκδότη, ο οποίος πριμοδότησε τις πιο ασφαλείς εκδοτικές επιλογές,
και πολυτέλεια για τον επίδοξο αναγνώστη, που με τη σειρά του στράφηκε
σε εναλλακτικούς τρόπους αναψυχής.
Ωστόσο, για να καταλήξει κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα για την
κρίση του βιβλίου στον Μεσοπόλεμο, προκειμένου να κατανοήσει σφαι48 Την ανησυχία της λογιοσύνης για τη θέση του λογοτεχνικού βιβλίου στην κρίσιμη συγκυρία εκφράζει ο Πέτρος Χάρης με ομιλία του στον «Παρνασσό», εγκαινιάζοντας
σειρά διαλέξεων που οργάνωσε το Γραφείο για την Προστασία του Ελληνικού Βιβλίου. Το κείμενο δημοσιεύεται στην Καθημερινή ένα χρόνο πριν την είσοδο της Ελλάδας
στον Πόλεμο και παρά τη διάχυτη αγωνία, ο Χάρης κλείνει με αισιόδοξη προοπτική,
επισημαίνοντας πως ο πόλεμος δεν κηρύσσει το τέλος της λογοτεχνίας και πως το λογοτεχνικό βιβλίο θα εκπληρώσει τον ευεργετικό του ρόλο. Βλ. «Φιλολογικά ζητήματα.
Το λογοτεχνικό βιβλίο και η προστασία του. Μια διάλεξις του κ. Πέτρου Χάρη», Η Καθημερινή, 30.10.1939. Πάντως, στον περιοδικό Τύπο το θέμα της κρίσης του ελληνικού
λογοτεχνικού βιβλίου φαίνεται να παραμένει επίκαιρο τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο
του 1939, οπότε και η Νέα Εστία πραγματοποιεί σχετική έρευνα με τίτλο «Το λογοτεχνικό βιβλίο και τα προστατευτικά μέτρα του κράτους» και «Οι μεγάλοι νεκροί των
Ελληνικών Γραμμάτων για την “κρίση” του βιβλίου». Βλ. Καρακατσούλη (2014: 17).
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ρικότερα τη λογοτεχνική ιστορία μιας εποχής χρειάζεται ενδελεχής, συνθετική και κριτική εξέταση όλων των στοιχείων από τον περιοδικό και
ημερήσιο Τύπο, καθώς και από κάθε άλλη δεξαμενή. Η εισαγωγή στη συζήτηση πρωτογενών μαρτυριών από τις εφημερίδες είναι ίσως η μικρότερη
συνεισφορά· ελπίζω όμως να σταθεί χρήσιμη προς μια τέτοια κατεύθυνση.
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«Η κρίσις του βιβλίου. Αι γνώμαι του κ. J. Boulenger», H Kαθημερινή:
17.5.1937
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Abstract
This paper discusses the book crisis in the Greek interwar period,
focusing on the 1930s, when not only literary periodicals but also many
newspapers hosted a vivid debate on the causes of and the possible solutions
to the crisis. The aim of this paper is to present some testimonies taken
from the daily press of the 1930s, in order to show that the phenomenon
of the book crisis during that period was rather complex and multifaceted.
Λέξεις κλειδιά: Κρίση, βιβλίο, μεσοπόλεμος, εφημερίδες

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σωκράτης Νιάρος*
Εισαγωγή
Η συστηματική ερευνητική προσπάθεια, που συντελείται από τη δεκαετία του 1970 μέχρι τις μέρες μας, για την πληρέστερη κατανόηση της
ιστορίας του βιβλίου, των εκδόσεων και του Τύπου της περιόδου 19201940 έχει αποφέρει ένα πλήθος δεδομένων γύρω από το ειδικότερο ζήτημα
της εκδοτικής κρίσης στον ελληνικό Μεσοπόλεμο.1
Καθώς η δυνατότητα για μια σφαιρική θέαση του αντικειμένου συνεπικουρείται σήμερα από πολύτιμα βιβλιογραφικά εγχειρίδια και επιστημονικά επιμελημένες ψηφιακές βάσεις δεδομένων, καθίσταται όλο και
περισσότερο εφικτή μια προσέγγιση που θα εξετάζει το σύνολο των υφιστάμενων τεκμηρίων ως μέρος ενός δικτύου σχέσεων, στο οποίο άτομα,
συλλογικότητες, θεσμοί και κοινωνικές πρακτικές τελούν υπό συνεχή αλληλεπίδραση.2
*

1

2

Σωκράτης Νιάρος, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας· Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης· Διδάσκων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τους προέδρους και τα
μέλη της Επιστημονικής και της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Η κεντρική
θέση της παρούσας εισήγησης και κάποια από τα δεδομένα που αξιοποιώ για να την
υποστηρίξω παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διδακτορική μου διατριβή (Νιάρος
2016-2017).
Οι σύγχρονες μελέτες γύρω από τα λαϊκά λογοτεχνικά αναγνώσματα και τη λογοτεχνία του ημερήσιου Τύπου στον Μεσοπόλεμο ανάγονται ήδη στη δεκαετία του 1970·
βλ. Βελουδής (1977). Για μεταγενέστερες μελέτες, βλ. ενδεικτικά: Amilitou (2012),
Βαρελάς (1996), Δερμεντζόπουλος (1997). Πιο πρόσφατη, αλλά εξίσου γόνιμη, είναι
η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από την εκδοτική αγορά και τις εκδοτικές επιχειρήσεις της ίδιας εποχής· βλ. ενδεικτικά Βλαχοπάνος (2015), Καρακατσούλη (2012),
Πολίτης (2000), Τσοκόπουλος κ.ά. (1998), Χατζιώτης (2001, 2013, 2015). Εκτεταμένη
είναι και η βιβλιογραφία γύρω από τον μεσοπολεμικό Τύπο· βλ. ενδεικτικά: Δρούλια
(2005), Καλογιάννης (1985), Καράμπελας (2009), Καράογλου (1991), Ντουνιά (1996),
Ο περιοδικός Τύπος στον Μεσοπόλεμο (2001) και Χανός (1990). Οι βασικότερες μελέτες γύρω από το ζήτημα της μεσοπολεμικής εκδοτικής κρίσης παρουσιάζονται στην
επόμενη ενότητα της παρούσας εισήγησης.
Πέρα από τις διάφορες επιμέρους βιβλιογραφικές απόπειρες, ξεχωρίζουν ασφαλώς
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Η μεγάλη, ωστόσο, ανάπτυξη στην περί τα εκδοτικά ζητήματα έρευνα
δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη πρόοδο στην καταγραφή και εξέταση
του υπόλοιπου θεσμικού δικτύου που σχετίζεται με τη μεσοπολεμική λογοτεχνία. Έτσι, η βασική θέση της παρούσας εισήγησης, ότι η περί εκδοτικής κρίσεως δημόσια συζήτηση εκείνης της εποχής σχετίζεται άμεσα με
την απαρχή της σωματειακής οργάνωσης των λογοτεχνών στην Ελλάδα,
στηρίχτηκε κατ’ ανάγκην σε εκτεταμένη αρχειακή αναζήτηση γύρω από
τους λογοτεχνικούς συλλόγους και τα σωματεία της εποχής.3
Κρίση μέσα στην ανάπτυξη ή ανάπτυξη μέσα στην κρίση: Σύντομη επισκόπηση της εκδοτικής πραγματικότητας στον ελληνικό Μεσοπόλεμο
Έχει προσφάτως διατυπωθεί η άποψη ότι το μεσοπολεμικό φαινόμενο που περιγράφεται συνήθως με τους όρους «εκδοτική κρίση» ή «κρίση
του βιβλίου» δεν θα πρέπει να αποτελούσε μια κατάσταση γενικευμένης
και παγιωμένης οικονομικής δυσπραγίας των εκδοτικών επιχειρήσεων.4
Πράγματι, τα δεδομένα φανερώνουν μια εκδοτική πραγματικότητα που θα
μπορούσε να περιγραφεί ως δυναμικά μεταβαλλόμενη και άρα ασταθής
και αβέβαιη, αλλά όχι τελματωμένη.

3

4

τα δύο μεγάλα έργα αναφοράς, πολύτομα και τα δύο και προϊόντα συλλογικής προσπάθειας: Περιοδικά λόγου και τέχνης (1996-2007) και Δρούλια-Κουτσοπανάγου
(2008). Φύλλα εφημερίδων και περιοδικών του Μεσοπολέμου απόκεινται σε σημαντικές συλλογές ψηφιακών δεδομένων, όπως την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των
Ελλήνων
(http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/IBibliothiki/PsifiakiBibliothiki/), την «Ανέμη» της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης (στο εξής:
ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, την «Ψηφιοθήκη» (http://invenio.lib.auth.gr/) της
ΒΚΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την «Πλειάδα» (http://pleias.
lis.upatras.gr/) και την «Κοσμόπολη» (http://kosmopolis.lis.upatras.gr/) της ΒΚΠ του
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=488).
Τελευταία ανάκτηση: 10/1/2019.
Τα υφιστάμενα δεδομένα γύρω από τα ελληνικά λογοτεχνικά σωματεία έχουν συγκεντρωθεί στο σχετικό λήμμα του Λεξικού Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (2007: 2139-2140).
Σημαντική για την κατανόηση της λειτουργίας όχι των σωματείων, αλλά των μικρών,
βραχύβιων και λιγότερο οργανωμένων συλλογικοτήτων του πρωίμου Μεσοπολέμου
είναι η συμβολή του Καράογλου (1988). Λείπει, ωστόσο –εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω–, από τη βιβλιογραφία μία εργασία για τα λογοτεχνικά σωματεία αντίστοιχη με της
Ζηζοπούλου (2014), η οποία μελέτησε πρόσφατα το Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών στην περίοδο 1900-1940. Στην πρόσφατη διδακτορική μου διατριβή, επιχείρησα να
καλύψω ως έναν βαθμό αυτό το κενό μέσα από τη συστηματική αποδελτίωση μεγάλου
μέρους των εντύπων της υπό συζήτηση περιόδου (Νιάρος 2016-2017: 338-410).
Μιχαηλίδης (2014: 211-212, 234-235).
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Παρά την κοινή πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση των εκδοτικών επιχειρήσεων αποτελεί φαινόμενο της δεύτερης κυρίως δεκαετίας του Μεσοπολέμου, που ήρθε να ανακόψει την προηγηθείσα εκδοτική άνθιση,5
υπάρχουν ενδείξεις ότι το ζήτημα θα πρέπει να υπήρξε πιο σύνθετο. Όπως
έχουν δείξει ο Καράογλου και ο Μιχαηλίδης, ένα μέρος της ελληνικής βιβλιαγοράς είχε τρωθεί ήδη στα πρώτα τρία χρόνια της δεκαετίας του 1920
λόγω της εξαιρετικής σπανιότητας του χαρτιού και των τυπογραφικών ειδών, έπειτα από τη διασάλευση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών στα
χρόνια του Αʹ Παγκοσμίου Πολέμου και τον οικονομικό αποκλεισμό του
ελληνικού κράτους στη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Καθώς
οι λίγοι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι απέφευγαν να επενδύουν σε λογοτεχνικά έργα που παρουσίαζαν υψηλή εμπορική επισφάλεια, δυνατότητα για
έκδοση των έργων τους είχαν σχεδόν αποκλειστικά κάποιοι παλαιότεροι
συγγραφείς που είχαν πρόσβαση σε ένα σχετικά σταθερό και ευάριθμο
αναγνωστικό κοινό.6
Στο ίδιο, ωστόσο, χρονικό διάστημα φαίνεται πως πράγματι κυοφορούνταν και αισιόδοξες προοπτικές –ιδίως για τη μεγαλοκεφαλαιακή επιχειρηματική δραστηριότητα– αφενός από την προώθηση λογοτεχνικών
αναγνωσμάτων στους στρατώνες και την ελαφρά υποτίμηση του χαρτιού
και, αφετέρου, από τους υπολογισμούς για επέκταση των καταναλωτικών
αγορών προς Ανατολάς μετά την προσδοκώμενη επιτυχή έκβαση του πολέμου.7 Χαρακτηριστική για αυτήν την «μεγαλοϊδεατική» προσδοκία είναι
η ακόλουθη δημοσιογραφική εκτίμηση σε άρθρο εκείνης της εποχής: «φαντάζεται κανείς ποία θα είναι η βιβλιοπαραγωγή μετ’ ολίγον, όταν με την
νέαν επέκτασιν των ορίων του Κράτους θα προστεθούν και άλλοι φιλαναγνώσται. Η μεγάλη Ελλάς μέλλει να λύση και το ζήτημα του βιβλίου».8
Προϋποθέσεις ευνοϊκές για ραγδαία οικονομική ανάπτυξη ενός μέρους
της εκδοτικής επιχειρηματικότητας φαίνεται πως δημιουργήθηκαν από το
1923 και εξής, αλλά με την αντίστροφη διαδικασία: οι όροι παραγωγής
5
6

7
8

Γιούργος (1999), Χρυσοβέργης (1999), Καρακατσούλη (2014).
Καράογλου (1991: 17-30), Μιχαηλίδης (2014: 214-221)· πρβλ. Έσπερος (1921). Νεώτερα στοιχεία από την έρευνά μου στον ημερήσιο Τύπο της εποχής επιβεβαιώνουν
αυτές τις διαπιστώσεις και δείχνουν πως στο διάστημα 1917-1922 θα πρέπει να ευνοήθηκαν εξαιρετικά λίγοι και μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι εις βάρος των μικρών και μεσαίων
εκδοτών (Νιάρος 2016-2017: 149-160, 339-341).
Νιάρος (2016-2017: 338-341).
«Το βιβλίον» (1920).
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και διακίνησης του βιβλίου αναπλαισιώθηκαν με την απότομη αριθμητική
αύξηση του εγχώριου αναγνωστικού κοινού, όχι λόγω της εδαφικής επέκτασης αλλά λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών, καθώς και με την
άρση των κρατικών περιορισμών που είχαν επιβληθεί στις εμπορικές δραστηριότητες διαρκούντος του πολέμου.9 Μια επιπλέον ώθηση στην εγχώρια
βιβλιαγορά θα πρέπει, άλλωστε, να δόθηκε και από την περαιτέρω αναβάθμιση του λεγόμενου «διανοουμένου», ως κοινωνικού τύπου με διακριτά
χαρακτηριστικά.10 Έτσι, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας πολλές εκδοτικές
επιχειρήσεις μεγεθύνθηκαν, η παραγωγή τους αυξήθηκε και δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά μεγάλα, εγκυκλοπαιδικού τύπου έργα αναφοράς.11
Και αυτές, εντούτοις, οι ευνοϊκές συνθήκες δεν είναι καθόλου βέβαιο
πως ωφέλησαν εξίσου τους μικρότερους εκδοτικούς οίκους.12 Ελάχιστα
θα πρέπει να ευνοήθηκαν και οι συγγραφείς –ιδίως οι νεώτεροι–, ιδίως αν
ληφθεί υπόψη η γενικευμένη εκδοτική πρακτική της επανακυκλοφορίας
παλαιότερων αδιάθετων βιβλίων.13 Το 1928, άλλωστε, φαίνεται πως άρχισαν ήδη να εκδηλώνονται σημάδια νέων δυσχερειών.14 Και πάλι, όμως, η
κατάσταση αυτή δεν θα πρέπει να είχε χαρακτηριστικά γενικής αποτελμάτωσης, καθώς την ίδια εποχή ιδρύθηκαν αρκετοί νέοι εκδοτικοί οίκοι· στο
δεύτερο, μάλιστα μισό της δεκαετίας του 1930 οι σωζόμενοι ισολογισμοί
μεγάλων εκδοτικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν κέρδη.15 Παρά ταύτα, οι
ίδιοι εκδοτικοί οίκοι εμφανίζονται λίγο αργότερα σε μελέτη της Εθνικής
Τράπεζας ως ευρισκόμενοι σε κατάσταση παρακμής.16
Τη σύνθετη εικόνα γύρω από το εκδοτικό τοπίο εκείνης της εποχής συμπληρώνουν και τα στοιχεία που αφορούν έργα και έντυπα της ευρύτερης
9 Μηχαηλίδης (2014: 218), Νιάρος (2016-2017: 340), Χατζιώτης (2001: 92).
10 Γιούργος (1999), Καρακατσούλη (2014: 12). Για την ανάδυση του έλληνα «διανοουμένου» στο τέλος περίπου του 19ου αιώνα, βλ. Νούτσος (2005).
11 Καγιαλής (2007: 31), Πασσιά (1999).
12 Σύμφωνα με τον Μιχαηλίδη (2014: 217), νεώτερες και μικρότερης εμβέλειας εκδοτικές
επιχειρήσεις, όπως του Γανιάρη και του Ζηκάκη, δεν φάνηκαν να επωφελούνται επί
μακρόν από τις ευνοϊκές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί.
13 Πολίτης (2000). Όπως παρατηρεί, εξάλλου, η Ζηζοπούλου (2014: 8), η αυξημένη ζήτηση για έντυπο υλικό στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 δεν απέβη επωφελής ούτε
και για τους χειροστοιχειοθέτες των τυπογραφείων.
14 Μιχαηλίδης (2014: 225-226). Η Καρακατσούλη (2014: 11) συνδέει αυτές τις δυσχέρειες με τις επιπτώσεις που άσκησε στην ελληνική οικονομία το ξέσπασμα της διεθνούς
Μεγάλης Ύφεσης.
15 Καρακατσούλη (2014: 13-14), Μιχαηλίδης (2014: 226, 231).
16 Καγιαλής (2007: 32).
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«λαϊκής», όπως συνήθως αποκαλείται, λογοτεχνίας. Όπως εκτιμούν οι μελετητές, η κερδοφορία που εξασφάλιζε η διακίνηση τέτοιου τύπου προϊόντων διατηρούνταν σε σταθερά υψηλό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου.17
Αυτές οι εν πολλοίς αντιφατικές παράμετροι αρκούν, νομίζω, για να
επιβεβαιώσει κανείς τη διαπίστωση πως το εκδοτικό τοπίο του Μεσοπολέμου δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο και ομοιογενές
σύνολο· αλλά ούτε και η συνδεόμενη με αυτό «εκδοτική κρίση» ως μια
κατάσταση παγιωμένη και καθολική.
Οι μαρτυρίες για την εκδοτική κρίση της δεκαετίας του 1930: κριτικός έλεγχος
Εάν, όμως, το εκδοτικό τοπίο του ελληνικού Μεσοπολέμου παρουσιάζει πράγματι αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε πώς θα μπορούσε κανείς να
εξηγήσει το γεγονός ότι οι περισσότερες μαρτυρίες που αναφέρονται στη
μεσοπολεμική κρίση προέρχονται κυρίως από τη δεκαετία του 1930 και
όχι από το σύνολο του Μεσοπολέμου; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, χρειάζεται προηγουμένως να ελεγχθεί η φύση αυτού του κειμενικού
υλικού.
Ένα εμφανές, πρώτ’ απ’ όλα, χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελείται από κείμενα που επιχειρούν να διαμορφώσουν την «κοινή γνώμη»
της εποχής τους. Πρόκειται σχεδόν κατά κανόνα για δοκίμια κριτικής,
άρθρα, χρονογραφήματα, μαρτυρίες, συνεντεύξεις και σχόλια που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο από το 1930 και εξής.18 Στις περισσότερες, εξάλλου,
περιπτώσεις αποτυπώνουν τις γνώμες προσώπων που είχαν –με τον έναν
ή τον άλλο τρόπο– άμεση συμμετοχή στις εμπορικές συναλλαγές της βιβλιαγοράς. Η περί κρίσεως εικόνα που έχουμε για τη δεκαετία του 1930
στηρίζεται, έτσι, εν πολλοίς είτε στις απόψεις εκδοτών19 είτε στην αρθρογραφία κριτικών και συγγραφέων, οι οποίοι συνεργάζονταν με εκδοτικές επιχειρήσεις για την κυκλοφορία των βιβλίων τους, ενώ παράλληλα
διατηρούσαν τακτική συνεργασία με εφημερίδες και περιοδικά έντυπα·
17 Στο ίδιο: 33-37, Μιχαηλίδης (2014: 231-232).
18 Για μια συναγωγή ορισμένων από αυτά τα κείμενα, βλ. Τσοκόπουλος κ.ά. (1998: 4063). Τα επιπλέον τεκμήρια που αξιοποιούν στις μελέτες τους ο Καγιαλής (2007: 27-85)
και η Καρακατσούλη (2014: 12-18) συνίστανται επίσης σε κείμενα δημοσιευμένα ως
επί το πλείστον στον Τύπο της εποχής.
19 Ζεβελάκης (1999), Καρακατσούλη (2014: 15), Τσοκόπουλος κ.ά. (1998: 49).
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τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις του Κ. Παράσχου, του Κ. Μπαστιά, του Γ.
Ξενόπουλου, του Κ. Ουράνη και του Π. Χάρη –για να μείνουμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.20
Πέρα από τα εξωτερικά και ειδολογικά χαρακτηριστικά τους, τα πιο
ανεπτυγμένα από αυτά τα κείμενα παρουσιάζουν επίσης αξιοπρόσεκτες
δομικές ομοιότητες. Με μικρές αποκλίσεις, η διάταξη του υλικού τους είναι απλή: διαπιστώνουν το πρόβλημα, αναλύουν τα αίτιά του, επισημαίνουν τις συνέπειές του, προτείνουν μέτρα για την υπέρβασή του.21 Αλλά
και η θεματολογία τους παρουσιάζει την ίδια λίγο-πολύ ομοιογένεια, αφού
στην πλειονότητά τους αναφέρονται όχι στο σύνολο της εκδοτικής παραγωγής, αλλά στο ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο και τα εκδομένα σε αυτοτελείς τόμους έργα της ελληνικής λογοτεχνικής κριτικής.22 «Δεν πρόκειται,
λοιπόν, περί γενικής κρίσεως την οποία διέρχεται το βιβλίο», παρατηρούσε ο Ουράνης· «και στην Ελλάδα ακόμα άλλωστε ο κόσμος διαβάζει. Αλλ’
ό,τι δεν διαβάζει –ή ελάχιστα– είναι το λογοτεχνικό μας βιβλίο».23
Στο κέντρο του προβληματισμού αυτών των κειμένων τίθεται, μάλιστα,
μια ορισμένη κατηγορία λογοτεχνικών έργων. Η κρίση του βιβλίου, όπως
συζητείται σε αυτά, δεν αφορά ούτε τις μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών
έργων ούτε τα προϊόντα της λαϊκής λογοτεχνίας, που όπως είπαμε είχαν εξασφαλίσει την εμπορική τους επιτυχία. Η ευρεία διάδοση της μεταφρασμένης
και της λαϊκής λογοτεχνίας αντιμετωπιζόταν, αντιθέτως, ως παράμετρος του
20 Οι συνεργασίες που ανέπτυξαν οι συγκεκριμένοι συγγραφείς με έντυπα της δεκαετίας
του 1930 είναι πολλές. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι Ξενόπουλος, Παράσχος
και Χάρης ήταν μόνιμοι συνεργάτες του περιοδικού Νέα Εστία· ο Μπαστιάς αρθρογραφούσε στα περιοδικά Ελληνικά Γράμματα και Πειθαρχία, καθώς και στις εφημερίδες Βραδυνή και Πρωΐα, ενώ ο Ουράνης διατηρούσε μόνιμη στήλη στην εφημερίδα
Ελεύθερον Βήμα. Για ορισμένα επιλεγμένα άρθρα τους που προέρχονται από αυτό το
πλαίσιο μόνιμων συνεργασιών, βλ. Νιάρος (2016-2017, 518-536). Στο εν λόγω χρονικό
διάστημα οι ίδιοι συγγραφείς εξέδωσαν έργα τους σε διάφορους εκδοτικούς οίκους,
όπως για παράδειγμα στον Πυρσό (Παράσχος, Μπαστιάς), τον Κολλάρο (Ξενόπουλος)
και τις εκδόσεις Φλάμμα (Ουράνης)· βλ. τα σχετικά λήμματα στο Αρχείο Ελλήνων
Λογοτεχνών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.
asp?cpage=NODE&cnode=461. Τελευταία ανάκτηση: 22/1/2019.
21 Βλ. ενδεικτικά τα άρθρα του Μπαστιά (1930) και του Ουράνη (1930). Πρβλ. επίσης
Καγιαλής (2007: 27 κεξ.), Καρακατσούλη (2014: 12-18).
22 Την ανάγκη για διάκριση μεταξύ της κρίσεως που διερχόταν το ελληνικό λογοτεχνικό
βιβλίο από την κρίση που αφορά τις εκδοτικές επιχειρήσεις επισημαίνει ο Μιχαηλίδης
(2014: 210).
23 Ουράνης (1930).

Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ...

401

προβλήματος. «Οι αληθινά μορφωμένοι άνθρωποι», έγραφε ο Θεοτοκάς,
«[...] παρακολουθούν όπως μπορούν την κίνηση της Ευρώπης και αγνοούν
τις ελληνικές προσπάθειες», ενώ «ο λαός διαβάζει ληστρική φιλολογία και
πορνογραφήματα και χειροκροτεί χυδαίες φάρσες».24
Εξεταζόμενος υπ’ αυτό το πρίσμα, ο δημόσιος διάλογος της δεκαετίας
του 1930 γύρω από την εκδοτική κρίση εμφανίζεται ως μια διαρκής και
συστηματική προσπάθεια συγγραφέων και εκδοτών να αναλύσουν τα προβλήματα που συνδέονταν με την παραγωγή και διακίνηση των δικών τους
εμπορικών προϊόντων, των βιβλίων δηλαδή εκείνων που επιχειρούσαν να
συστήσουν μια λογοτεχνική πρόταση, την οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν
ως «σοβαρή». Ο όρος «κρίση» είχε, συνεπώς, συνδηλώσεις όχι μόνο οικονομικές, αλλά και ιδεολογικές.
Η ιδεολογική διάσταση της περί εκδοτικής κρίσεως συζήτησης είναι περισσότερο εμφανής σε εκείνα ιδίως τα κείμενα που επιχειρούν να αναγάγουν το πρόβλημα σε υπόθεση δημόσιου συμφέροντος. Σε μια εποχή κατά
την οποία η λέξη «κρίση» συνδεόταν όχι μόνο με τη γενικευμένη οικονομική κρίση αλλά και με τη διάχυτη αίσθηση κατάπτωσης των αστικών αξιών,25
αρκετοί συγγραφείς επιχειρούσαν να στοιχειοθετήσουν τον ισχυρισμό ότι η
οικονομική ενίσχυση των πολιτισμικών δραστηριοτήτων θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως πρωτοβουλία συμβατή με τις επιδιώξεις του κράτους. Οι
σχετικές παρατηρήσεις του Ουράνη είναι ενδεικτικές: «Ο κ. Βενιζέλος δεν
παύει να δηλώνη [...] ότι η Ελλάς, έχοντας πλέον συμπληρώση την εθνική
της αποκατάσταση, δεν αποβλέπει παρά σε έργα ειρήνης και πολιτισμού.
Είναι επομένως ώρα να τείνη το κράτος την προσοχή και τη φροντίδα του
[...] στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου του λαού, [...] γιατί η ανύψωση αυτή είναι προς το ίδιο το συμφέρον του κράτους και της εννοίας του».26
24 Θεοτοκάς (1988: 60). Την ίδια άποψη διατύπωσαν, μεταξύ άλλων, ο Ουράνης (1930)
και λίγο αργότερα ο Κατσίμπαλης (Προδρόμου 1937α). Για άλλες αντίστοιχες διατυπώσεις, βλ. Καγιαλής (2007: 34-35, 39-40, 44 και 47).
25 Ο προβληματισμός γύρω από τη μεσοπολεμική κρίση εκδηλώθηκε άλλοτε σε συσχετισμό με την κρίση των αστικών θεσμών και υποδομών και άλλοτε σε συσχετισμό με
τη κρίση του εθνικού ιδεώδους. Για μια εποπτεία επί των συγκεκριμένων πτυχών της
μεσοπολεμικής κρίσης, βλ. Αλιβιζάτος (2011: 252-255), Δημάδης (1991: 31-129), Τζιόβας (2006), Χατζηιωσήφ (2003β), στις βιβλιογραφίες των οποίων περιλαμβάνονται
και κείμενα προερχόμενα από τη μεσοπολεμική περίοδο. Για την οικονομική κρίση του
Μεσοπολέμου, βλ. Mazower (2015).
26 Ουράνης (1930). Πρβλ. Μπαστιάς (1931).
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Αυτά τα χαρακτηριστικά της περί κρίσεως αρθρογραφίας στον Μεσοπόλεμο επιτρέπουν, κατά την άποψή μου, τη θεώρηση των συγκεκριμένων
κειμένων ως επιμέρους εκδηλώσεων μιας ενιαίας και αρκετά συστηματοποιημένης ρητορικής. Μια τέτοια ερμηνεία συνεπικουρείται, όπως θα
επιχειρήσω να δείξω στη συνέχεια, από τις συντεχνιακές διεργασίες που
παρατηρούνται στο λογοτεχνικό πεδίο της ίδιας περιόδου.
Η απαρχή της σωματειακής οργάνωσης των λογοτεχνών στην Ελλάδα
Η συστηματική ενασχόληση των συγγραφέων του Μεσοπολέμου με
ζητήματα που αφορούν την παραγωγή και διακίνηση των έργων τους σχετίζεται, όπως έχει προσφάτως επισημανθεί, με την ανάδυση μιας «επαγγελματικού» τύπου αυτοσυνειδησίας εντός του ελληνικού λογοτεχνικού
πεδίου.27 Πράγματι, από τις αρχές περίπου της δεκαετίας του 1920 είναι
εμφανής μια έντονη δραστηριότητα που επιχειρούσε να τροφοδοτήσει μια
συντεχνιακού χαρακτήρα συνείδηση στους λογοτέχνες.
Έπειτα από τις πολιτικές και πολιτειακές μεταβολές που επέφερε η κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, οι λογοτέχνες κλήθηκαν επί της ουσίας να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους όχι μόνο με τις ενισχυόμενες
εκδοτικές επιχειρήσεις, αλλά και με τις αναδιατασσόμενες κρατικές υποδομές. Η μέχρι τότε κεντρικά σχεδιασμένη από το Τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών πολιτισμική πολιτική, που είχε απορροφήσει πλειάδα συγγραφέων σε
θέσεις της διοικητικής γραφειοκρατίας, είχε ως έναν βαθμό καταρρεύσει.28
Το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικά ενεργής λογοτεχνικής κοινότητας,
που είχε εξαρτηθεί αρκετά από αυτήν την πολιτική, βρέθηκε έτσι χωρίς τη
θεσμική κάλυψη, στην οποία απέβλεπε. Προς επίλυση αυτής της εκκρεμότητας, άρχισε σταδιακά να προκρίνεται έναντι του πιεστικού αιτήματος των
27 Καγιαλής (2007: 68).
28 Το Τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών συστήθηκε το 1913 και υπαγόταν στο Υπουργείο
Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης. Από το 1913 μέχρι το 1921 διοικούνταν
από τον ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, ο οποίος ανέλαβε τη σύνταξη μιας σειράς νόμων,
μέσω των οποίων συντελέστηκε η σύσταση, αναδιοργάνωση και οικονομική ενίσχυση
διαφόρων πολιτισμικών φορέων και θεσμών. Για τη διεύθυνση αυτής της πολιτισμικής
πολιτικής αξιοποιήθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες και θέσεις συγγραφείς, όπως οι Γ.
Βλαχογιάννης, Ι. Γρυπάρης, Ι. Δαμβέργης, Μ. Μαλακάσης, Ζ. Παπαντωνίου, Σ. Σκίπης
και Α. Τραυλαντώνης· βλ. Νιάρος (2016-2017: 113-115). Για μια θεώρηση ορισμένων
πτυχών της πολιτισμικής πολιτικής των κυβερνήσεων Βενιζέλου, βλ. Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική (2012).
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λογοτεχνών για σύσταση ενός αμιγώς λογοτεχνικού ανώτατου ιδρύματος
στο πρότυπο της Ακαδημίας Goncourt η ιδέα για μια προνοιακού τύπου παρέμβαση του κράτους.29 Το νέο οργανωτικό μοντέλο προωθούνταν μάλιστα
στην πιο προωθημένη, κορπορατική του εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το
«συντεχνιακό» ή «σωματειακό» κράτος –όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται– θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ εκδοτών και συγγραφέων προς όφελος μιας ενιαίας «εθνικής» πολιτισμικής πολιτικής.30 Προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτής
της πολιτικής ήταν να συστηθούν εκδοτικά και λογοτεχνικά σωματεία με
όσο το δυνατόν πιο ευρεία κοινωνική εμβέλεια.31
Η απαρχή της σωματειακής οργάνωσης των λογοτεχνών στην Ελλάδα
εγγράφεται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την προώθηση αυτής της
νέας πολιτισμικής πολιτικής, που επρόκειτο να θέσει στο επίκεντρό της
την προσπάθεια για την εμπορική προώθηση του ελληνικού λογοτεχνικού
βιβλίου. Η διαμόρφωση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου είχε ήδη
αρχίσει να διαμορφώνεται το 1914, με την ψήφιση του «περί Σωματείων»
νόμου,32 η οποία συνοδευόταν από δημόσιες προτροπές του Βενιζέλου ως
πρωθυπουργού για τη σύσταση επαγγελματικών σωματείων.33 Εξάλλου,
με το Σύνταγμα του 1927 (Άρθρο 21) αναγνωριζόταν για πρώτη φορά η
υποχρέωση του ελληνικού κράτους να παρέχει προστασία στην τέχνη και
να «συμμετέχει εις την επιμέλειαν και την εξάπλωσίν» της.34
Σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής, καθώς ο Γεώργιος Δροσίνης
αποχωρούσε το 1921 από τη Διεύθυνση των Γραμμάτων και των Τεχνών,
29 Νιάρος (2016-2017: 348-373). Για τη σύσταση και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας
της Ακαδημίας Αθηνών, βλ. Μπελιά (2012). Για την Ακαδημία Goncourt, βλ. Ducas
(1998). Η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από την έννοια του κράτους πρόνοιας είναι φυσικά εκτενής. Για μια περιεκτική εισαγωγή, βλ. Garland (2016).
30 Για την έννοια του κορπορατισμού, βλ. ενδεικτικά Williamson (1985). Ειδικότερα, για
την πολιτική προώθηση του κορπορατισμού στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1920, βλ.
Χατζηιωσήφ (2003α: 37-40).
31 Για μια ανάλυση του κεντρικού ρόλου των εργατικών σωματείων στον κορπορατισμό,
βλ. Wachter (2007).
32 Μουδόπουλος (1987).
33 Βλ., για παράδειγμα, την εξής προτροπή του Βενιζέλου, προς τους τυπογράφους: «Το
καλύτερον όπλον διά τον εργατικόν κόσμον διά να κατορθώση να βελτιώση την τύχην
του, υπέρ της οποίας δεν είναι δυνατόν παρά να ενδιαφέρεται κάθε πολιτισμένον Κράτος, είναι η οργάνωσις αυτών εις σωματεία» («Η απεργία των τυπογράφων», 1914).
34 Επρόκειτο για νεωτερίζουσα πρωτοβουλία που αναγόταν στο πρότυπο του Συντάγματος της Βαϊμάρης του 1919 (Grüttemeier, 2016: 144).
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ενημέρωνε με απογοήτευση την κοινή γνώμη –και εμμέσως τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική κοινότητα– ότι με την απομάκρυνσή του ματαιώνονταν σχεδιασμοί για την εξασφάλιση ετήσιας κρατικής χορηγίας
ύψους εκατό χιλιάδων δραχμών «προς ενίσχυσιν της εθνικής λογοτεχνίας και καλλιτεχνίας».35 Έναν χρόνο αργότερα, ο υπουργός Εσωτερικών
της αντιβενιζελικής κυβέρνησης Πρωτοπαπαδάκη, Νικόλαος Στράτος,
διαβεβαίωνε με τη σειρά του τον πρίγκιπα Νικόλαο ότι η κυβέρνηση
ήταν πρόθυμη να διαθέσει κρατικούς πόρους για την υποστήριξη των
πολιτισμικών δραστηριοτήτων.36 Παρότι οι συγκεκριμένες εξαγγελίες
εκκινούσαν από την ίδια προνοιακή λογική, επί της ουσίας αποτελούσαν πρώιμες ενδείξεις δύο εναλλακτικών κορπορατικών μοντέλων που
επρόκειτο να κωδικοποιηθούν λίγο αργότερα στον νόμο 5058/1931 της
κυβέρνησης Βενιζέλου και στον μεταξικό αναγκαστικό νόμο 775/1937.37
Από δύο ριζικά διαφορετικούς δρόμους, έναν δημοκρατικό και έναν αυταρχικό αντίστοιχα,38 οι δύο νομοθετικές παρεμβάσεις επιχειρούσαν να
καθιερώσουν ένα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των γραμμάτων και των τεχνών, που μπορεί να
παραλληλιστεί με ανάλογα διεθνή εγχειρήματα της μεσοπολεμικής περιόδου, όπως το «Federal Writers’ Project» της κυβέρνησης Roosevelt.39
Συνδεδεμένες καθώς ήταν με αυτά τα νεωτερικά συστήματα διοικητικής οργάνωσης, οι σωματειακές διεργασίες του Μεσοπολέμου διέφεραν
ριζικά από παλαιότερες απόπειρες συλλογικής εκπροσώπησης των λογοτεχνών. Η δράση των συλλόγων του 19ου αιώνα ήταν κατά βάση πολιτισμική,
35 Δροσίνης (1921).
36 Ξενόπουλος (1922).
37 Ο νόμος 5058 «Περί ενισχύσεως των ελληνικών γραμμάτων και τεχνών» (Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τχ. 1-173, 30 Ιουνίου 1931: 2214-2215) της κυβέρνησης
Βενιζέλου προέβλεπε ετήσια χορηγία ενός εκατομμυρίου δραχμών από αδιάθετες φορολογικές εισπράξεις, ενώ ο αναγκαστικός νόμος «Περί του ειδικού προϋπολογισμού
Διδακτηρίων, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών» (Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,
τχ. 1-263, 13 Ιουλίου 1937: 1660-1662) του μεταξικού καθεστώτος εξασφάλιζε ετήσιες
χορηγίες πέντε έως εννέα εκατομμυρίων δραχμών· βλ. Νιάρος (2016-2017: 301-306,
329-333, 374-410).
38 Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες αντιστοιχούν σε δύο εκδοχές κρατικού κορπορατισμού,
τον δημοκρατικό (democratic state corporatism), όπου το κράτος διατηρεί έναν βαθμό
ελέγχου των σωματείων παραχωρώντας τους όμως ταυτόχρονα έναν ορισμένο βαθμό
αυτονομίας, και τον αυταρχικό (authoritarian state corporatism), που υπάγει τα σωματεία σε ένα προκαθορισμένο σύστημα αυταρχικού ελέγχου· βλ. Schmitter (1974).
39 Hirsch (2004).
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«ακαδημαϊκή» –καλύπτοντας έτσι το κενό από την έλλειψη ακαδημίας–,
χαλαρά ελεγχόμενη από το κράτος, αλλά και συμπληρωματική προς την
πολιτισμική πολιτική του.40 Ατελέσφορες είχαν αποδειχθεί επίσης οι πρώτες απόπειρες για εκσυγχρονισμό των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης
των λογοτεχνών στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, καθώς –όταν δεν
ήταν απλώς θνησιγενείς– συνέχιζαν να υπάγονται σε ένα παρωχημένο σύστημα –συμβολικής ή ουσιαστικής– προστατευτικής εξάρτησης από τον
Βασιλικό Οίκο.41 Τέλος, η Ένωση Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων, που
ιδρύθηκε στα τέλη του 1914, είχε ενσωματώσει ως μέλη της μόνο ορισμένους λογοτέχνες με δημοσιογραφική επαγγελματική ιδιότητα.42
Οι προτροπές για υπέρβαση των προσωπικών ιδεολογικών και αισθητικών διαφορών των συγγραφέων για χάρη της προάσπισης των κοινών
τους οικονομικών συμφερόντων άρχισαν να πυκνώνουν προς τις αρχές της
δεκαετίας του 1920. Μια συντηρητική εφημερίδα της εποχής παρατηρούσε: «η θέσις των συγγραφέων από οικονομικής απόψεως δεν εβελτιώθη
καθόλου. [...] δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι μόνο εάν συνασπισθούν εις
σωματείον συμπαγές θα κατορθώσουν να επιβάλουν τας αξιώσεις των».43
Στον σοσιαλίζοντα Νουμά διαβάζουμε αντιστοίχως: «Ας μαζευτούνε [οι
λογοτέχνες], ας αποτελέσουνε ένα σωματείο [...]. Μα χρειάζεται ένωση
40 Οι πολιτισμικοί σύλλογοι, που γνώρισαν ευρεία διάδοση στο δεύτερο κυρίως μισό
του 19ου αιώνα, υπήρξαν αστικού τύπου φορείς πνευματικών ζυμώσεων, κοινωνικών
συγχωνεύσεων, διαπαιδαγώγησης και προβολής ιδεών, στο πρότυπο των ευρωπαϊκών
«αστικών ομίλων» (bürgerliche Vereine). Η δραστηριότητά τους εντάσσεται σε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο αναφοράς, όπου η μη κρατική πρωτοβουλία έρχεται να «καλύψει»
τα κενά της κρατικής πολιτικής· βλ. Κουλούρη (1997), Kunz (2000), Μαυρομιχάλη
(2001), Μπαρμπάκη (2009), Πολίτης (2003).
41 Η προσπάθεια που έγινε το 1902 για σύσταση ενός λογοτεχνικού σωματείου, με αφορμή τον εορτασμό της πεντηκονταετηρίδος του Άγγελου Βλάχου, δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση. Μεταγενέστερη αντίστοιχη προσπάθεια, που κατέληξε μάλιστα
στη σύνταξη ενός καταστατικού, είχε την ίδια έκβαση· βλ. Νιάρος (2016-2017: 391). Η
Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, που είχε ιδρυθεί το 1894 και πήρε μορφή
σωματείου το 1908, είχε επί μακρόν ως πρόεδρό της τον πρίγκιπα Νικόλαο, που έγραφε
και ο ίδιος θεατρικά έργα. Τουλάχιστον μέχρι και το 1914, η Εταιρεία τελούσε «υπό
βασιλική προστασία». Ο ίδιος ο πρόεδρός της, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, υπερασπιζόταν αυτόν της τον χαρακτήρα επισημαίνοντας ότι η Εταιρεία «εξέλεξε [να παρασταθεί] το έργον του Επιτίμου Προέδρου της [δηλαδή του πρίγκιπα Νικολάου] όχι διά να
κολακεύση, αλλά διά να κολακευθή [...]»· βλ. Νιάρος (2016-2017: 392).
42 Στο πρώτο διοικητικό της συμβούλιο συμμετείχαν ο Ιωάννης Κονδυλάκης ως πρόεδρος, καθώς και οι Διονύσιος Κόκκινος και Άριστος Καμπάνης ως σύμβουλοι· βλ. «Η
“Ένωσις Συντακτών”» και «Αρχαιρεσίαι της Ενώσεως Συντακτών» (1914).
43 Έσπερος (1921). Πρβλ. «Οργανούνται και οι λόγιοι» (1922).
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και οργάνωση πάνω σε κατάλληλες και νεωτεριστικές βάσεις».44 Τις διαδικασίες θα πρέπει να επιτάχυνε το γεγονός ότι εκείνη ακριβώς τη χρονική
περίοδο άρχισαν να συντονίζονται προς ενιαία «κλαδική» κατεύθυνση και
οι εκδοτικές επιχειρήσεις.45
Στα τέλη του 1924 και τις αρχές του 1925 ορισμένοι καταξιωμένοι συγγραφείς –ο Γ. Δροσίνης, ο Μ. Λιδωρίκης, ο Σ. Μελάς, ο Π. Νιρβάνας και ο
Κ. Παλαμάς– ηγήθηκαν μιας πρωτοβουλίας για τον ιδεολογικό συντονισμό
ετερόκλιτων συγγραφέων προς ενιαία «εθνική» κατεύθυνση. Η συντακτική
επιτροπή, την οποία συγκρότησαν, συντονιζόταν από τον Ιωάννη Γρυπάρη,
τμηματάρχη της Διεύθυνσης Γραμμάτων και Τεχνών. Το εγχείρημα αντιμετωπιζόταν ως προ-στάδιο για τη σύσταση μιας Ομοσπονδίας των Διανοουμένων Τάξεων της Ελλάδος, η οποία θα τελούσε υπό την προστασία
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εκδόθηκε, με χρηματοδότηση του επιχειρηματία Πολύβιου Λεκού, το περιοδικό
Εικονογραφημένη της Ελλάδος, ώστε «ν’ ανυψ[ωθούν] και διαδ[οθούν] τα
Ελληνικά Γράμματα» και να προωθηθεί η «εθνική αναδημιουργία, ήτις από
παντού προαναγγέλλεται». Πράγματι, η επιτροπή κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη θετική ανταπόκριση περισσότερων από εκατό ετερόκλιτων ιδεολογικά και αισθητικά συγγραφέων, όπως του Τ. Άγρα, της Ρ. Ιμβριώτη, του Σ.
Μυριβήλη, του Γ. Ξενόπουλου, του Κ. Ουράνη, της Κ. Παρρέν και του Ά.
Σικελιανού.46 Παρότι το εγχείρημα δεν καρποφόρησε –ίσως λόγω της πολιτειακής εκτροπής που επακολούθησε–, προοιώνιζε ωστόσο το οργανωτικό
μοντέλο που επρόκειτο να συστηματοποιηθεί λίγο αργότερα.47
44 «Φαινόμενα και πράγματα» (1923).
45 Στην απόφαση για συντονισμένη κινητοποίηση των εκδοτών θα πρέπει να συνέτεινε
η απεργία των τυπογράφων. Στα τέλη του 1921 η συντακτική ομάδα του Νουμά προέτρεπε τους εκδότες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους έναντι των απεργούντων
τυπογράφων, με τη σύσταση δικού τους σωματείου και την εφαρμογή της μεθόδου του
λοκ-άουτ (βλ. «Φαινόμενα και πράγματα», 1921). Λίγους μήνες αργότερα οι εκδότες
επέδωσαν στην κυβέρνηση μια σειρά από αιτήματά τους (βλ. «Τα βιβλία», 1922). Ο
Σύλλογος Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθηνών συστήθηκε το 1929, την ίδια δηλαδή
εποχή που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ιδρύθηκε και η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών·
προς το τέλος της δεκαετίας του 1930 αναφέρονται ως μέλη του αρκετοί από τους
αθηναϊκούς εκδοτικούς οίκους, όπως ο Ελευθερουδάκης, ο «Πυρσός», ο Κολλάρος, ο
Βασιλείου, ο Σαλίβερος, ο Ζαχαρόπουλος και η «Χαραυγή» (βλ. Λεξικό Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας, 2007: 602· και «Το ελληνικό βιβλίο», 1937).
46 «Προς την ομοσπονδίαν των διανοουμένων» (1925), Η Διεύθυνσις της Συντάξεως
(1925), απ’ όπου έχουν αντληθεί και τα παραθέματα.
47 Αντίθετα, σωματειακές ενώσεις που δεν συντονίστηκαν με την προωθούμενη προνοι-
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Τα δύο μακροβιότερα, όπως αποδείχτηκε, ελληνικά λογοτεχνικά σωματεία ήταν προϊόντα της δεύτερης μεσοπολεμικής δεκαετίας, όταν προσδιορίστηκε νομοθετικά ένα είδος εκστρατείας για τη διάδοση του ελληνικού
λογοτεχνικού βιβλίου. Τον Μάρτιο του 1930, δύο μήνες έπειτα από την
ανάληψη της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας από τον Γεώργιο Παπανδρέου –η οποία είχε γίνει δεκτή μετ’ επαίνων από τους δημοσιογραφούντες λογοτέχνες–48 συστήθηκε η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, με τη συμμετοχή ενενήντα περίπου συγγραφέων.49 Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς,
ο Μπαστιάς, που ήταν γενικός γραμματέας της Ένωσης, δημοσίευσε το
άρθρο «Η κρίσις του ελληνικού βιβλίου», στο οποίο εμπεριέχονται οι προτάσεις του για την εμπορική προώθηση του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου· όπως ισχυριζόταν, είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει τις απόψεις του
στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.50 Στο κείμενο αυτό ισχυριζόταν,
μεταξύ άλλων, ότι «η προστασία του συγγραφέως έναντι του εκδότου δεν
έχει και τόση σημασία, αφού το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συγγραφεύς, το ίδιο αντιμετωπίζει κι ο εκδότης. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αρκετό
αναγνωστικό κοινό στον τόπο για να καταναλωθή το βιβλίο».51
Τις ημέρες εκείνες το σωματείο υπέβαλε διά του προέδρου του, Δημοσθένη Βουτυρά, στον Βενιζέλο υπόμνημα, στο οποίο διατυπωνόταν η
βεβαιότητα πως «η Κυβέρνησις θα περιβάλη με συμπάθειαν και ενδιαφέρον τα υποβαλλόμενα εις αυτήν αιτήματα μιας τάξεως διανοουμένων,

48

49

50
51

ακή πολιτική και δεν στηρίχτηκαν αποκλειστικά σε «επαγγελματίες» συγγραφείς δεν
μπόρεσαν να ορθοποδήσουν. Τέτοια ήταν, για παράδειγμα, η περίπτωση του Συλλόγου
Εθνικής Λογοτεχνίας και Καλλιτεχνίας, που δραστηριοποιήθηκε κατά τη διετία 19251927 και επιχείρησε να αναδείξει και να εκπροσωπήσει νέους συγγραφείς· βλ. Νιάρος
(2016-2017: 285-286 και 397).
Ο Μπαστιάς και ο Ξενόπουλος, για παράδειγμα, που διηύθυναν δύο σημαντικά περιοδικά της εποχής, τα Ελληνικά Γράμματα και τη Νέα Εστία, προέβαλαν με ενθουσιασμό
την προσωπικότητα και τα πεπραγμένα του νέου υπουργού· βλ. Μπαστιάς (1930β),
Ξενόπουλος (1931).
«Ένωσις Ελλήνων Λογοτεχνών» (1930α). Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης,
http://ellineslogotexnes.gr/ (τελευταία ανάκτηση: 29 Ιανουαρίου 2019), υπάρχει η πληροφορία ότι οι προκαταρκτικές διαδικασίες για την ίδρυση του σωματείου ξεκίνησαν
στις αρχές του 1929 και ότι πρόεδρός της ορίστηκε τότε ο Ιωάννης Γρυπάρης. Παρά
ταύτα, στο καταστατικό της Ένωσης (που είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα)
αναφέρεται ως έτος επίσημης ίδρυσής της το 1930.
Για αδιευκρίνιστους λόγους, ο Μπαστιάς παραιτήθηκε λίγες ημέρες αργότερα από τη
θέση του γενικού γραμματέα («Ένωσις Ελλήνων Λογοτεχνών», 1930β).
Μπαστιάς (1930α).
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η οποία –[...] ενώ προσφέρει τόσον σημαντικάς υπηρεσίας εις το κοινωνικόν σύνολον– δεν επρόβαλε ποτέ αξιώσεις διά την υποστήριξιν των επαγγελματικών της συμφερόντων».52 Στα τέλη Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς
πραγματοποίησε και ο Ουράνης τη δική του δημόσια παρέμβαση, με το
εκτενές άρθρο του «Η κρίσις που διατρέχει το ελληνικό βιβλίο»· όπως χαρακτηριστικά επεσήμαινε, οι προτάσεις του δεν απευθύνονταν μόνο στην
κυβέρνηση, αλλά και στους λογοτέχνες, που όφειλαν άμεσα να αναλάβουν σωματειακή δράση.53 Λίγες ημέρες αργότερα, στις αρχές του 1931,
ο Παπανδρέου κάλεσε τον Ουράνη και τον Χάρη σε γεύμα, όπου –όπως
τουλάχιστον υποστηρίζει ο Ουράνης– με τη συνεργασία και των τριών
καθορίστηκε το γενικό περίγραμμα του νομοσχεδίου για την επιχορήγηση
των πολιτισμικών δραστηριοτήτων.54 Πολλά από τα περί κρίσεως κείμενα
της επόμενης διετίας προέρχονται από τη δημόσια διαβούλευση που πλαισίωσε την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 5058/1931 «περί ενισχύσεως
των γραμμάτων και των τεχνών».55
Η ανάθεση κεντρικού ρόλου στους –εκλεγόμενους από γενικές συνελεύσεις– εκπροσώπους των σωματείων αναφορικά με τη διαχείριση των
κρατικών πόρων ήταν πιθανότατα ο κύριος λόγος, για τον οποίο το βενιζελικό μοντέλο δεν ευδοκίμησε: με την πτώση της κυβέρνησης, ακυρώθηκε ο νόμος και το 1934 συστήθηκε νέος φορέας εκπροσώπησης, με την
επωνυμία «Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών», ο οποίος θα αναγνωριζόταν
52 Το υπόμνημα σώζεται στο Αρχείο του Βενιζέλου, όμως έχει καταχωρηθεί λανθασμένα με την ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 1931, παρότι στην κεφαλίδα αναγράφεται καθαρά ο τόπος και η ημερομηνία: «Εν Αθήναις, τη 25η Νοεμβρίου 1930». Το λάθος
οφείλεται πιθανόν στην ένδειξη «27 Ιαν. 1931» της σφραγίδας που υπάρχει στο ίδιο
σημείο και δηλώνει ίσως την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του εγγράφου· βλ. Δ. Βουτυράς, «Υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά
με επαγγελματικά τους ζητήματα», Φάκελος 179~092-093, Ψηφιακό Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο / Μουσείο Μπενάκη /
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Πηγή: http://www.
venizelosarchives.gr/rec.asp?id=54909 [τελευταία ανάκτηση: 29 Ιανουαρίου 2019]. Η
έμφαση στο παράθεμα είναι δική μου.
53 Ουράνης (1930).
54 Ουράνης (1931).
55 Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή τον Μάρτιο του 1931 και επικυρώθηκε τον
Μάιο της ίδιας χρονιάς. Λίγους μήνες αργότερα ο Παπανδρέου ανέθεσε στον Χάρη να
διεξαγάγει «έρευνα», μέσω συνεντεύξεων με εκπροσώπους οργανισμών, ιδρυμάτων
και σωματείων, προκειμένου να προσδιοριστούν περαιτέρω τα επιμέρους άρθρα του
νόμου (Νιάρος 2016-2017: 301-303).
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εφεξής ως ο επίσημους συνομιλητής του κράτους.56 Σε κάθε περίπτωση,
καθώς η επακολουθήσασα δικτατορική εκτροπή είχε στηριχθεί, μεταξύ
άλλων, στον ισχυρισμό ότι αποσκοπούσε στον έλεγχο των εργατικών οργανώσεων, τα τελικώς αναγνωρισθέντα από το μεταξικό καθεστώς σωματεία, μεταξύ των οποίων και η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, υπήχθησαν
υποχρεωτικά σε ενιαία διοικητική δομή, η οποία τελούσε υπό αυταρχικό
έλεγχο.57
Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το οργανωτικό πλαίσιο, κατανοεί κανείς με
πιο σφαιρικό τρόπο τη δημόσια συζήτηση γύρω από την εκδοτική κρίση, που ανατροφοδοτήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο 775/1937, υπό τον
γενικό συντονισμό του Κωστή Μπαστιά.58 Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 παρατηρούμε μεγάλο μέρος των –σωματειακά οργανωμένων– εκδοτών και των –επίσης σωματειακά οργανωμένων– λογοτεχνών
να συσπειρώνονται γύρω από ένα είδος πανστρατιάς για την προώθηση
του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου στο αστικό αθηναϊκό κοινό και τους
αναγνώστες της ελληνικής επαρχίας.59 Όπως διευκρίνιζε, για παράδειγμα,
56 Νιάρος (2016-2017: 307-321). Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν τη σωματειακή αναδιοργάνωση δεν είναι γνωστοί. Παρότι η Ένωση συνέχισε να υφίσταται, είναι φανερό
ότι η Εταιρεία είχε σαφώς υψηλότερο βαθμό αντιπροσωπευτικότητας. Ο νέος φορέας
απορρόφησε μάλιστα πολλούς από τους συγγραφείς που συμμετείχαν στον παλαιό.
Στα διοικητικά συμβούλια της περιόδου 1934-1939 συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Βενέζης, ο Γκόλφης, ο Γρυπάρης, ο Θεοτοκάς, ο Καρθαίος, ο Μαλακάσης, ο Μυριβήλης,
η Μυρτιώτισσα, ο Νιρβάνας, ο Ξενόπουλος, ο Πετσάλης και ο Τερζάκης (στο ίδιο:
400-402). Για τον πλήρη κατάλογο των πρώτων ιδρυτικών μελών, βλ. την επίσημη
ιστοσελίδα της Εταιρείας, http://www.eel.org.gr/ [τελευταία ανάκτηση: 29 Ιανουαρίου
2019].
57 Η «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών», όπως ονομαζόταν η διοικητική αυτή δομή, θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 1938 με τον αναγκαστικό νόμο 1215 (Φύλλα Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως, τχ. 1-75, 29 Απριλίου 1938: 1061-1063). Για τις εδώ αναφερόμενες
πληροφορίες και το παράθεμα, βλ. ειδικότερα τα άρθρα: 2,§1-2· 1,§2· 3,§1. Για το
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται αυτή η πρωτοβουλία, βλ. ενδεικτικά: Αλιβιζάτος (2011: 288, 291-292), Hering (2006: 1167-1168, 1273), Δαφνής (1997:
455).
58 Ο Μπαστιάς ανέλαβε τη γενική διοίκηση του υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής
Παιδείας, καθώς και τη διοίκηση της υπαγόμενης σε αυτήν διεύθυνσης Αρχαιοτήτων,
Καλών Τεχνών και Γραμμάτων τον Αύγουστο του 1937. Για τη θέση του διευθυντή β′
τάξεως στη Διεύθυνση Καλών Τεχνών ο Μπαστιάς επέλεξε τον Παντελή Πρεβελάκη.
Σύντομα οι εξουσίες του Μπαστιά διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο· βλ. Μπαστιάς
(1997: 65-66), Νιάρος (2016-2017: 328).
59 Για το «κίνημα» διάδοσης του λογοτεχνικού βιβλίου στην ελληνική επαρχία, βλ. Βαρελάς (1997). Για ορισμένες πρωτοβουλίες (όπως π.χ. τις εκθέσεις βιβλίου) που απευθύνονταν στο αστικό κοινό των Αθηνών, βλ. Νιάρος (2016-2017: 290, 383-385).
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η συντακτική ομάδα του περιοδικού Νεοελληνικά Γράμματα, οι προγραμματικές επιδιώξεις της συνέπλεαν με τους στόχους του καθεστώτος: «η
[...] προσπάθειά μας, που σκοπό έχει να φέρει πιο κοντά στα ελληνικά
γράμματα το μεγάλο αναγνωστικό κοινό του τόπου μας, να ολοκληρώσει
δηλαδή την έννοια μιας αληθινά εθνικής λογοτεχνίας [...] αποτελεί άλλωστε και μια από τις πλατύτερες επιδιώξεις του σημερινού Ελληνικού
καθεστώτος».60 Για την εξυπηρέτηση αυτής ακριβώς της «σταυροφορίας»
–όπως την αποκαλούσε– το περιοδικό διεξήγαγε εκτενή πολύμηνη έρευνα γύρω από τα αίτια και τις επιπτώσεις της κρίσης του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου.61 Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις
συγγραφέων και εκδοτών που αποστασιοποιήθηκαν από το εγχείρημα,62
είναι σαφές πως εντός του λογοτεχνικού πεδίου είχαν επιτευχθεί συνθήκες
ευρύτατης κοινωνικής συναίνεσης, που αποτυπώνονται στη χαρακτηριστική επισήμανση του διευθύνοντα συμβούλου της ανώνυμης εκδοτικής
εταιρείας «Ι. Δ. Κολλάρος & Σία», ότι «αυτή η υπόθεση εξ ίσου ενδιαφέρει
και τους εκδότες, όσο και τους συγγραφείς. Μια κοινή προσπάθεια κι ένας
συντονισμός ενεργειών δεν θα ήταν κατά την γνώμη μου ανώφελος. Έπειτα το κράτος, δεν θα είχε να χάσει και τίποτε».63
Συμπεράσματα
Μια πιο επισταμένη έρευνα γύρω από την μεσοπολεμική εκδοτική
επιχειρηματικότητα και τον συνδεόμενο με αυτήν κριτικό λόγο θα μπορούσε ασφαλώς να αναδείξει ειδικότερες πτυχές του φαινομένου που
περιγράφεται ως «εκδοτική κρίση», αλλά και να επαναπροσδιορίσει ενδεχομένως ορισμένες από τις διαπιστώσεις της παρούσας εισήγησης. Η
ομοιογένεια ωστόσο του περί κρίσεως κριτικού λόγου, καθώς και ο πολλαπλός θεσμικός ρόλος των συγγραφέων που τον καλλιέργησαν αποτελούν, όπως επιχείρησα να δείξω, σοβαρές ενδείξεις ότι η περί εκδοτικής
60 «Τα “Νεοελληνικά Γράμματα”» (1936).
61 Όπως παρατηρούσε ο Θαλής Προδρόμου, «η έρευνά μας από την πρώτη στιγμή πήρε
τον χαραχτήρα μιας αληθινής πνευματικής σταυροφορίας, που είχε για σκοπό της να
κινήσει το ενδιαφέρον [...] γύρω απ’ την υπόθεση του βιβλίου» (Προδρόμου 1937β).
62 Τέτοιες περιπτώσεις ήταν οι ποιητές του «κύκλου Κατσίμπαλη» και ορισμένοι συγγραφείς που είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον εκδοτικό οίκο Γκοβόστη, βλ. Νιάρος (20162017: 404-407).
63 «Τι λένε οι εκδότες» (1937).
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κρίσεως συζήτηση στη δεκαετία του 1930 θα πρέπει πράγματι να συνδεόταν με τις συντεχνιακές διεργασίες που παρατηρούνται την ίδια εποχή
στο ελληνικό λογοτεχνικό πεδίο. Παρατηρούμενη υπό το πρίσμα των ευρύτερων πολιτειακών μεταβολών, η έμφαση με την οποία προβλήθηκε
το ζήτημα της κρίσης του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου μπορεί, συνεπώς, να κατανοηθεί ως μέρος μιας συστηματοποιημένης ρητορικής, που
αξιοποιήθηκε, αφενός, από τους συγγραφείς και τους εκδότες ως μοχλός
πίεσης για την πλατύτερη εμπορική προώθηση των λογοτεχνικών τους
προϊόντων και, αφετέρου, από το κράτος ως μηχανισμός για την επίτευξη
κοινωνικών συναινέσεων με στόχο την ιδεολογική αναπλαισίωση του
υπό διαμόρφωση εθνικού πολιτισμού. Στη βάση αυτής της τριπλής σύγκλισης συμφερόντων κράτους, εκδοτών και συγγραφέων φαίνεται πως
προωθήθηκε –αρχικά με δημοκρατικά και στη συνέχεια με αυταρχικά
μέσα– η προνοιακού τύπου καθολική αναδιοργάνωση του λογοτεχνικού
πεδίου της δεκαετίας του 1930. Η περαιτέρω εξέταση του ζητήματος από
μια τέτοια διευρυμένη ιστορική προοπτική θα μπορούσε, στο μέλλον, να
εξηγήσει τον βαθιά δομικό χαρακτήρα των ανανεωτικών τάσεων που παρατηρούνται στη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική του ελληνικού
Μεσοπολέμου.
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Abstract
Research on the history of the book, publishing, and the press during
the Greek interwar period has advanced significantly over the past few
years. In this context, notable efforts have been made to describe and
explain the specific issue of the interwar publishing crisis. Using existing
literature and the capabilities of modern digital databases –with a view to
obtaining a broad overview of literary history– this paper proposes a new
interpretation of this particular issue. As I will argue, the journalistic and
critical discourse from the 1930s on the crisis in the Greek book market is
a manifestation of a broader corporate rhetoric, linked to the foundation of
the first writers’ unions and the welfarist cultural policy for the commercial
promotion of the Greek literary book.
Λέξεις-κλειδιά: εκδοτική κρίση· σωματεία λογοτεχνών· πολιτισμικοί
θεσμοί· μεσοπολεμική λογοτεχνία· κράτος πρόνοιας.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1927-1967). Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ
Χρύσα Θεολόγου*
Η οικονομική κρίση και η ψυχολογία της κρίσης των τελευταίων ετών
στην Ελλάδα, δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο τον χώρο του ελληνικού
λογοτεχνικού βιβλίου. Από το 2009, οπότε και, όπως σημειώνει η Άννα
Καρακατσούλη, «για πρώτη φορά μετά το 2006 η ελληνική βιβλιοπαραγωγή μειώθηκε κάτω από τους 10.000 τίτλους, η τάση είναι σταθερά
πτωτική».1 Την ίδια στιγμή κάμψη εμφανίζουν οι αριθμοί των εκδοτικών
οίκων, γεγονός που παράλληλα με το κλείσιμο ιστορικών επιχειρήσεων
καθώς και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης του αναγνωστικού
κοινού, που συνεπάγεται την πτώση του αριθμού των πωλήσεων, δημιουργεί ασφυκτική κατάσταση στους εμπλεκόμενους με τον χώρο του
βιβλίου φορείς. Το φαινόμενο δεν είναι βεβαίως πρωτοφανές. Το λογοτεχνικό βιβλίο διέγραψε τη δική του τροχιά κρίσης και ανάκαμψης σε
μια πορεία, όχι πάντοτε ανάλογη, των περιόδων κρίσης και ανάκαμψης
του ελληνικού κράτους. Τα κρίσιμα ιστορικά γεγονότα της ταραγμένης
τεσσαρακονταετίας που μελετούμε (δικτατορία 4ης Αυγούστου του 1936,
κατοχή, εμφύλιος, επιβολή της δικτατορίας 21ης Απριλίου του 1967) με
τις συνακόλουθες πολιτικοκοινωνικές μεταλλάξεις που επιφέρουν, διαμορφώνουν δύσκολες συνθήκες για το λογοτεχνικό βιβλίο. Ο περιοδικός
και ημερήσιος τύπος υπήρξε κατά διάρκεια των ετών που εξετάζουμε, ο
φορέας αποτύπωσης αλλά και το πεδίο εκκίνησης και εξέλιξης ενός γόνιμου διαλόγου γύρω από την κρίση του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου.
*

1

Χρύσα Θεολόγου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τίτλος της υπό εκπόνηση διατριβής: «Τα σημειώματα
της λογοτεχνικής κριτικής στη Νέα Εστία (1927-1987)». Επόπτης καθηγητής: κ.
Λάμπρος Βαρελάς. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: chrysatheologou@yahoo.
gr
Καρακατσούλη (2013). Ο Γιώργος Μιχαηλίδης σημειώνει, δανειζόμενος στοιχεία από
τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, ότι «από τους 10.680 τίτλους το 2008 περνάμε στους 8.333 το 2011».
Μιχαηλίδης (2014: 207). Για περισσότερα σχετικά με την κρίση των τελευταίων ετών
στον χώρο του βιβλίου, βλ. και παρακάτω υποσημ. 34.
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Επιχειρώντας να ορίσει ακριβέστερα τον όρο «κρίση του βιβλίου», ο
Γιώργος Μιχαηλίδης σημειώνει: «ένα αντικείμενο όπως το βιβλίο διέρχεται κρίση όταν, πρώτον, δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στον σκοπό
του, κάτι που συμβαίνει όταν το βιβλίο δεν φτάνει στους αναγνώστες λόγω
υψηλής τιμής ή κακής τροφοδοσίας∙ δεύτερον όταν δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τους λόγω περιεχομένου».2
Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της κρίσης καταγράφονται και
αναλύονται από συγγραφείς, κριτικούς, εκδότες στον διάλογο που αναπτύσσεται από τις στήλες περιοδικών και εφημερίδων κατά τη χρονική περίοδο
που εξετάζω. Τα ερωτήματα που θα επιχειρήσω να απαντήσω αφορούν:
πρώτον το πώς προσλαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι στη συζήτηση φορείς την
κρίση∙ δεύτερον ποια είναι τα αίτια της κρίσης και άρα πού αποδίδονται
οι ευθύνες∙ και τέλος, ποιες είναι οι πιθανές προτεινόμενες λύσεις και τα
μέτρα που προκρίνονται για την καταπολέμηση του φαινομένου.
Οι συζητήσεις σχετικά με τα προβλήματα που παρατηρούνται στον χώρο
του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου γνωρίζουν διάφορες φάσεις, τρεις
όμως είναι οι βασικότεροι σταθμοί που θα επιχειρήσω εδώ να περιγράψω.
Πρώτος σταθμός είναι «η συστηματική ανακίνηση του προβλήματος
κυρίως από τον Κ. Μπαστιά, τον Κ. Ουράνη και τον Π. Χάρη στα τέλη
του 1930 και στις αρχές του 1931», όπως σημειώνει ο Λάμπρος Βαρελάς.3
Πριν αναφερθώ διεξοδικότερα στην πρώτη αυτή φάση της συζήτησης
αξίζει να παραθέσω σχηματικά την κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο
του βιβλίου πριν την έναρξή της. Έτσι, η δεκαετία του 1920 χαρακτηρίζεται
από πολλούς μελετητές, ως μια περίοδος ανάπτυξης του εκδοτικού συστήματος στην Ελλάδα. Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου αποκαλύπτει
ότι ο αριθμός των τίτλων τη δεκαετία αυτή είναι εντυπωσιακός, ενώ νέοι
εκδοτικοί οίκοι μικρού και μεσαίου μεγέθους κάνουν την εμφάνισή τους. Ο
Α Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό του ξενόγλωσσου βιβλίου και την κάλυψη του κενού αυτού με την εγχώρια παραγωγή.
Το αναγνωστικό, τέλος, κοινό παρουσιάζεται διευρυνόμενο και αναβαθμιζόμενο, παρά το ότι τα προβλήματα σαφώς δεν έλειπαν και σίγουρα «το
τοπίο δεν ήταν απολύτως ρόδινο», όπως σημειώνει ο Μιχαηλίδης.4
2
3
4

Μιχαηλίδης (2014:211).
Βαρελάς (1997: 44).
Μιχαηλίδης (2014: ) Βλ. και το: Αλέξης Πολίτης, «Αναζητώντας το κοινό του
μεσοπολέμου». Στο: Αθαν. Θ. Φωτόπουλος (επιμ.), Η νεοελληνική λογοτεχνία στον
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Την άνθηση του εκδοτικού συστήματος της δεκαετίας του ʾ20 έρχεται
να ανακόψει η οικονομική κρίση, που κάνει την εμφάνισή της στις αρχές του 1930 περίπου και στην Ελλάδα, ως απόηχος του κραχ του 1929.
Ο χώρος του βιβλίου πλήττεται ως επακόλουθο της γενικής οικονομικής
καθίζησης, γεγονός που καταγράφεται και αναλύεται σε μια σειρά δημοσιευμάτων σε περιοδικά και εφημερίδες της περιόδου. Αναφέρω τα σημαντικότερα: το άρθρο του Μπαστιά με τίτλο «Η κρίσις του ελληνικού
βιβλίου» στην Πειθαρχία στις 2/11 του 1930. Τα τρία άρθρα του Ουράνη
στο Ελεύθερον Βήμα με τίτλο «Η κρίσις που διατρέχει το λογοτεχνικό βιβλίο. Τα αίτια και η θεραπεία της», στις 3, 4 και 5/12/19305 και του Χάρη
«Η κρίσις του ελληνικού βιβλίου» στην Ελληνική στις 18/12 του 1930.
Ο διάλογος συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 1931 με άρθρο και
πάλι του Ουράνη στην Πειθαρχία τον Ιανουάριο του 1931 και του Κλέωνα
Παράσχου στη Νέα Εστία τον Μάρτιο του 1931. («Γιατί δεν διαβάζεται το
ελληνικό βιβλίο»). Τέλος, και ο Ξενόπουλος συμμετέχει στη συζήτηση με
σημείωμά του στο επόμενο τεύχος της Νέας Εστίας στις 15/3/1931, με τον
τίτλο: «Γιατί….διαβάζεται το ελληνικό βιβλίο», απαντώντας ουσιαστικά
στο άρθρο του Παράσχου. Ενδεικτικό της ανησυχητικής κατάστασης και
της προσπάθειας εξεύρεσης λύσεων, είναι και η έρευνα που διεξάγει το
περ. Φωνή του Βιβλίου τον Φεβρουάριο του 1931.
Στην πρώτη αυτή φάση της συζήτησης, όπως γίνεται φανερό και από
τους τίτλους των άρθρων, οι κριτικοί (με εξαίρεση τον Ξενόπουλο) εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την τύχη του λογοτεχνικού βιβλίου,
μιλώντας ξεκάθαρα για κρίση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στον
διάλογο εντοπίζει την κρίση στη μη πώληση του ελληνικού λογοτεχνικού
βιβλίου. «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συγγραφεύς, το ίδιο αντιμετωπίζει κι ο εκδότης. Δεν υπάρχει αρκετό αναγνωστικό κοινό στον τόπο
για να καταναλωθεί το βιβλίο», σημειώνει στο άρθρο του στην Πειθαρχία

5

Μεσοπόλεμο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση. Πρακτικά συνεδρίου (Πύργος Ηλείας
14-16 Μαΐου 2010), Πύργος: χ.ε., 2012: 45-62. Ευχαριστώ θερμά και από αυτή τη θέση
τον κύριο Πολίτη για την αποστολή αυτού και άλλων μελετημάτων του σχετικών με
το ζήτημα της κρίσης του βιβλίου στον μεσοπόλεμο, μέσω του επόπτη της διατριβής
μου κυρίου Βαρελά.
Οι επιμέρους τίτλοι των άρθρων του Ουράνη στα τρία φύλλα του Ελεύθερου Βήματος
είναι αντίστοιχα οι εξής: «Η ευθύνη των εκδοτών», «Η γλώσσα και το ποιόν των
βιβλίων» και «Τι πρέπει να κάμει το κράτος».
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ο Μπαστιάς.6 Ενώ και ο Ουράνης επισημαίνει ότι: «Εκδίδονται βιβλία
όμως τα 9/10 εκδίδονται με έξοδα των ίδιων των συγγραφέων. Κανείς
όμως σχεδόν δεν τ’ αγοράζει».7 Εξαίρεση στη σειρά των άρθρων που ακολούθησαν κυρίως το άρθρο του Ουράνη (το οποίο ορίζεται από τους περισσότερους μελετητές ως αφετηρία έναρξης του διαλόγου) αποτελεί το
σύντομο σημείωμα του Ξενόπουλου, δημοσιευμένο στη Νέα Εστία, που
από τον τίτλο του ακόμα φαίνεται να αμφισβητεί την ύπαρξη της κρίσης.
Ωστόσο, παρά την προσπάθεια υποτίμησης του φαινομένου, και ο Ξενόπουλος αναγνωρίζει ότι «η κρίση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους
καιρούς –από τρία τέσσερα– χρόνια οφείλεται στη γενική κατάσταση. Ο
κόσμος σήμερα δεν έχει πολλά χρήματα και φυσικά δεν παραγοράζει βιβλία»,8 ενώ παράλληλα επιδοκιμάζει τα προτεινόμενα από τους Ουράνη
και Παράσχο μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και της μελλοντικής
μεγαλύτερης διάδοσης του ελληνικού βιβλίου.
Κι αν στην αναγνώριση του φαινομένου της μείωσης των πωλήσεων με
τις συνέπειες που αυτή επιφέρει, παρατηρείται στην πρώτη αυτή φάση γενική συμφωνία, τα αίτιά του και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή του αποτελούν πεδίο πολλαπλών ερμηνειών και προτάσεων. Συνοψίζω
αμέσως τα βασικότερα αίτια όπως παρουσιάζονται στα άρθρα που ανέφερα: 1) Το περιορισμένο αναγνωστικό κοινό. Ήδη από το 1930 και το άρθρο
του στην Πειθαρχία ο Μπαστιάς επισημαίνει ότι «τα εβδομήντα εκατοστά
του πληθυσμού δεν διαβάζουν και η αγραμματοσύνη έχει πάρει μεγάλες
διαστάσεις».9 Και ο Χάρης στο άρθρο του στην Ελληνική διαπιστώνει ότι
«η υπόθεσις της ενισχύσεως του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου και της
ευρυτέρας κυκλοφορίας του είναι ένα πρόβλημα που δεν κατόρθωσαν να
λύσουν ποτέ οι συγγραφείς μας».10 Με τη δήλωση αυτή διαφωνούν εν μέρει άλλοι συμμετέχοντες στον διάλογο, όπως για παράδειγμα ο Ουράνης, ο
οποίος εντοπίζει την έλλειψη του ενδιαφέροντος του κοινού όχι προς το βιβλίο εν γένει, αλλά προς το λογοτεχνικό κυρίως βιβλίο. 2) Η έλλειψη προώθησής του από τη μεριά των εκδοτών, οι οποίοι αφήνουν το βιβλίο που
6
7
8
9
10

Μπαστιάς (1930: 79).
Ουράνης (3.12.1930).
Ξενόπουλος (1931: 320).
Μπαστιάς (1930: 79).
Χάρης (1930: 2).
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εκδίδουν «μοιρολατρικά να κάνει μόνο του την τύχη του»,11 όπως σημειώνει ο Ουράνης. 3) Η εφημερίδα και το περιοδικό που απορροφούν πολλούς
αναγνώστες. Υπάρχει ομοφωνία ως προς την αναγνώριση του αιτίου αυτού.
Ενδεικτικά αναφέρω τη δήλωση του Κολλάρου: «Η εφημερίδα κατήντησε
περιοδικόν και βιβλίον. Με μίαν δραχμήν αγοράζει κανείς εφημερίδα, η
οποία δημοσιεύει τρία-τέσσαρα μυθιστορήματα και ποικίλην άλλην ύλην».12 4) Η προτίμηση του αναγνωστικού κοινού στο ξένο βιβλίο, κάτι που
συνδέεται με το επόμενο (πέμπτο) αίτιο, ότι δηλαδή το περιεχόμενο του
ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου δεν είναι ενδιαφέρον και ελκυστικό. Γλαφυρή είναι η περιγραφή του Παράσχου: «Πώς είναι δυνατόν σε τόπο που η
λογοτεχνία του προοδεύει να εκδίδονται βιβλία με τίτλο: «Στου γλυτωμού
το χάζι ή Οι διθύραμβοι της μελοδωπλάνταχτης άρπας»;13 6) Η διγλωσσία,
αν και υπάρχει διαφωνία ως προς το εάν αποτελεί πράγματι εμπόδιο. Στην
έρευνα της Φωνής του Βιβλίου, παραδείγματος χάριν, ο Παναγιώτης Καλλογερόπουλος, διευθυντής της βιβλιοθήκης της Βουλής, σημειώνει ότι η
διαμάχη για τη γλώσσα «είναι αφορμή της κυκλοφορίας του βιβλίου. Οι
της καθαρευούσης θέλουν να διαβάζουν τι γράφουν οι μαλλιαροί, αυτοί δε
παρακολουθούν τους καθαρεύοντας».14 7) Οι γενικές συνθήκες ζωής που
έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του Έλληνα σε νέα μέσα ψυχαγωγίας. Χαρακτηριστικά τα όσα σημειώνει ο Ξενοφών Λευκοπαρίδης σε άρθρο του στο
Σήμερα (τον Αύγουστο του 1933). «Οι γενικές συνθήκες της ζωής πολεμούν παντού το βιβλίο: ο αθλητισμός ρούφηξε τη νεολαία. Ο κινηματογράφος, το γραμμόφωνο και η ραδιόλα κατάργησαν τη γνώριμη προπολεμική
οικογενειακή σκηνή, όπου πατέρας, μάνα και παιδιά διάβαζαν τη νύχτα στο
σπίτι, κάτω απ’ τη μεγάλη λάμπα της τραπεζαρίας».15 Αυτά είναι τα βασικότερα και πιο συχνά αναφερόμενα αίτια σε μια συζήτηση που, όπως είδαμε,
έλαβε χώρα σε διάφορα έντυπα της περιόδου και απασχόλησε έναν σημαντικό αριθμό εκπροσώπων της πνευματικής κοινότητας.
Τα μέτρα που προτείνονται για την ενίσχυση του λογοτεχνικού βιβλίου
απορρέουν εν πολλοίς από τον εντοπισμό των αιτίων. Έτσι, προτείνεται
η καλύτερη και πιο συγχρονισμένη οργάνωση της έκδοσης και πώλησης
11
12
13
14
15

Ουράνης (3.12.1930).
Τσοκόπουλος, Πασσιά, Χρυσοβέργης (1998: 49).
Παράσχος (1931: 246).
Τσοκόπουλος, Πασσιά, Χρυσοβέργης (1998: 48).
Λευκοπαρίδης (1933: 259).
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του βιβλίου. Η συστηματικότερη παρακολούθηση των νέων βιβλίων μέσα
από τις στήλες περιοδικών και εφημερίδων, η επιλογή προς έκδοση βιβλίων με πιο ελκυστικό περιεχόμενο. Η κρατική παρέμβαση με οικονομικές ενισχύσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες, όπως η θέσπιση βραβείων
ή η υποχρεωτική αγορά ενός αριθμού βιβλίων από σχολικές βιβλιοθήκες,
η διάδοση, τέλος, του βιβλίου στην επαρχία με σκοπό τη διεύρυνση του
αναγνωστικού κοινού.
Μια νέα φάση διαλόγου ξεκινά τον Μάιο του 1937, με αφορμή το άρθρο του Μελή Νικολαΐδη στο περιοδικό Πνευματική Ζωή. Το άρθρο φέρει
τον τίτλο: «Η αγωνία του ελληνικού βιβλίου» και στη συζήτηση που πυροδότησε μέχρι το φθινόπωρο του ίδιου έτους, εμπλέκονται πολλοί λόγιοι
και λογοτέχνες (χαρακτηριστική είναι η σημείωση του Παύλου Νιρβάνα
σε άρθρο του στη Νέα Εστία ότι: «δεν έμεινε άξιος, παλιός και νέος λογοτέχνης που να μην είπε τη γνώμη του απάνω στο θέμα της κρίσης του
βιβλίου»)16 μεταξύ των οποίων, οι Νιρβάνας και Παράσχος με άρθρα στη
Νέα Εστία καθώς επίσης και οι Κ. Θ. Δημαράς, Στράτης Μυριβήλης και
Άριστος Καμπάνης στο Ελεύθερον Βήμα, την Εθνική και το Έθνος αντίστοιχα. Και σ’ αυτήν -όπως και στην προηγούμενη- φάση του διαλόγου η
αναγνώριση της κρίσης είναι καθολική, με όλες τις πλευρές να διαπιστώνουν πως το λογοτεχνικό βιβλίο περνά μια σοβαρότατη φάση κρίσης.
Τα αίτια της κρίσης, έτσι όπως παρουσιάζονται στην αρθρογραφία της
περιόδου, ποικίλλουν και πάλι, ωστόσο δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης φάσης. Έτσι,
κυρίαρχο προβάλλει και πάλι το πρόβλημα της έλλειψης αναγνωστικού κοινού. Χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει στο άρθρο του ο Νικολαΐδης: «Δεν
λέω καμιάν υπερβολή. Μιλώ με την πικρή πείρα ενός χρόνου, με ακέρια
τη συναίσθηση της πραγματικότητος, όπως μου την απεκάλυψε η παρακολούθηση κι η μελέτη των πραγμάτων. Ας μην παρηγοριέται κανείς μ’ αναμνήσεις για το τι γινόταν άλλοτε και μ’ ελπίδες πως το βιβλίο διαβάζεται
16 Νιρβάνας (1937: 1042). Ενδεικτικό της σημασίας και της απήχησης της συζήτησης
είναι και το σημείωμα που βρίσκουμε στη στήλη της Νέας Εστίας «Περιοδικά
κι Εφημερίδες» (τχ. 254). Σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Η συζήτησις περί της
κρίσεως του ελληνικού βιβλίου, συνεχιζόμενη εις τον αθηναϊκόν τύπον με άρθρα και
σημειώματα, δίδει αφορμήν εις μίαν ευρυτέραν και βαθυτέραν εξέτασιν του ζητήματος
και διατύπωσιν συμπερασμάτων, αναφερομένων και εις την εν γένει πνευματικήν μας
ζωήν».
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περισσότερο παρ’ όσο αγοράζεται. Το γεγονός είναι ένα, αναμφισβήτητο
κι’ απελπιστικό: δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το ελληνικό βιβλίο, δεν υπάρχει αναγνωστικό κοινό».17 Ευθύνες αποδίδονται και στην «αμεθοδία των
εκδοτών», όπως σημειώνει ο Καμπάνης,18 καθώς και στις γενικές συνθήκες
της σύγχρονης ζωής∙ ο Μυριβήλης δηλώνει στο άρθρο του ότι αιτία του
φαινομένου είναι «η διαταραχή της πανανθρώπινης συνειδήσεως, που δεν
έχει πια την ηρεμία της πνευματικής απομονώσεως η οποία είναι απαραίτητη για ένα καλό βιβλίο».19 Οι εφημερίδες και τα περιοδικά (τα λαϊκά εικονογραφημένα, όπως σημειώνει ο Παράσχος), αλλά και η ξένη λογοτεχνία
απορροφούν, καθώς υπογραμμίζεται και πάλι στις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στη συζήτηση, ένα σημαντικό μέρος του αναγνωστικού κοινού,
ενώ και η διγλωσσία αναφέρεται ξανά ως ένας λιγότερο σημαντικός μεν
υπαρκτός ωστόσο λόγος που αποτρέπει τους αναγνώστες από την αγορά
λογοτεχνικών βιβλίων. Τα αίτια που προστίθενται σ’ αυτή τη φάση του διαλόγου, αφορούν την «τέλεια αστοργία»20 (η φράση ανήκει στον Παράσχο) του κράτους προς τη λογοτεχνία (διαχρονική η ευθύνη, αλλά τώρα η
διαμαρτυρία γίνεται εντονότερη) που αναπόφευκτα οδηγεί στην αδιαφορία
των νέων προς το λογοτεχνικό βιβλίο. Ενδεικτική είναι η επισήμανση του
Παράσχου ότι «απουσιάζει το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας από
το πρόγραμμα του γυμνασίου, και ως προχθές –ανήκουστο σκάνδαλο– και
από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου). Επιπλέον, ευθύνες αποδίδονται
και στην ελληνική διανόηση, με τον Δημαρά να γράφει στην «Επιφυλλίδα της Δευτέρας» του Ελεύθερου Βήματος άρθρο που τιτλοφορείται «Η
ευθύνη των λογίων», και στο οποίο έπειτα από τον διαχωρισμό τους σε
«χειρότερους» και «καλύτερους», επισημαίνει πως κανένας δεν κατόρθωσε
να συμβάλει στην ανύψωση του κριτικού αισθητηρίου του κοινού και να
συνδυάσει τις πνευματικές ανάγκες του με το πνεύμα της τέχνης.
Οι λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου. Αξίζει να αναφερθεί ότι σ’ αυτή τη φάση της συζήτησης επιστρατεύονται και παραδείγματα άλλων χωρών ως πρότυπα υποδειγματικής διαχείρισης και προώθησης της κυκλοφορίας του βιβλίου. Έτσι, ο Παράσχος
17
18
19
20

Νικολαΐδης (1937: 113).
Καμπάνης (4.7.1937).
Μυριβήλης (6..7.1937).
Παράσχος (1937:1099).
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αντιπαραβάλλει τις ανυπέρβλητες δυσκολίες (κυρίως οικονομικές) που
αντιμετωπίζει ο Έλληνας λογοτέχνης που θέλει να εκδώσει ένα βιβλίο με
την αντίστοιχη κατάσταση στη Σουηδία. Σημειώνει στο άρθρο του στη
Νέα Εστία: «Ένας Σουηδός συγγραφέας, όχι φαντάζομαι, από τους πιο
σπουδαίους του τόπου του, που έτυχε να γνωρίσω τελευταία, με εβεβαίωνε ότι από ένα μέτριας κυκλοφορίας βιβλίο, οποιουδήποτε είδους, μπορεί εκείνος που θα το γράψει, στη Σουηδία να εξασφαλίσει τουλάχιστον
ενός χρόνου άνετη ζωή».21 Και ο Άργης Κόρακας στέκεται σε άρθρο του
στο Ελεύθερον Βήμα σε μια πρωτοβουλία της Βουλγαρίας προκειμένου
να εγείρει το ενδιαφέρον του λαού για την ανάγνωση. «Το ληφθέν μέτρον
έγκειται εις την σύστασιν λαϊκών ανά το κράτος αναγνωστηρίων, αποτελούντων κέντρα πνευματικής ζωής και σκοπούντων να επεκτείνουν και να
συντηρούν την αποκτηθείσαν εις τα σχολεία μάθησιν, να εφοδιάζουν τα
μέλη των και τους πολίτας γενικώς με τ’ απαιτούμενα μέσα διά την πνευματικήν των ανάπτυξιν».22
Όσο κι αν φαίνεται παράδοξο, η κατοχική περίοδος αλλάζει, κατά γενική ομολογία, την κατάσταση στον χώρο του λογοτεχνικού βιβλίου, προς
μία θετική κατεύθυνση. «Σε πάμπολλα χρονογραφήματα σχολιάζεται η
μεγάλη αύξηση της ζήτησης του ελληνικού βιβλίου», σημειώνει η Καστρινάκη.23 «Ουδέν κακόν αμιγές καλού», θα αποφανθεί ο Χάρης στη Νέα
Εστία: «τούτο το θετικό θα μείνει από τον πόλεμο, οι Έλληνες θα έχουν
μάθει να διαβάζουν».24 Οι Έλληνες συγγραφείς βγαίνουν συνεπώς ευνοημένοι από τη συγκυρία, καθώς η αποκοπή της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, έστρεψε το αναγνωστικό κοινό σε αυτούς. Το ελληνικό λογοτεχνικό
βιβλίο λειτουργεί ως πνευματικό καταφύγιο για ένα αυξανόμενο μέρος του
αναγνωστικού κοινού, το οποίο προσέφερε τη ζήτηση που ακριβώς έλειπε –και που κατά κόρον εκφράστηκε ως αίτημα– κατά την προηγούμενη
περίοδο κρίσης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός της ίδρυσης νέων εκδοτικών
σχημάτων, με πιο χαρακτηριστικό, λόγω της μακροβιότητάς του, καθώς
βεβαίως και της αξίας του, αυτό του «Ίκαρου». Όμως, η παρατηρούμενη άνθηση δεν κράτησε για πολύ, καθώς «ο μεταπολεμικός κόσμος χαρακτηρίζεται από έκρηξη εκδόσεων, ωστόσο η έφεση προς τα γράμματα
21
22
23
24

Ό.π., (1937: 1099).
Κόρακας (1937: ).
Καστρινάκη (2015: 10).
Χάρης (1941: 519).
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του ευρέως αναγνωστικού κοινού, όπως παρουσιάστηκε κατά την κατοχή,
φαίνεται πως πολύ γρήγορα μειώνεται».25 Η μεταπολεμική κατάσταση διαμόρφωσε ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τον κόσμο του βιβλίου. «Μπορούμε
να μιλήσουμε για μια συνολική οπισθοχώρηση σε σύγκριση ακόμα και με
την κατοχή. Συνολικά μιλώντας, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 δεν
είχε αποκατασταθεί το προπολεμικό επίπεδο»,26 σημειώνεται σε έρευνα
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, μια τρίτη φάση διαλόγου για τη νέα κρίση που
διέρχεται το ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο διεξάγεται, κυρίως μέσα από τις
στήλες της Νέας Εστίας, την περίοδο 1951-1954 (σημειώνω ότι απουσιάζει από την έρευνα μια καταγραφή των φάσεων της κρίσης από το 1940
μέχρι το 1967). Στον διάλογο συμμετέχουν και πάλι συγγραφείς και κριτικοί, μεταξύ των οποίων οι: Τερζάκης, Ξεφλούδας, Θρύλος, Χάρης, Χατζίνης, Σκιαδαρέσης. Όπως και στις προηγούμενες δύο φάσεις, έτσι και σ’
αυτήν οι τοποθετήσεις ξεκινούν με την καταγραφή του γνωστού φαινομένου της συσσώρευσης εκδόσεων από τη μια (χαρακτηριστικό το σημείωμα
του Χατζίνη στη Νέα Εστία, τον Φεβρουάριο του 1951: «Η συσσώρευση
των εκδόσεων»)27 και της μικρής ζήτησης από την άλλη, ανισορροπία που
αναπόφευκτα οδηγεί σε κρίση στον χώρο των πωλήσεων του βιβλίου. Το
φαινόμενο χαρακτηρίζεται συχνά σε αυτή τη φάση ως «παράδοξο», καθώς
διαπιστώνεται ένα αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού για τη λογοτεχνία.
Ενδεικτικό είναι το σημείωμα του Τερζάκη στη Νέα Εστία, στο οποίο σημειώνει μεταξύ άλλων: «Φαινόμενα αντιφατικά που ζητάνε την εξήγησή τους. Η φετινή βιβλιαγορά ήταν, όπως λένε τουλάχιστον οι εκδότες,
ελάχιστα ικανοποιητική. Άρα κρίση εμπορική του λογοτεχνικού βιβλίου.
Από την άλλη μεριά ένα γεγονός αξιοσημείωτο: Η τελευταία Ποιητική
Απογευματινή του Εθνικού Θεάτρου, αφού επανελήφθη τέσσερες φορές
στην Αθήνα, δόθηκε και στον Πειραιά, και το κοινό του επινείου εγέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του Πειραϊκού Συνδέσμου».28 Πού αποδίδεται
συνεπώς αυτή τη φορά η ευθύνη για την κρίση στον χώρο του βιβλίου;
Η απουσία της κρατικής πρωτοβουλίας για την πλατύτερη διάδοσή του
25
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επανέρχεται στο προσκήνιο,29 ενώ και πάλι επιστρατεύονται από αρκετούς
συνομιλητές παραδείγματα άλλων χωρών. Ενδεικτικό είναι το σημείωμα
του Ξεφλούδα τον Μάρτιο του 1951 στη Νέα Εστία, στο οποίο αναφέρει
τη συνομιλία του με ξένο καθηγητή Πανεπιστημίου που παρατήρησε τα
εξής: «Κρίση του βιβλίου υπάρχει και στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης.
Το βιβλίο δηλαδή σήμερα δεν το αγοράζει όσο άλλοτε ο αναγνώστης που
μπαίνει σ’ ένα βιβλιοπωλείο του Λονδίνου ή του Παρισιού. Το βιβλίο όμως
φθάνει στο μεγάλο κοινό με τις δανειστικές ή τις περιοδεύουσες βιβλιοθήκες που αγοράζουν μεγάλο αριθμό αντιτύπων από κάθε βιβλίο που εκδίδεται».30 Ευθύνη αποδίδεται, και σ’ αυτή τη φάση επίσης, στην πνευματική
κοινότητα κυρίως λόγω της εντύπωσης του μαρασμού που δίνει στο κοινό
εξαιτίας των προσωπικών επιθέσεων και διαξιφισμών, όπως παρατηρεί
ο Χατζίνης.31 Αλλά και ο Χάρης, σε άρθρο του στην Ελευθερία τον Δεκέμβριο του 1951, προβαίνοντας σε απολογισμό του έτους, σημειώνει: «ο
απολογισμός του 1951 ήταν ο θλιβερότερος της πνευματικής μας ζωής
από χρόνια πολλά. Ό, τι έλειψε από τις οξύτατες διαμάχες του 1951 είναι
η αγνότητα και η ανιδιοτέλεια».32 Τέλος, οι νέες συνθήκες της ζωής, τα
νέα μέσα όπως το ραδιόφωνο κι ο κινηματογράφος που διεκδικούν ολοένα
και πιο δυναμικά τον ελεύθερο χρόνο μιας σημαντικής μερίδας του πληθυσμού των μεγάλων πόλεων, αποτελούν αιτία απομάκρυνσής του από το
λογοτεχνικό βιβλίο. Σε άρθρο του στη Νέα Εστία το 1953, ο Άλκης Θρύλος
σημειώνει: «Θυμήθηκα μια συνομιλία μου. Ο συνομιλητής μου μού έλεγε. Δεν καταλαβαίνετε ότι παρακολουθούμε τον θάνατο του βιβλίου; Δεν
29 Βλ. και το σημείωμα του Χάρη στη Νέα Εστία, τον Φεβρουάριο του 1951, στο οποίο
γίνεται λόγος για την «αδιαφορία της Πολιτείας για το ρόλο που μπορεί να παίξει το
Πνεύμα, προπάντων στα κρίσιμα μεταπολεμκά χρόνια που ανανεώθηκαν συνειδήσεις
και ανασυγκροτήθηκαν κοινωνίες». Χάρης (1951: 272).
30 Ξεφλούδας (1951: 344). Ο Ξεφλούδας επανέρχεται στο ζήτημα της κρίσης του λογοτεχνικού βιβλίου, με άρθρο του στη Νέα Εστία τον Μάρτιο του 1954. Και σε αυτό επισημαίνει την έλλειψη αγοραστικού κοινού ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες
της κρίσης∙ θεωρεί επίσης προβληματική τη διαφήμιση του βιβλίου και αναγνωρίζει,
τέλος, την ύπαρξη κρίσης στον χώρο του βιβλίου και σε άλλες χώρες ως απότοκο της
προσοχής του κοινού σε νέα μέσα, όπως ο κινηματογράφος. Βλ. Ξεφλούδας (1954:
340).
31 Βλ. το άρθρο του στη Νέα Εστία, με τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Γύρω στην “υποτονία”
της πνευματικής μας ζωής». Χατζίνης (1952: 128-129).
32 Χάρης (1951: 1). Πολλές φορές ο Χάρης προβαίνει σε «λογοτεχνικούς απολογισμούς»,
ιδίως στη στήλη του στη Νέα Εστία που φέρει τον τίτλο «Προβλήματα κ’ Ερωτήματα».
Στους απολογισμούς αυτούς συχνή είναι η αναφορά στα προβλήματα στον χώρο του
λογοτεχνικού βιβλίου, με κυριότερη καταγεγραμμένη αιτία τη χαμηλή ποιότητα των
εκδιδόμενων έργων.
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βλέπετε ότι το βιβλίο, σιγά αλλ’ οριστικά πεθαίνει; Θα το αντικαταστήσουν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα εικονογραφημένα αριστουργήματα,
οι συμπτύξεις σε φυλλάδια των κλασικών κειμένων, και στην ευνοϊκότερη
περίπτωση τα magazine, τα digest, οι “εκλογές”, τα περιοδικά με ποικίλη
ύλη, οι φιλολογικές σελίδες στις εφημερίδες».33
Η τελευταία αυτή τοποθέτηση του Θρύλου, βρίσκεται, θα λέγαμε, πιο
κοντά στα σημερινά ερωτήματα και αγωνίες που αφορούν το παρόν και το
μέλλον του λογοτεχνικού βιβλίου και η πρόβλεψη του αναφερόμενου στο
άρθρο συνομιλητή μοιάζει να επιβεβαιώνεται, χωρίς ωστόσο να αποτελεί
ακόμα μια αδιάψευστη πραγματικότητα.34 Όπως είδαμε, το ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο αντιστάθηκε σε όλες τις περιόδους κρίσης που δοκίμασαν
την αντοχή του. Μένει να δούμε εάν θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά.
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Abstract
The history of the literary book in Greece has passed both through
flourishing periods and tough times. This paper explores the crisis of the
literary book as it is depicted in the columns of the Greek newspapers and
magazines from 1927 to 1967. Authors, critics, editors and booksellers become witnesses of a “paradox” phenomenon; the plethora of titles, on the
one hand, and the limited demand on the other. The crisis caused by this
imbalance triggered a broad discussion, focused primarily on the reasons
which provoked such phenomenon and the appropriate solutions for its
confrontation. My goal is to study the aforementioned discussions through
three basic phases, trying, among others, to find out if the conclusions they
reached could be proven useful even today, in a time of crisis in Greece.
Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνικό βιβλίο, κρίση, ημερήσιος τύπος, περιοδικά

1.16. Σύγχρονη νεοελληνική ποίηση.
Κρίση και κρίσεις

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Ελένη Τσαντίλη
Ο στόχος της εισήγησης αυτής είναι να παρουσιάσω μέσω τριών παραδειγμάτων το ζήτημα της πολιτικής στάσης του συγγραφέα-ποιητή στη
σύγχρονη εποχή. Η εργασία βρίσκεται κάτω από το ευρύτερο θέμα-ομπρέλα που είναι η πολιτική στην ποίηση και η θέση του συγγραφέα και στη
θεωρητική της συγκρότηση βασίζεται στο φιλοσοφικο-κοινωνιολογικό
έργο του Τζόρτζιο Αγκάμπεν το οποίο συνοψίζεται στους όρους βιοπολιτική –όρο που μεταφέρει από τον Φουκώ– και κατάσταση εξαίρεσης –όρο
που μεταφέρει από τον Μπένγιαμιν. Δεν οριοθετώ κάποιο πλαίσιο αρχής
και τέλους, ωστόσο, εκλαμβάνω την οικονομική κρίση από το 2008 και
εξής ως μία κατάσταση εξαίρεσης μέσα στην οποία παράγονται και τα
κείμενα που θα εξετάσουμε. Με τη θεωρία του Αγκάμπεν θα δομήσουμε
το πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγεται ο λόγος των συγγραφέων. Για άλλους μελετητές το πλαίσιο αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση (βλ. Δημητρούλια, Τιτίκα, «Η ποίηση της νέας χιλιετίας ή η δοκιμασία του καινούριου.
Απολογισμός μιας δεκαετίας», περ. Τα Ποιητικά, τχ. 25, Μάρτιος 2017).
Ασφαλώς, πρόκειται για το ίδιο δέντρο, μόνο που στη δική μας περίπτωση
θα περιοριστούμε σε ένα μόνο κλαδί του.
Το πρώτο κείμενο είναι η συζήτηση των ποιητών Δημήτρη Αγγελή,
Σταμάτη Πολενάκη και Δημήτρη Ελευθεράκη που πήρε τη μορφή βιβλίου
με τον τίτλο Με το περίστροφο του Μαγιακόφσκι (Ερατώ, Αθήνα 2010),
το δεύτερο είναι η ευχαριστήρια ομιλία του Θοδωρή Ρακόπουλου κατά
την παραλαβή του Κρατικού Βραβείου Πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα
(2011) για το ποιητικό βιβλίο Φαγιούμ1 και, τέλος, το βιβλίο Δύσκολη Τέχνη του Δημήτρη Ελευθεράκη (Αντίποδες, Αθήνα 2015). Είναι απαραίτητη
μία διευκρίνηση, τα κείμενα αυτά δεν είναι ποιητικά αν και οι συγγραφείς,
ή αλλιώς εκφωνητές τους, ασκούνται στο ποιητικό είδος. Θα αντιμετωπίσουμε το εν λόγω πρόβλημα ως ένα πρόβλημα των ειδών και γι’ αυτό
1

Το βραβείο δόθηκε εξ ημισείας στον Ρακόπουλο και στον πεζογράφο Μιχάλη Γεννάρη
(Πρίγκιπες και δολοφόνοι, Ίνδικτος, 2010).
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στρεφόμαστε σε άλλα είδη, εν προκειμένω, μία συζήτηση, μία ομιλία, ένα
μυθιστορηματικό μονόλογο, που έχουν σαφέστερο τον, κατά Μπαχτίν,
βαθμό προθετικότητας. Τα κείμενα αυτά για την παρούσα συγκυρία θα τα
μελετήσουμε ως εκφωνήματα.
Καταρχάς, γιατί κατάσταση εξαίρεσης; Χρησιμοποιούμε τον όρο περιγραφικά. Πώς την ορίζει ο Αγκάμπεν; Στο ομότιτλο βιβλίο του την παρουσιάζει ως τη «νόμιμη μορφή αυτού που δεν δύναται να έχει νόμιμη μορφή»2, πράγματι η μνημονιακή εποχή κινείται στο όριο της συνταγματικής
νομιμότητας. Η κατάσταση εξαίρεσης αποτελεί ένα «ουδέτερο έδαφος»
όπως το ονομάζει ο Αγκάμπεν και μόνο η μελέτη του μπορεί να απαντήσει
στο ερώτημα που θέτει ο ίδιος, τι σημαίνει δρω πολιτικά;3 Η κατάσταση
εξαίρεσης είναι στην ουσία ένας τρόπος διακυβέρνησης. Παρουσιάζεται
ως ένα έκτακτο –άρα και προσωρινό– μέτρο, το οποίο ωστόσο δημιουργεί
ένα ρήγμα νομιμότητας και «απροσδιοριστίας ανάμεσα στη δημοκρατία
και στην απολυταρχία»4. Η πραγμάτευση του όρου από τον Αγκάμπεν έχει
νομικό χαρακτήρα, αλλά εντέλει σχετίζεται με την κοινωνική ζωή, καθώς
είναι ένας μηχανισμός κυριαρχίας πάνω στη φυσική ζωή (αυτό ορίζεται
ως βιοπολιτική). Εξηγεί ο Αγκάμπεν στο τέλος του βιβλίου ότι «αληθινά
πολιτική είναι μόνο η δράση που διαρρηγνύει τον δεσμό μεταξύ βίας και
δικαίου», δηλαδή που αναγνωρίζει την κατάσταση εξαίρεσης.5
Αυτό άλλωστε είναι και η βιοπολιτική, δηλαδή οι επιμέρους σχέσεις
που αναπτύσσει ένας οργανισμός με τους μηχανισμούς και τα σχέδια μιας
εξουσίας. Στη χειρότερη περίπτωση η φυσική ζωή υποτάσσεται πλήρως
και απογυμνώνεται μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς.6 Το θεμελιώδες
παράδειγμα που χρησιμοποιεί είναι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα
οποία αποτελούν την «κρυφή μήτρα και τον νόμο του πολιτικού χώρου
στον οποίο εξακολουθούμε να ζούμε»7. Το στρατόπεδο είναι η εφαρμογή μίας κατάστασης εξαίρεσης, όπου η εξαίρεση μετατρέπεται σε κανονικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε ένα από τα υπό πραγμάτευση κείμενα,
2
3
4
5
6
7

Agamben, Giorgio, Κατάσταση εξαίρεσης, μετ. Μ. Οικονομίδου, εκδ. Πατάκη, Αθήνα
2007, σ. 12.
Agamben, ό.π. σ. 12.
Ό.π., σ. 14.
Ό.π., σ. 150
Βλ. για ορισμό Agamben, Giorgio, Homo Sacer, μετ. Π. Τσιαμούρας, Scripta, Αθήνα
2005, σ. 189.
Agamben, Homo Sacer, σ. 256.
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στο Περίστροφο του Μαγιακόφσκι, επανέρχεται συχνά στη συζήτηση των
τριών ποιητών το στρατόπεδο συγκέντρωσης και το Ολοκαύτωμα. Και
αυτό συμβαίνει διότι εμπίπτει στο ηθικό ερώτημα για τη σιωπή του ποιητή
μπροστά και μετά τη φρίκη. Με αυτό τον τρόπο η βιοπολιτική εμπλέκεται
ή περιέχεται στον λόγο περί τέχνης.
Προκύπτει λοιπόν ένα ηθικό ερώτημα, για τη σχέση του ποιητή με την
κοινωνία και τη θέση του προς αυτή. Πώς δρα δηλαδή το υποκείμενο-συγγραφέας μέσα στην κατάσταση εξαίρεσης, ή πώς αντιλαμβάνεται μια περίοδο κρίσης, εκτός από το να την αντικειμενοποιήσει –δηλαδή να την κάνει
θέμα του έργου του; Ο Αγκάμπεν απαντά σε αυτό το ερώτημα αναλύοντας
την ειδική λειτουργία του συγγραφέα ως gestus (όρο που πάλι αναλύει
αρχικά και επεκτείνει από τον Φουκώ),8 ο οποίος ορίζει τον συγγραφέα ως
μία λειτουργία (gestus) η οποία «χαρακτηρίζει τον τρόπο ύπαρξης, κυκλοφορίας, ενέργειας και επίδρασης κάποιων λόγων στο εσωτερικό μιας κοινωνίας»9. Ο Αγκάμπεν ερμηνεύει τη συγγραφική λειτουργία ως αυτή που
διακυβεύει μέσα στο έργο την ίδια τη ζωή, επομένως δεν μπορεί παρά να
έχει μια ηθική σκόπευση, όπου με τα δικά του λόγια, «ηθική δεν είναι μόνο
η ζωή που υπόκειται στον ηθικό νόμο, αλλά εκείνη που δέχεται να παιχτεί,
να εκτεθεί σε κίνδυνο»10. Χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα από τον Ηλίθιο
του Ντοστογιέφσκι για να καταδείξει πώς παίζεται η ζωή της Ναστάζιας
Φιλίπποβνα. Δεν θα σταθώ στο δικό του παράδειγμα αλλά θα περάσω ευθύς αμέσως στα τρία ελληνικά κείμενα για να ανιχνεύσω τα σημεία όπου
σε κάθε ένα ο συγγραφέας/ομιλητής ως gestus έχει συνείδηση της ζωής
που «παίζεται» και τίθεται σε κίνδυνο.
Αρχικά πρέπει να εξαλείψουμε το οξύμωρο του να μιλά κανείς για τον
ρόλο του ποιητή και τη δυναμική του σχέση με την κοινωνία ή την πολιτική, χρησιμοποιώντας είδη μη ποιητικά όπως κάνουμε εδώ. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της ποιητικής γλώσσας είναι η αυτονομία και η αυτάρκειά
της, λειτουργεί ως σύστημα ανεξάρτητα από τις προθέσεις του ποιητή11.
8
9
10
11

Agamben, Giorgio, Βεβηλώσεις, μετ. Π. Τσιαμούρας, Άγρα, Αθήνα 2006.
Ό.π., σ. 101.
Ό.π., σ. 112.
Ο Μπαχτίν δεν αρνείται ολότελα τον πολυγλωσσισμό και την πολυφωνία στην ποίηση,
θεωρεί, ωστόσο, ότι πρόκειται για μια αντικειμενοποιημένη γλώσσα: «Στα ποιητικά
είδη, η λογοτεχνική συνείδηση (υπό την έννοια όλων των προθέσεων έννοιας και έκφρασης του συγγραφέα) πραγματώνεται πλήρως στη γλώσσα του. Ενυπάρχει ολοκληρωτικά μέσα της, εκφράζεται σ’ αυτήν άμεσα και αυθόρμητα, χωρίς περιορισμούς ούτε
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Αντιθέτως, και σχετικά με τις προθέσεις του ποιητή/των ποιητών, τα τρία
κείμενα έχουν κάτι κοινό, είναι πρωτίστως εκφωνήματα: Μία πραγματική
συζήτηση (μεταξύ των Αγγελή-Πολενάκη-Ελευθεράκη), μία ομιλία που
εκφωνήθηκε μπροστά σε κοινό (του Ρακόπουλου) και ένας φανταστικός
μεν, μονόλογος δε, που περιέχει στοιχεία απεύθυνσης σε έναν ακροατή
μέσα στο κείμενο (Ελευθεράκης). Ο Μιχαήλ Μπαχτίν ορίζει ένα κείμενο
ως εκφώνημα α) από την πρόθεσή του και β) από την πραγματοποίηση
αυτής της πρόθεσης.12 Η πρόθεση είναι σημαντική στο σχέδιο του Μπαχτίν, διότι καθορίζει το είδος του λόγου που θα επιλέξει ο ομιλητής. Με τη
σειρά του το εκφώνημα επιτελεί ένα ρόλο διαβιβαστή, ο ίδιος το αποκαλεί
ιμάντα μεταβίβασης, ανάμεσα στην ιστορία της κοινωνίας και την ιστορία της γλώσσας.13 Ένα βασικό χαρακτηριστικό του εκφωνήματος είναι η
απευθυντικότητά του, δηλαδή η αναγκαία ύπαρξη ενός ακροατή ο οποίος
έχει πάντα μια ενεργητική στάση προς το εκφώνημα (συμφωνεί, διαφωνεί,
ή έχει άλλες αντιδράσεις κτλ). Άλλο χαρακτηριστικό του εκφωνήματος
είναι η πολυγλωσσία και η πολυφωνία του. Ο ομιλητής ενσωματώνει άλλα
είδη λόγου και απαντά με τον τρόπο του σε άλλα εκφωνήματα. Πρόκειται για μία αλυσίδα. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά υπάρχουν στα κείμενα
των παραδειγμάτων. Τώρα, στην ποίηση συμβαίνει ο λόγος να αποκτά μια
γλωσσική ενότητα. Η ποίηση αποκαθάρει τη γλώσσα της από την πολυφωνία και τη διαλογικότητα –σε αντίθεση με το μυθιστόρημα λόγου χάρη–
έτσι που το συγκείμενο, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και η συγχρονία είναι
έννοιες αφαιρετικές και αφηρημένες για το ποιητικό σύστημα.14 Φυσικά
ο Μπαχτίν δεν αρνείται εντελώς την κοινωνική διάσταση των ποιητικών
λόγων, απλά εντάσσει την ποίηση σε μία διαρκέστερη διαδικασία.15 Τα
παρακάνω τρία εκφωνήματα, ωστόσο, μέσα στην πολυφωνία τους, ενσωματώνουν τον ποιητικό λόγο, που μετατρέπεται και αυτός σε εκφώνημα.

12
13
14
15

αποστάσεις. Η γλώσσα του ποιητή είναι η δική του γλώσσα», Μπαχτίν, Μιχαήλ, Προβλήματα λογοτεχνίας και Αισθητικής, μετ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, Αθήνα 1980, σ. 140.
Μπαχτίν, Μιχαήλ, Δοκίμια Ποιητικής, «το πρόβλημα του κειμένου», μετ. Γ. Πινακούλας, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2014, σ. 145.
Μπαχτίν, Μιχαήλ, Το πρόβλημα των ειδών του λόγου, μετ. Β. Αλεξίου-Μ. Δαφέρμος,
Futura, Αθήνα 2014, σ. 28.
Μιχαήλ Μπαχτίν, Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, ό.π., σ. 154-156.
Ό.π., σ. 157.
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Αγγελής-Πολενάκης-Ελευθεράκης: Με το περίστροφο του Μαγιακόφσκι16
Στο βιβλίο Με το περίστροφο του Μαγιακόφσκι, υπάρχει ο υπότιτλος
«μια συζήτηση για την ποίηση μεταξύ των ποιητών». Διαβάζοντας κανείς
το βιβλίο ήδη από τα περιεχόμενα και τον τρόπο που έχουν χωριστεί και
τιτλοφορηθεί τα κεφάλαια, διαπιστώνει ότι στην ουσία είναι μια συζήτηση
όχι μόνο για την ποίηση αλλά, και για την ποίηση. Τα κεφάλαια: «Η ηθική
κλήση της ποίησης και τα “έσχατα πράγματα”», «Η ποίηση και η σιωπή
του Θεού», «Ιστορία και μνήμη», «Ποίηση και πολιτική», «Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες...», «Η αισθητική της ανάγνωσης», «Για την ηθική» και
«Χρειάζεται τελικά η ποίηση;». Σε αυτή τη συζήτηση δίνεται ο εξής ορισμός: «[...] είναι πλέον σαφές ότι η ποίηση που θα ήθελε να ανήκει στην
εποχή της, εκτός από την πολιτική ή ιστορική προοπτική, οφείλει να θέτει
ερωτήματα για τη σχέση μας με τον άλλον, να διερωτάται για τα “έσχατα
πράγματα”»17. Επιλέγω δύο λέξεις κλειδιά, «οφειλή» και «άλλος», οι οποίες διαπερνούν ολόκληρο το βιβλίο, ανεξάρτητα από το πεδίο από το οποίο
περνούν οι ποιητές-συνομιλητές κάθε φορά π.χ. πολιτική, κοινωνία, σχέση
με Θεό κτλ. Η πρώτη λέξη θέτει το ζήτημα του χρέους του ποιητή προς
την κοινωνία και τον άνθρωπο ειδικότερα και η δεύτερη το ζήτημα της
ταυτότητας και του αυτοπροσδιορισμού ενός υποκειμένου ή μιας ομάδας
και τον τρόπο που συνδιαλεγόμαστε με αυτό.
Τα ζητήματα αυτά προκύπτουν στον λόγο των συνομιλητών μέσα από
την κειμενική εμπειρία της φρίκης η οποία αποτυπώθηκε σε είδη λόγου
όπως η ιστοριογραφία, η μαρτυρία, ακόμη και η ίδια η ποίηση. Δηλαδή,
το ατομικό ή συλλογικό βίωμα μιας καταστροφής, έχει μέσω των κειμένων διασπαρεί και στον χρόνο και στον λόγο των νεότερων. Για αυτό τον
λόγο στο βιβλίο αναφέρεται συχνά ως παράδειγμα στα επιχειρήματά τους
ο Πάουλ Τσέλαν. Η εβραϊκή ταυτότητα και το στρατόπεδο συγκέντρωσης
ορίζουν την επικράτεια μέσα στην οποία μπορεί ή δεν μπορεί να μιλήσει
η ποίηση. Ο Τσέλαν, όπως και οι Ρώσοι συγγραφείς της πρωτοπορίας,
είναι τα αλλότρια εκφωνήματα που ενσωματώνουν οι σύγχρονοι ποιητές.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης ως κρυφή μήτρα μιας ρευστής πολιτικής
16 Βλ. π.χ. Βατόπουλος, Νίκος, «Πολυτεχνείο, η εξοικείωση με το χειρότερο», εφ. Καθημερινή, 6.3.2015.
17 Αγγελής, Δ., Πολενάκης, Στ., Ελευθεράκης, Δ., Με το περίστροφο του Μαγιακόσφκι,
Ερατώ, Αθήνα 2010, σ. 13.
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κατάστασης μας συνδέει πάλι με τον Αγκάμπεν. Το στρατόπεδο ως κατάσταση εξαίρεσης ενυπάρχει σε διάφορες δομές: hot spot μεταναστών,
μειονότητες, περιθωριακές συλλογικότητες, γραφειοκρατία Ε.Ε. κτλ. Η
ποίηση δεν θα μιλήσει αναγκαστικά για τα παραπάνω (είπαμε ότι αρκείται στο δικό της γλωσσικό σύστημα) αλλά μπορεί να επικοινωνήσει
με την κρυφή τους μήτρα. Ο Αγγελής σε ένα σημείο της συζήτησης το
θέτει ως εξής: «[Η ποίηση] οφείλει μέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της
σύγχρονης πόλης να δείξει όχι ποιοι είμαστε, αλλά πότε είμαστε, χωρίς να
παρασύρεται από τη βιασύνη της επικαιρότητας, χωρίς να διαμαρτύρεται
κραυγαλέα όπως παλιότερα [εννοώντας τη στρατευμένη ποίηση]»18.
Συμπερασματικά, απέναντι στη βιοπολιτική που μεταλλάσσεται μέσα
στον χρόνο, οι ποιητές του Περίστροφου προβάλλουν την ευθύνη. Αυτή τη
φορά ο Ελευθεράκης λέει: «Εφόσον απλώνω στον άλλο το χέρι μου που
είναι το ποίημα, έχω μία επιπλέον ευθύνη, είμαι “υπεύθυνος για τη δική
του υπευθυνότητα”»19. Στο απόσπασμα αυτό δεν μπορούμε παρά να διακρίνουμε τον ποιητή-συγγραφέα ως gestus και το ποίημα –προσοχή, όχι
από το περιεχόμενό του– ως το αποτέλεσμα του gestus, για να ξανασυνδεθούμε με τον Αγκάμπεν.
Ρακόπουλος: Η λογοτεχνία της διασποράς
Η περίπτωση του Θοδωρή Ρακόπουλου είναι διαφορετική. Θα μπορούσα αντί για την ομιλία του να αναφερόμουν στο βιβλίο Συνωμοσία
της πυρίτιδας (Νεφέλη, 2014) του ίδιου, το οποίο ολόκληρο ενσωματώνει
το εκφώνημα της συνωμοσιολογίας. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξα τη συγκεκριμένη ομιλία αφενός διότι η αφορμή ήταν ένας κρατικός θεσμός όπως
είναι τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία, και μάλιστα για ένα βραβείο που
θεσπίστηκε και δόθηκε για πρώτη φορά, και αφετέρου διότι ο εκφωνητής
οριοθετεί ένα γραμματολογικό και ιδεολογικό πλαίσιο (προσωπικό) και
πραγματοποιεί μια ευχή-κλήση για την κοινωνική και πολιτική ευθύνη
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Η ομιλία είναι διαθέσιμη στο Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=L4EosKXkCKQ, 2.10.2018). Θα
διαβάσω συγκεκριμένα σημεία:
18 Ό.π., σ. 28.
19 Ό.π., σ. 66.
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«Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σκεφτόμουν να πω κάτι, δεν το προετοίμασα. Βρέθηκα ενώπιον ενός αγάλματος σήμερα στην Αθήνα –την Αθήνα δεν τη γνωρίζω καθόλου, ζούσα στο
εξωτερικό πολύ καιρό, κατάγομαι από την επαρχία εκεί μεγάλωσα. Όπως ένα
μεγάλο μέρος της επαρχίας (στη δυτική Μακεδονία εν προκειμένω) έφυγε στο
εξωτερικό (ο παππούς μου έζησε 30 χρόνια στον Καναδά) δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται κάποτε ως φάρσα ενίοτε κι ως τραγωδία. Το άγαλμα
που είδα ήταν νομίζω του Αλέξανδρου Παπαναστασίου [sic], είναι πίσω από
την Εθνική Πινακοθήκη, και έχει παραναγνώσει [sic] τον Σολωμό. Λέει (μια
μεταλλική επιγραφή): «Κλείσε μες στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου». Υπέροχο, δεν είναι έτσι ο
στίχος, ο στίχος είναι «Κλείσε μες στην ψυχή σου την Ελλάδα o altra cosa», ή
κάτι άλλο, «και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείου».
Το altra cosa για μένα είναι ένα δυναμικό διακύβευμα το οποίο, τώρα που
επανέρχεται το ζήτημα της λογοτεχνίας της διασποράς, ή μάλλον θα έρχεται από δω και πέρα όσο πάρα πολλοί άνθρωποι –όπως εγώ– ενίοτε ενάντια
στη θέλησή τους –αυτό ήταν η δική μου περίπτωση– αναγκάζονται να φύγουν
από αυτή τη χώρα στην οποία θέλουνε να δώσουνε, και να γράφουν ελληνικά
εκτός Ελλάδας. Στη δική μου περίπτωση αυτό συνέβη το 2004 και όσο και να
το ποθώ δεν μπορώ να επιστρέψω, σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον. Νομίζω
ότι η ελληνική λογοτεχνία, όχι ότι τέλος πάντων συνταυτίζομαι φαντασιακά
με τα διαμετρήματα ας πούμε του Σολωμού, του Καβάφη, του Κάλβου, του
Σεφέρη που ζούσαν στο εξωτερικό, αλλά νομίζω επανέρχεται αυτή η δυναμική και είναι ενδιαφέρουσα μέσα στην τραγικότητά της. Τώρα όσον αφορά
τη δική μου βράβευση, ευχαριστώ, για μένα το βραβείο ήταν ας πούμε ένα
σκούντημα, σαν να μ’ ακούμπησε κάποιος στον ώμο και να μου ’πε –κάποιος
που δεν γνωρίζω– και να μου ’πε καλά πας, συνέχισε. Αυτό θα προσπαθήσω
να κάνω και εύχομαι το καλύτερο όχι μόνο για τη δική μου κατάσταση αλλά
για την κατάσταση της γενιάς που ανδρώνεται με το δίλημμα μπροστά της να
συνεχίσει ανασφάλιστη με 400 ευρώ ή να προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την
παρούσα δυναμική ή δυστυχώς να φύγει. Ελπίζω αυτό να ανατραπεί, αυτή η
διάσταση, και να μην αναγκαστούμε να γράφουμε ελληνικά στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Νομίζω ότι πρόκειται για ένα προγραμματικό λόγο, ένα εκφώνημα
μέσα στο οποίο ορίζεται με όρους ιστορίας της λογοτεχνίας η κατάστα-
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ση εξαίρεσης, όταν αναφέρεται στη λογοτεχνία της διασποράς, δηλαδή
έμμεσα σε αυτό –την κρίση– που έχει προκαλέσει το φαινόμενο μίας
σύγχρονης λογοτεχνίας της διασποράς. Θα σταθώ μόνο στο αλλότριο
εκφώνημα που ενσωματώνει στον λόγο του, το altra cosa του Σολωμού.
To altra cosa αποτελεί για τον ομιλητή ένα διακύβευμα και αυτό το διακύβευμα είναι τόσο λογοτεχνικό, ο ίδιος συνειδητοποιεί ότι το έργο
του παράγεται στη διασπορά άρα ίσως φέρει και τα χαρακτηριστικά
της, όσο και κοινωνικό, δηλαδή η ίδια του η ζωή βρίσκεται μακριά από
αυτό που λαχταρά. Σε αυτό το κάτι άλλο διακυβεύεται η ύπαρξή του. Ο
συγγραφέας ως gestus βρίσκεται στην πλήρη του ανάπτυξη σε αυτή την
περίπτωση διότι χαράζει το σημείο στο οποίο «παίζεται» η ίδια η ζωή.
Πάνω στη δραστηριότητα του συγγραφέα ασκείται μια πολιτική δύναμη, μία βιοπολιτική εφόσον η ζωή και η δημιουργία υπάγονται σε μία
ορισμένη κυριαρχική δύναμη που ορίζει τον χώρο δράσης με τη μορφή
της μετανάστευσης. Η κατακλείδα της ομιλίας είναι ένα σχόλιο το οποίο
υπενθυμίζει ότι ένα έργο, ποιητικό εν προκειμένω, συνδέεται όχι μέσω
του περιεχομένου του, αλλά ως πράξη και μόνο με την κοινωνία και την
πολιτική κατάσταση στην οποία παράγεται.
Ελευθεράκης: Το αισθητικό και πολιτικό διακύβευμα στη Δύσκολη Τέχνη
Τρίτο και τελευταίο παράδειγμα η Δύσκολη Τέχνη του Δημήτρη Ελευθεράκη είναι μία νουβέλα, δομημένη ως ένας μονόλογος κάποιου που ατενίζει ένα έργο τέχνης. Στο βιβλίο κυριαρχεί το ερώτημα «τι είναι έργο
τέχνης;». Αφορμή στάθηκε ένα πραγματικό γκράφιτι που σκέπασε ολοκληρωτικά δύο όψεις του νεοκλασικού κτιρίου του Πολυτεχνείου στην
Αθήνα τον Μάρτιο του 2015. Το βιβλίο εκδόθηκε μόλις λίγους μήνες μετά
την εικαστική παρέμβαση που δίχασε την κοινή γνώμη20. Ο Ελευθεράκης
κάνει μία μυθιστορηματική δοκιμή πάνω στο θεωρητικό ζήτημα της αισθητικής, όχι όμως μόνο αυτό: «Θα είδατε φαντάζομαι ερχόμενος για να
καθίσετε σε αυτό εδώ το παγκάκι [...] θα είδατε ασφαλώς το γκριζόμαυρο
γκράφιτι, ναι το γκριζόασπρο γκράφιτι, πάνω στον τοίχο του κτιρίου αυτού της ιστορίας, της τέχνης και της νομιμότητας, ναι της κουλτούρας, της
20 Βλ. Βατόπουλος, Νίκος, «Πολυτεχνείο, η εξοικείωση με το χειρότερο», εφ. Καθημερινή, 6.3.2015.
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ιστορίας εντέλει, μα βέβαια, της δημοκρατίας μας, είπε ο δάσκαλος»21.
Όπως και στα προηγούμενα εκφωνήματα υπάρχει κάτι που διακυβεύεται,
η αναγκαιότητα ή μη της τέχνης και το αισθητικό της αποτέλεσμα υπάγονται σε έναν ευρύτερο προβληματισμό όπου συμπλέκονται ζωή και τέχνη
σε ένα κοινό σημείο, σε ένα κοινό ιστορικό χρόνο, τον οποίο χρόνο πρεσβεύει το κτίριο, το παγκάκι και ο χώρος γύρω τους: «Εδώ ανάμεσα στο
Μουσείο και την Πολυτεχνική Σχολή, είπε ο δάσκαλος, ο παππούς μου
από την πλευρά της μητέρας μου, είπε ο δάσκαλος, λιποθύμησε, δηλαδή
σχεδόν πέθανε από την πείνα, ναι πέθανε από την πείνα είπε ο δάσκαλος»22. Από τα αποσπάσματα που παραθέσαμε διακρίνουμε καταρχάς τον
ομιλητή ο οποίος μονολογεί ή απευθύνεται σε κάποιον που δεν ακούμε,
αναπαράγοντας τα λόγια κάποιου άλλου τα οποία επίσης ίσως άκουσε με
παρόμοιο τρόπο. Αυτή η αλυσιδωτή ενέργεια κινεί και τον ιστορικό χρόνο
από το παρελθόν προς το μέλλον. Ο ομιλητής λέει ότι η δύσκολη τέχνη
είναι η τέχνη που μας φοβίζει23, διότι πάνω στον ίδιο τοίχο που υπάρχει
το γκράφιτι υπήρχε ένα άλλο γκράφιτι για το οποίο μια ζωή μπορεί να
ριψοκινδύνεψε: «Στην κατοχή γράφανε πάνω στους τοίχους ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»24. Η δυσκολία του να μιλήσει ένας συγγραφέας για την εποχή του
είναι φανερή αλλά μοιάζει απαραίτητη. Ο συγγραφέας ενσωματώνει στον
λόγο του άλλα εκφωνήματα, πολλές φορές αντικρουόμενα -υπέρ ή κατά
του γκράφιτι, είναι τέχνη ή είναι βανδαλισμός;- καθώς από τη φύση του
το εκφώνημα προσανατολίζεται στην απάντηση του άλλου25. Υπάρχει στο
έργο η πρόθεση ενός διαλόγου και ως προς το περιεχόμενο του διαλόγου
να τεθεί ένα ερώτημα ηθικής φύσης.
Συμπερασματικά, όπως λέει ο Μπαχτίν «κάθε εκφώνημα, ανεξάρτητα
από το αντικείμενό του, απαντάει κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο στα εκφωνήματα που προηγούνται από αυτό»26. Στα παραπάνω κείμενα το αντικείμενο του λόγου τους, δηλαδή η ευθύνη του συγγραφέα και πώς αυτή η
ευθύνη προσδίδει πολιτική διάσταση στην ιδιότητά τους ως συγγραφείς (ο
συγγραφέας ως gestus) και κατ’ αντιστοιχία στα κείμενά τους, είναι ήδη
21
22
23
24
25
26

Ελευθεράκης, Δημήτρης, Δύσκολη Τέχνη, Αντίποδες, Αθήνα 2015, σ. 9.
Ό.π., σ. 15
Ό.π., σ. 21.
Ό.π., σ. 13.
Μπαχτίν, Το πρόβλημα των ειδών του λόγου, σ. 44.
Ό.π., σ. 72.
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ορισμένο και συζητημένο. Το μοναδικό που προσθέσαμε είναι ένα πλαίσιο
κοινωνιολογικό, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα εκφωνήματα στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Αγκάμπεν. Νομίζω ότι οι παραπάνω σύγχρονοι ποιητές έχουν ένα μέγιστο βαθμό συνειδητότητας αυτής της κατάστασης, ότι δηλαδή μέσα σε αυτή δεν διακυβεύεται απλώς η ποίηση, αλλά
η ίδια η ζωή και το επικοινωνούν με είδη λόγου που είναι καταλληλότερα
ως απεύθυνση σε κάποιον και κάνουν την πρόθεσή τους εναργέστερη, ενώ
ταυτόχρονα το ποιητικό τους έργο απορρέει από αυτή την έξωθεν κατάσταση και δομεί το δικό του σύστημα.
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Abstract
This paper examines how politics interfere in the discourse of modern
greek poets during economic crisis. Our approach will be from Giorgio
Agamben’s perspective of biopolitics and state of exception. In particular we examine three texts that we call utterances according to Mikhail
Bakhtin’s concept of dialogism; the dialogue between three poets, Aggelis-Polenakis-Eleftherakis Με το περίστροφο του Μαγιακόφσκι, a speech
by Theodoros Rakopoulos, and the monologue Δύσκολη τέχνη by Dimitris Eleftherakis. All three have the charateristic of responce to a previous
utterance, generate dialogue and develope issues about art, politics and
society.
Λέξεις κλειδιά: Μπαχτίν, Αγκάμπεν, Σύγχρονοι Έλληνες ποιητές

A NEW PHILOSOPHY OF POETRY BETWEEN NATIONAL
DEPRESSIONS
AND THE PERSONAL CRISES OF POETS
Ketevan Tsintsadze*
In Greek history, the early 20th century is a period of a chaotic change
of events, civil confrontation, and dictatorships. The country had not yet
emerged from the depression brought about by the shameful defeat in the
Cretan uprising at the end of the 19th century in 1897, when first the Balkan War and then World War I befell it. However, it was the Asia Minor
disaster that became a major tragedy for the Greek world of that period. It
produced a big wave of refugees who became a heavy burden for a country
already in a complicated economic situation.
It is no surprise that such a situation led to moral fluctuations, a devaluation of values, and the loss of trust in ideals. All of that had an impact
on the country’s cultural life. The literature and particularly the poetry of
this period are marked with pessimistic sentiments. The young poets who
appeared in the literary arena in the 1910s regard themselves as defeated
and humiliated people and protest against the monotonous routine in their
works.
A group of young neo-romanticist, neo-symbolist poets appeared in
Greek literature in the 1920s and introduced a completely contradictory
outlook into poetry. This was a generation which saw a lot of fiascoes of
its own. The appearance of these poets coincides with the period when
Greece had recently gone through the Balkan and the First World Wars,
and very soon the Asian Minor disaster would happen. The pessimism observed in their poems has new shapes and dimensions in comparison with
their predecessors. If previous poets were grieving for universal or national
issues, for these poets personal emotions, personal tragedies, and beliefs
were more important. They were blamed for their egoism not only by their
predecessors, but their works were even tabooed by literary critics in
Greek philology for a certain time period. This situation had its own expla*
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nation: it was considered inappropriate in a very difficult historical period
for Greece to cultivate pessimism and egoism.
Compared with the poets of previous generations, poets of the 20s
set themselves up to no longer be deceived - as if everything was OK in
Greece, with the idea that poetry could change anything (as Palamas and
his followers believed, for example). In such a way, they refused to write
poems about national ideals, national heroes, historic events, and established a new vision for poetry. Innovation was revealed in various areas
in the works of Greek poets of the 20s. Phonetics, stylistics, composition,
and verse ideology underwent changes, which is usually characteristic of
prominent poets and tendencies.
Let’s go over all the elements and related innovations offered to Greek
poetry by the poets of the 20s one by one. First of all, let’s look through
those two elements which were relatively less affected by the poetry reform. These are phonetics and composition. From the point of view of
phonetics, what we can state is that despite not being significantly detached
from the traditions of Greek rhyme, in certain cases they simply completely neglect the need for rhyming under the influence of French symbolists.
However, they established certain novelties in respect to rhythm, recognized the musical nature of poetry, and attached special interest to the melodious sonority of lines.
As for composition, the introduction of pure lyrical verses and poems
is considered to be the novelty in this aspect. Neo-romanticist, neo-symbolist poets neglected the continuous narrative, the long verse, and started
to write short and emotionally conditioned ones in which it was no longer
necessary to retain a narrative line uninterrupted in terms of the content.
Furthermore, they broke the traditional understanding of the strophe and,
in this respect, let their fantasy have a large area in which to be developed.
Along with stylistics, the ideology of the poem and verse underwent
substantial changes; these two are closely connect to each other.
Throughout the 19th century and at the beginning of the 20th century,
literature was not tasked with only representing national interests. Even
more so, in accordance with Palamas - a person having tremendous influence and many followers - literature was bestowed with a special role
in building the state. Throughout the whole period of Turkish domination
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and especially after gaining independence, Greek poetry served national
interests at the level of ideology. From the middle of 19th century, after the
newly established Greek state strengthened its position to a certain extent
in the family of European states, the so-called “Great Idea” had become its
main national aim, which envisaged regaining all lost territories and populations within the state of Greece and, eventually, restoring Greek rule in
Constantinople. Kostis Palamas and his circle made literature an extreme
apologist of this dream and such an idea was continued until the 20th century when the “Great Idea” was finally buried by the Asia Minor disaster.
Georgios Theotokas used to state that “the 19th century ended for Greece in
1922” (Vitti 1989: 19). In light of the Greeks’ worldview orientation, it is
truly like this. Greek poetry was finally freed from the age-old, unrealized
dream, the “Great Idea”, by young poets of the 1920s and given the substance of a new worldview.
What’s more, several representatives of the neo-romanticist, neo-symbolist poets used to be indifferent to Palamas’s doctrine (even before 1922)
and they did not recognize the national, ideological essence of poetry. After
the Asia Minor disaster, they completely disregarded the “Great idea” and
even forgot about its existence. They decided to end with illusions and turn
their attention towards reality. Thus, Greek poetry was no longer under the
influence of the “Great Idea” and looked at the world through completely
different eyes. The social condition of that period became the main point
of interest in literature and poetry. Neo-romanticist, neo-symbolist poets
wrote poetry that was down to earth, and instead of abstract, idealistic topics, they started to pontificate about trivial issues (at the time), such as
feelings that were related to the personal problems of ordinary individuals.
When discussing the change of Greek ideology in poetry of the ′20s,
one important fact to be taken into consideration is that in the given period, the ideology did not just change, it just took on a completely different
function for various poets. It is the merit of poets of the ′20s that in subsequent stages of development, Greek poetry did not need to struggle with
ideological dogmas. We can say it was a new lease on life which triggered
the respective changes in the development of Greek verse in general.
In the 19th century and the first half of the 20th century, poetry generally took on the “compensational role of an existential guide”. This is
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explained by the end of Christian civilization. When talking about the end
of Christian civilization, we just mean a weakening of the impact of Christianity upon social life, nothing else (Shatirishvili). The compensatory role
of existential guidance envisages the fact that poetry had turned into an
indicator of the essence of life for people as well as a metaphysical guide
(Shatirishvili). To some extent, it even replaced religion in this respect and
acquired a didactical function. However, in time it lost this function again
and turned into a depiction of reality reflected in the subjective feeling of
the poets. Such a change was reported in Greece in the 20th century and in
my opinion, the neo-romanticist, neo-symbolist poets can be considered
the ones who implemented it. Neo-romanticist poets were indifferent to
whether they played the role of a priest, a leader or not. They only wished
to share their own feelings with the reader and, in certain cases, even gain
their sympathy. They said no to the didactic nature of poetry, its doctrinal tone and therefore managed to establish a closer connection with their
readers, something their predecessors failed to do. Stylistic changes carried
out on behalf of neo-romanticist, neo-symbolist poets strengthened this
directness as well. In this respect, leading the linguistic grammatical orientation of poetry in a different direction is worth mentioning.
The 20th century as such, was distinguished by active trends of globalization all over the world. In order to make sure that Greek culture also
became an active member of this global unification, it was necessary to
put forward such topics which would not only demonstrate narrow national interests but also be acceptable and comprehensible for other national circles. Respectively, a segment which was almost similar in various
countries - the life of large cities with lexical units related to it – became
the main focus of poetry. The increased number of foreign words in the
everyday speech of Greeks during this period led to a new type of “city
speech,” which was a direct response to the themes of the neo-romanticist,
neo-symbolist poets; the vocabulary of the poets of the ‘20s became filled
with words depicting city life.
In the 20th century, the language setting of poetry changed in respect to
time and space. Before that, with several exceptions, the spaces in which
the poets lived and the one depicted in the poetic verse were detached. Up
until the 1920s, a kind of bifurcation is felt in poetry, as if these poets had
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no knowledge at all of the reality around them. This was probably caused
by objective and subjective reasons. One of the objective reasons was that
in Greece, city life had still not been brought up to a level for poets to have
a desire of describing and talking about it. A subjective reason is that these
poets were still serving an ideological poetry having the goal of deepening
the national self-awareness of the Greek people and bringing readers closer
to their Greek roots. Poets thought this was better preserved in the villages
than in the city (when speaking of Greek city life, a stereotype must be taken into account that only Athens fit the European concept of a city during
that period, thus city life is identical to Athens life in this case). With its
cosmopolitan character and general European tendencies, the city was in
opposition to everything national in their imaginations.
Athens and provinces in Greece during the 1920s were substantially
different in terms of their time of development. The Greek village of this
period, with its achievements and lifestyle, was much closer to the Middle
Ages than the 20th century. This situation is completely different in respect
to Athens. Though not yet being a city with western customs, it was still
a part of world civilization. In comparison to poets of the previous generation whose focus was mostly on the village environment, poetry was
returned to the time in which poets truly lived through the introduction of
the city or Athens as the main theme of poets during the 1920s (Araghis
2006: 399).
It is interesting to learn what led to such a turnaround. Among the
neo-romanticist, neo-symbolist poets, none were born or raised in the capital city apart from Lapathiotis. They all came to Athens at a later stage in
their lives and still this city become a space for their poetry. Let’s recall a
very significant detail here. The poet Drosinis was originally from Athens,
born and brought up there. Still, his work did not focus on Athenian topics
and his work was influenced by folklore. This trend was originally vitally
significant for Greek poetry since it was under the threat of being isolated
from society. Despite neglecting the Katharevusa, its language was detached from everyday reality –at least on a lexical level.
One more change that is worth mentioning from a stylistic point of
view, is the representation of grammatical persons in poems. Poets from
the previous generation who had a gnostic attitude towards objects used to
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continuously speak in the plural and discuss general issues. In the 20s, as
it was already mentioned, the gnostic attitude towards the issues of poetry
was replaced by expressing feelings achieved on the basis of empirical
experience, which was demonstrated by turning the grammatical person
into a singular “I” (Araghis 2006: 395). Such a change, in my opinion, was
quite a bold statement in Greek poetry since it imposed a higher degree of
responsibility over the poet.
In conclusion, we can say that the development of Greek literature
(after the Turkish reign) was a very complex and contradictory process.
Up until the 1920s, Greeks had missed a number of literary movements
that had shaped Western European literature and arts. This means that the
Greeks often had to artificially fill in the gaps, which led to a failure of
various trends such as the Enlightenment, Romanticism, Symbolism, and
Parnassianism and only in the 20s did Greek poetry have a realistic, organic development without coping with external trends, topics, and styles. In
the 1920s verse ideology and style underwent fundamental changes. Last
but not least, transformations occurred in phonetics and composition.
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Abstract
Οι ποιητές της δεκαετίας του 1920 ύστερα από τις περίπλοκες και
σταδιακές ζυμώσεις έθεσαν τέλος στη διαδικασία της οργανικής εφαρμογής
των ευρωπαϊκών τάσεων στην ελληνική ποίηση που άρχισε με την
απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Πρώτ’απ’ όλα πρόκειται για τις σημαντικές αλλαγές και μεταβάσεις
στην ποιητική ιδεολογία και προσανατολισμό. Αν οι προηγούμενοι
ποιητές θρηνούσαν για παγκόσμια ή εθνικά ζητήματα, για τους ποιητές
της δεκαετίας του 1920 τα προσωπικά συναισθήματα, οι προσωπικές
τραγωδίες και οι πεποιθήσεις ήταν πιο σημαντικές.
Σε σύγκριση με τους ποιητές των προηγούμενων γενιών, οι ποιητές της
δεκαετίας του 1920 αρνήθηκαν πλέον να γραφουν με πεποίθηση σαν η
Ελλάδα δεν είχε ανθρωπινά προβλήματα και ότι η ποίηση θα μπορούσε να
αλλάξει οτιδήποτε (όπως το πίστευαν ο Παλαμάς και οι οπαδοί του). Με
αυτόν τον τρόπο, αρνήθηκαν να γράψουν ποιήματα για εθνικιστικά ιδανικά,
εθνικούς ήρωες, ιστορικά γεγονότα και καθιέρωσαν ένα νέο όραμα για
την ποίηση. Η καινοτομία αποκαλύφθηκε σε διάφορους τομείς στα έργα
των ποιητών της δεκαετίας του ‘20. Η φωνητική, η στιλιστική, η σύνθεση
και η ιδεολογία των στίχων υπέστησαν αλλαγές, κάτι που συνήθως είναι
χαρακτηριστικό για τους διακεκριμένους ποιητές και τάσεις.
Keywords: New philosophy of Greek poetry, Ideology of poetry, Personal and national crises, Neoromantists, Neosymbolists

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»;
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΚΕΨΕΙΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Νικηφόρος Κοντομίχης-Αφεντουλίδης*
Η λογοτεχνία, ως γνωστόν, είναι ένα διαχρονικά σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο και μια ειδική γλώσσα, η οποία, όπως και οι κώδικες των
άλλων καλλιτεχνικών πεδίων, διαθλά και δίνει μορφή στις υποκειμενικές
μας εμπειρίες για τον κόσμο και την ζωή, με τη χρήση συγκεκριμένων
εκφραστικών μέσων και τεχνικών αφήγησης. Ας μην ξεχνάμε ότι το αντικείμενο της λογοτεχνίας δεν είναι εν γένει ο άνθρωπος ή συλλήβδην ο
κόσμος. Είναι κάθε ανθρώπινη κατάσταση, όπως αυτή διαθλάται μέσα από
την υπαινικτική και αμφίσημη λογοτεχνική γλώσσα. Είναι, δηλαδή, «η λογοτεχνική αναπαράσταση της ανθρώπινης κατάστασης».
Με μια τέτοια οπτική και σχετικά με το ερώτημα που εκφράσαμε στην
αρχή ως υπόθεση εργασίας συμμεριζόμαστε την άποψη ότι «η κρίση όπως
κάθε «επείγουσα» ιστορική συνθήκη δεν μπορεί παρά να επηρεάζει όπως
και όλα τα πολιτισμικά γεγονότα, και αυτά της λογοτεχνικής έκφρασης
είτε με άμεσο τρόπο, τροφοδοτώντας την ύπαρξη, την ύλη ή και τη δομή
τους· είτε με έμμεσο τρόπο, προσφέροντας το κατάλληλο σκηνικό, για να
ξεδιπλωθούν και άλλα γενικότερα αφηγηματικά πεδία, υπαρξιακά ή ακόμη
και “αρχέγονα”».1 Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς βλέπουν αλλά και
πώς την αντιμετωπίζουν ή και πώς έχουν επηρεαστεί από αυτήν νεώτεροι
συγγραφείς, οι οποίοι εκδίδουν το πρώτο τους βιβλίο μετά το 2005 και
διαμορφώνονται κυρίως από το 2012 και μετά, δηλαδή εν μέσω της πολιτικοοικονομικής κρίσης, όπως τουλάχιστον την γνωρίσαμε με τα κοινωνικά
της συμφραζόμενα στην Ελλάδα.
Μέσα από τέσσερα παραδείγματα νεότερων πεζογράφων, θα προσπαθήσω να συμψηφίσω κάποια χαρακτηριστικά με το αίτημα να αποτελέσουν
ένα υπόβαθρο προβληματισμού. Επιλέγω τις περιπτώσεις από όσους/όσες
γεννήθηκαν μετά το 1975, δηλαδή από όσους/ες ηλικιακά βρίσκονται στην
*
1
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πορεία εκείνη που οδηγεί από τα νεανικά χρόνια σε μια περίοδο, θα λέγαμε,
μιας σχετικής ωριμότητας. Επιλέγω δύο περιπτώσεις αντρών και δύο γυναικών. Τον Θωμά Συμεωνίδη, ο οποίος γεννήθηκε το 1977 και στο πρώτο του
μυθιστόρημα Γίνε ο ήρωάς μου! (εκδόθηκε το 2015) η κρίση βρίσκεται σε
ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, μια που πρόκειται για μια αφήγηση συμβολιστική, που αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο μιας σχεδόν αλληγορίας, ενώ
το δεύτερό του βιβλίο, με τίτλο Μυθιστόρημα (εκδόθηκε το 2017) διαφοροποιείται σε επίπεδο νοηματικής ανάπτυξης, αλλά δεν παραιτείται από μια
διαπραγμάτευση που αναφέρεται σε «κρίσιμες» καταστάσεις. Τον Σπύρο
Μπρίκο (ο οποίος γεννήθηκε το 1979), που στο βιβλίο υβριδικών διηγημάτων Ιατρικό Παράδοξο (εκδόθηκε το 2015), αλλά και στο δεύτερο βιβλίο
Αγία Παπαλίνα η καλλονή (εκδόθηκε το 2017) η κρίση είναι το παρεπόμενο
της ιστορίας του γενέθλιου τόπου του, της Πρέβεζας. Από την ομάδα των
γυναικών επιλέγω την Τζούλια Γκανάσου (που γεννήθηκε το 1978) με πρώτο βιβλίο το 2006 και την Ούρσουλα Φωσκόλου (που γεννήθηκε το 1986)
με το βιβλίο Κήτος που εκδόθηκε το 2016. Από τα βιβλία της Γκανάσου θα
αναφερθώ στο τελευταίο της βιβλίο Γονυπετείς: πορεία προς τα εμπρός (που
εκδόθηκε το 2017). Η κρίση με τις κοινωνικοπολιτικές της διαστάσεις είναι
απομακρυσμένη θεματικά στα δύο τελευταία βιβλία.
Σχετικά με τις αφηγηματικές τεχνικές των παραπάνω βιβλίων θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε ένα πρώτο επίπεδο μιας γενικής παραδοχής: «Ο Συμεωνίδης χωρίζει το πρώτο μυθιστόρημά του σε τρία ασυνήθιστα ασύμμετρα μέρη Αρχή-Συνέχεια-Τέλος, όπου η Αρχή καταλαμβάνει 1,5
σελίδα περίπου, το Τέλος άλλη 1,5 και το μεσαίο τμήμα της Συνέχειας 135
σελίδες, ενώ ο Μπρίκος ονομάζει Διηγήματα κείμενα υβριδικά, τα οποία
έχουν αρκετά οριακά χαρακτηριστικά για τον ορίζοντα προσδοκίας του διηγήματος. Η Γκανάσου ονομάζει νουβέλα μια διήγηση εσωτερικού μονολόγου που αναμειγνύεται με αναχρονικές διηγήσεις, με αποσπάσματα από
θρησκευτικούς ύμνους, αναφορές σε άλλα κείμενα και στιγμιότυπα ταινιών.
Τέλος, η Φωσκόλου ονομάζει μικρά και μεγάλα πεζά αφηγήματα που τα μικρότερα μοιάζουν με στιγμιότυπα, τα οποία καταγράφουν εικόνες ανάμεσα
στο όνειρο και την πραγματικότητα με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικής πρόζας,
ενώ τα μεγαλύτερα συγκροτούν μια αφήγηση πλησιέστερη αυτής ενός διηγήματος, η οποία όμως διατηρεί τον παρεκκλίνοντα πυρήνα των μικρών»2.
2
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Ας προσπαθήσουμε όμως να αναλύσουμε και να επεκτείνουμε περαιτέρω:
Στο «Γίνε ο ήρωάς μου!» του Θωμά Συμεωνίδη έχουμε έναν παραβολικό καφκικού τύπου άχρονο και απροσδιόριστο τόπο, με έμμεσες διασυνδέσεις μιας κρίσιμης και παρακμάζουσας κοινωνικής δομής, όπου
ο πρωταγωνιστής, εμφανίζεται ως θύμα μιας ανερμήνευτης ενοχοποίησης από έναν γραφειοκρατικό Οργανισμό μιας ασαφούς αλλά παντοδύναμης εξουσίας. Παράλληλα, με τον προφανή ενδοκειμενικό διάλογο με τον Κάφκα και την «Δίκη» του, ο Συμεωνίδης χρησιμοποιεί ένα
ομόλογο αφηγηματικό τέχνασμα Απολογίας με το «Κιβώτιο» του Άρη
Αλεξάνδρου, απέναντι σε έναν αόρατο Πρόεδρο-Ανακριτή, έναντι του
οποίου ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής προσπαθεί να οχυρώσει την αθωότητά του, σαν να προσπαθεί να πείσει τον ίδιο του τον εαυτό. Πολλά
από τα πρόσωπα του Συμεωνίδη ονομάζονται, δηλαδή καθορίζονται,
από τις κυρίαρχες ιδιότητές τους (π.χ. Ναρκωμένος, Συμβασιούχος κ.α.)
ή από αρχικά γράμματα που δεν αποκαλύπτουν την βαθύτερη αλήθειά
τους (π.χ. Α.) όπως και οι χωρικές δομές που κρύβουν τις βαθύτερες
λειτουργίες τους (π.χ. Πτέρυγα, Οργανισμός κλπ). Κοινό στοιχείο με το
δεύτερο βιβλίο του αποτελεί το ανοιχτό τέλος, το οποίο υπογραμμίζει
την αβεβαιότητα των ερμηνειών μας υποδηλώνοντας (ή μήπως υποσκάπτοντας;) την αδυναμία του Λόγου μπροστά σε έναν δυναστευτικό και
απορροφητικό Κανόνα που ομογενοποιεί τις ατομικές μονάδες, είτε κάτι
τέτοιο αναφέρεται στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα είτε και στην αφηγηματική σύμβαση του μυθιστορήματος. Πράγματι στο Μυθιστόρημα,
όπου ο πρωταγωνιστικός ήρωας ονομάζεται ΑΥΤΟΣ η κρίση μετατοπίζεται στην ίδια τη φύση της αφήγησης, μια που με έντονα ειρωνικό ύφος
παρωδείται η διαδικασία συγκρότησης ενός δομημένου, υπάκουου στη
γραμμική διαδοχή λόγου. Ο πρωταγωνιστής ΑΥΤΟΣ, αρχιτέκτονας που
εργάζεται σε ένα γραφείο, φαίνεται να αναζητά την ταυτότητά του σε
έναν θραυσματικό και υπό κατάρρευση κόσμο, που το ρεαλιστικό υπονομεύεται από το πιθανολογικό και το φαντασιακό, ενώ το μεγαλύτερο
μέρος συγκροτείται από μια παρωδούμενη αφήγηση του αφεντικού του
Εντουάρ, ο οποίος καταλαμβάνεται από τον δαίμονα της αφήγησης και ο
υφιστάμενός του είναι αναγκασμένος να την καταγράψει. Ο χωρισμός
των κεφαλαίων παραμένει εκ προθέσεως ασύμμετρος (24 κεφάλαια όσα
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και το αλφάβητο, οι ραψωδίες της Οδύσσειας και τα ποιήματα του Μυθιστορήματος του Σεφέρη). Το μικρότερο κεφάλαιο (14ο) αποτελείται από
τρεις λέξεις (ΑΥΤΟΣ: Ποιος είναι;) ενώ το μεγαλύτερο (19ο) καταλαμβάνει τις 64 από τις 124 σελίδες του βιβλίου και αποτελείται από την
εγκιβωτισμένη αφήγηση του Εντουάρ. Εκ παραλλήλου ανιχνεύεται ένας
συνεχής διακειμενικός διάλογος με λογοτεχνικά και φιλοσοφικά κείμενα
ενώ το τέλος παραμένει όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανοιχτό: Παραθέτω το τελευταίο κεφάλαιο: «Σκοτεινός διάδρομος. ΑΥΤΟΣ προχωράει
για ώρες, για μέρες, για χρόνια, ξεκίνησε χωρίς να ξέρει, πρέπει να ήταν
σιωπή και γαλήνη, συνεχίζει, προχωράει, σε μια σιωπή, σε μια γαλήνη,
χωρίς να ξέρει, δεν ξέρω, ως εδώ, φτάνει, αρκετά, αρκετά».
Στα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα κείμενα του Σπύρου Μπρίκου κεντρικός θεματικός άξονας, που τα διαπνέει, είναι η πρόσφατη Ιστορία
της Ελλάδας, κυρίως αυτή του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου και το εμφυλίου που ακολούθησε. Τα πρόσωπα των διηγημάτων του πηγαινοέρχονται
σε διάφορες χρονικές βαθμίδες και από το φαντασιακό στο ρεαλιστικό
με έναν ιδιαίτερο όσο και παράξενο τρόπο. Σκηνικός χώρος διόλου τυχαία είναι κυρίως η περιοχή της Πρέβεζας, η γενέτειρα του συγγραφέα.
Στο δεύτερο βιβλίο του Μπρίκου παρατηρείται και ένα άλλο αξιόλογο
χαρακτηριστικό: η φόρμα είναι με πιο ξεκάθαρο τρόπο πεζολογική αλλά
τα ποιητικά στοιχεία παραμένουν τόσο στη γλώσσα και τη μουσικότητα, όσο κυρίως στον τρόπο που διαρθρώνονται οι εικόνες. Υπάρχει ένας
έντονα πολιτικός χαρακτήρας αλλά ταυτοχρόνως και ένας μυθολογικός,
με συχνές αναφορές σε παραδόσεις της πόλης και των περιχώρων της.
Η Γυναίκα γίνεται σύμβολο ζωής, επανάστασης και φορέας της αναγέννησης, της ελπίδας για κάτι καινούργιο, πιο αισιόδοξο ή/και ίσως πιο
δίκαιο. Οι ιστορικές αναφορές εκτείνονται μέχρι την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών, αλλά και μέχρι σήμερα, παρόλο που η σημερινή κρίση δεν κατονομάζεται ρητά. Τα 22 διηγήματα έχουν ψήγματα
ρεαλισμού, γεγονότων που αναφέρονται και εν δυνάμει θα μπορούσαν
να είναι «αντικειμενικά», αλλά εντοπίζονται πολύ συχνά και στοιχεία
ονείρου και χαρακτηριστικά της περιοχής του φανταστικού. Πολύ σημαντική σχετικά με το ανωτέρω είναι η παρατήρηση που αναφέρεται στο
«Επίμετρο» του βιβλίου:
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«Υπάρχουν δύο κυρίαρχα θεματικά μοτίβα: η θάλασσα με τα όστρακά της και
η γυναίκα με την επαναστατική της δύναμη, που απορρέει από τον αρχέγονο
χώρο ενός ριζοσπαστικού ερωτισμού. Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει
τις ιστορίες αυτές ως υπαρξιακές και πολιτικές αλληγορίες, οι οποίες κεντράρουν στον σκληρό πυρήνα του μύθου ως μια επάνοδο στον αρχέγονο χώρο της
θάλασσας, χώρο της γέννησης και φορέα των αρχικών ενστίκτων της ζωής∙ και
άρα μιας αντίληψης της ζωής εγγενώς αισιόδοξης κι ελπιδοφόρας.»3

Η δυάδα των γυναικών πεζογράφων στις οποίες αναφέρομαι έχουν ως
κοινό χαρακτηριστικό την ισχυροποίηση της ερωτικής παραμέτρου και
την αναγωγή της κοινωνικής διάστασης της κρίσης σε ένα πιο μακρινό
φόντο αρκετά απογυμνωμένο από τους ιστορικούς του προσδιορισμούς.
Υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει τομή ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά η συνεξέταση γίνεται έτσι για μεθοδολογικούς λόγους. Στοιχείο που πιστοποιεί
κάτι τέτοιο είναι το γεγονός ότι ερωτική φόρτιση διαπιστώνεται και στο
δεύτερο βιβλίο του Μπρίκου, ενώ ιστορική αποδραματοποίηση της κρίσης
υπάρχει και στο Μυθιστόρημα του Συμεωνίδη.
Η Γκανάσου χωρίζει τη νουβέλα της σε τρία μέρη με τίτλους Υπέρ
Πίστεως, Υπέρ ερεύνης και άλλων υποσχέσεων και Υπέρ Ανθρώπου. Πρόκειται για πρωτοπρόσωπη αφήγηση, έναν δραματικό μονόλογο μιας γυναίκας που γονυπετής πορεύεται προς έναν Ναό εκλιπαρώντας τη σωτηρία και το θαύμα. Αλλά για ποιον ακριβώς και γιατί αποκαλύπτεται σιγά
σιγά σαν να πρόκειται και για μια πορεία αναδιαπραγμάτευσης −από την
ηρωίδα− της ζωής, των αισθημάτων και των κινήτρων της. Σύζυγος ενός
καρκινοπαθούς, μητέρα ενός γιου, που την αμφισβητεί, δίνει κομμάτια
του βίου και του εαυτού της σαν να απαντά σε έναν υποτιθέμενο ακροατή που την ελέγχει συνεχώς και η ίδια φαίνεται να απολογείται μέσα
από αναδρομικές αφηγήσεις του παρελθόντος αλλά και συνομιλώντας
με κείμενα των Χαιρετισμών και αναφορές στον Όμηρο, τους κλασικούς
τραγικούς, τον Νίτσε αλλά και σε κινηματογραφικές ταινίες των Άντερσον, Κουροσάβα κ.ά.. Η παρουσίαση της πορείας αυτής της ανάβασης
σε ένα μονοπάτι προς την κορυφή, όπου θα γίνει η Δέηση, ακροβατεί στα
όρια του φανταστικού (η γυναίκα σε κάποια στιγμή αποσπά το δεύτερο
3

Σπύρος Μπρίκος, Αγία Παπαλίνα η Καλλονή, Μανδραγόρας, 2017 (από το Επίμετρο
του βιβλίου, σ.112).
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κεφάλι της και το πετά) παρουσιάζοντας το ατομικό βίωμα ως τμήμα
ενός συλλογικού Είναι που πορεύεται, αγωνίζεται και ξεπουλιέται στις δαγκάνες ενός εκμεταλλευτικού συστήματος το οποίο ευτελίζει τον άνθρωπο,
προσδίδοντας με αυτόν τον τρόπο και μια διάσταση αλληγορίας. Η ερωτική
παράμετρος ως άξονας κινητήριος αλλά και ως πηγή ενοχής είναι συνεχώς
παρούσα και εμφανίζεται κυρίως ως διάσταση της μνήμης ή μιας βαθύτερης εσωτερικής επιθυμίας που ταυτίζεται με την ανάγκη της ζωής.
Η Φωσκόλoυ παραθέτει στο Α´ μέρος του Κήτους 25 μικρά πεζά κείμενα (μιας παραγράφου περίπου το καθένα) σαν κινούμενες εικόνες, οι
οποίες αποτυπώνουν υπερβατικά συμβάντα μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια
και με τους όρους μιας ποιητικής φαντασίωσης, αντλημένα κυρίως από το
παιδικό παρελθόν του/της αφηγητή/τριας. Στο Β΄ μέρος υπάρχουν 10 εκτενέστερα κείμενα όπου η μεγαλύτερη έκταση δημιουργεί μια διηγηματική
αντιστροφή σε σχέση με το Α΄ μέρος: ο υπερβατικός πυρήνας μικραίνει, οι
ποιητολογικοί όροι συρρικνώνονται και τα ρεαλιστικά πλαίσια καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος στο αφηγηματικό πεδίο. Οι θεματικοί πυρήνες
είναι κοινοί: παιδικές μνήμες, οικογενειακά τραυματικά βιώματα, ερωτικός οίστρος από πρόσωπα με αμφιλεγόμενο φύλο και οριακά διαταραγμένη σεξουαλικότητα. Η αφηγηματική φωνή φαίνεται να αλλάζει προσωπεία
διατηρώντας το νεαρό της ηλικίας, χωρίς να μπορεί να προσαρμοστεί ή/
και να γίνει αποδεκτή από ένα «ενήλικο» περιβάλλον, φτιαγμένο από άλλους −άρα με αλλότριους κανόνες− στέκεται αμφίθυμη, βουτηγμένη μέσα
στη μνήμη, πνιγμένη από τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Οι όροι της σύγχρονης πραγματικότητας υπογραμμίζονται από τις αναφορές στις σπουδές, στην εργασία και στις συνήθειες των προσώπων, τα οποία ανήκουν
σε έναν κοινωνικό ιστό που φαίνεται να διαρρέει τη συνεκτική του ύλη με
έναν τρόπο οριακά συμβολιστικό.
Είναι δυνατόν άραγε να διατυπώσουμε βάσει αυτών των παρατηρήσεων κάποια συμπεράσματα με ένα προσδόκιμο ζωής ικανοποιητικό; Ή μήπως είναι κάπως πρόωρο; Οι πεζογραφικές αυτές περιπτώσεις της γενιάς
της επονομαζόμενης «της κρίσης» δεν μοιάζει να διαθέτει καινοτόμα σε
σχέση με τους προγόνους της χαρακτηριστικά. Παρολαυτά δεν μπορούμε
να αψηφήσουμε το γεγονός ότι διαθέτει μια μεγάλη γκάμα με ομόλογες
στον πυρήνα τους αφηγηματικές επιλογές και εκφραστικούς τρόπους, που
δημιουργούν την πεποίθηση ότι κάτι καινούργιο είναι υπό διαμόρφωση.
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Αυτό και μόνο είναι αρκετό, για να μας κάνει να θεωρούμε πως θα πρέπει να την παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς, να την ερμηνεύουμε και
να προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε κατηγοριοποιήσεις και κατατάξεις,
ακόμη κι αν πρόκειται λίγο αργότερα να τις αναιρέσουμε ή να τις διαφοροποιήσουμε.
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Abstract
An attempt to answer the question of whether there is a new literary
generation, the one called the “Lost Generation”, as a separate entity from
the previous generation. Narrative technique is also explored through four
examples of new prose writers, and it is found that the crisis does not concern new writers as an additional subject, but it is reflected more in the
level of form and expression, where the commonly accepted forms are put
into question. However, this generation does not differ greatly from previous generations, in relation to their concerns and experiments.
Λέξεις-κλειδιά: Νέα λογοτεχνική γενιά, κρίση, πεζογράφοι.

Η ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Νίκος Φαλαγκάς*
Οι λογοτεχνικές σπουδές της αναπηρίας, όπως μπορεί να αποδοθεί
ο όρος «Literary Disability Studies», αποτελούν το σημείο συνάντησης
των σπουδών αναπηρίας και της μελέτης των λογοτεχνικών κειμένων. Οι
λογοτεχνικές σπουδές της αναπηρίας διερευνούν τους τρόπους με τους
οποίους η αναπηρία παρουσιάζεται στη λογοτεχνία, αλλά και εξετάζουν
πώς ο λόγος για την αναπηρία έχει επηρεάσει τη λογοτεχνική θεωρία και
κριτική. Πρόκειται για μια σχετικά πρόσφατη κριτική προσέγγιση που έρχεται να αμφισβητήσει κάποιες από τις κυρίαρχες παραδοχές για τη λογοτεχνία, όπως έκαναν στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, μεταξύ άλλων,
οι μαρξιστικές, οι φεμινιστικές και οι μετααποικιακές κριτικές προσεγγίσεις.1 Σύμφωνα με την Emily B. Stanback (2014: 109), η προσέγγιση των
λογοτεχνικών σπουδών της αναπηρίας «έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση ως ένας σημαντικός τρόπος ανάλυσης των κειμένων», καθώς, μεταξύ
άλλων, έχει επιτρέψει στους μελετητές «να διατυπώσουν νέα ερωτήματα
αναφορικά με το πώς η “αναπηρία” διαμορφώνει, αλλά και διαμορφώνεται από, τα λογοτεχνικά κείμενα».
Μια συνήθης διαπίστωση όσων για πρώτη φορά ασχολούνται με τις
αναπαραστάσεις της αναπηρίας (στις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία,
τον κινηματογράφο ή τη λαϊκή κουλτούρα) είναι πως δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η αναπηρία σε κάθε περίοδο της
πολιτισμικής ιστορίας: από την αρχαία ελληνική θρησκεία έως τη σκανδιναβική μυθολογία, από τον μύθο του Οιδίποδα στο αρχαίο δράμα έως το
βικτωριανό παραμύθι του μολυβένιου στρατιώτη και από την ποίηση του
Charles Baudelaire έως τα μυθιστορήματα της Toni Morrison. Όπως εξηγούν οι David Mitchell και Sharon Snyder (2014: 225), αν δεν αναπτύξει
κανείς τα κατάλληλα σχήματα κατανόησης, προκειμένου να αντιληφθεί τη
*
1

Νίκος Φαλαγκάς, Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών King’s College London, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, https://eap.
academia.edu/NikosFalagkas.
Βλ. τις ενδιαφέρουσες γενικές παρατηρήσεις που διατυπώνει ο David Bolt (2017 και
2009) και οι Clare Barker και Stuart Murray (2018: 1-8).
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σημασία της αναπηρίας και των στρατηγικών της αναπαράστασής της, τείνει να μην συγκρατεί το ρόλο και τη σημασία των ανάπηρων χαρακτήρων
στην εκτύλιξη μιας ιστορίας.2
Η αναπηρία στη νεοελληνική λογοτεχνία και οι ανάπηροι χαρακτήρες
της νεοελληνικής πεζογραφίας δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής εξέτασης έως αρκετά πρόσφατα.3 Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην αναπαράσταση της αναπηρίας στη λογοτεχνία αποτελεί η αναπαράσταση της
τυφλότητας.4 Όπως εξηγεί η Hannah Thompson (2017: 1) με αφορμή τη
γαλλική λογοτεχνία, η τυφλότητα είναι ένα μυστηριώδες φαινόμενο, εγείρει την περιέργεια και προκαλεί συζήτηση. Και οι συγγραφείς έλκονται
από την τυφλότητα, γιατί η ίδια η τυφλότητα είναι μια συλλογή από ιστορίες, μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη συλλογή από αφηγήσεις.5 Με
αφορμή έναν ευρύτερο προβληματισμό, επισημαίνει ο David Bolt (2019:
126) πως οι συγγραφείς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα όρασης μπορούν
απλά να κλείσουν τα μάτια τους και να φανταστούν την τυφλότητα, παρόλο βέβαια που η προσομοίωση αυτή είναι εντελώς διαφορετική από την
εμπειρική γνώση των ανθρώπων που είναι τυφλοί.
Μία από τις βασικές έννοιες των λογοτεχνικών σπουδών αναπηρίας
είναι εκείνη της «αφηγηματικής προσθήκης» (narrative prosthesis), την
οποία εισηγήθηκαν το 1997 ο Mitchell και η Snyder προκειμένου να περιγράψουν τη λειτουργία της αναπηρίας στον λογοτεχνικό λόγο, η οποία
είναι διπλή. Όπως οι Mitchell and Snyder (2014: 222-223) εξηγούν, η αναπηρία διαπερνά τη λογοτεχνική αφήγηση, πρώτα ως ένα στοιχείο που αποδίδει χαρακτηριστικά σε ένα πρόσωπο και, έπειτα, ως μια ευκαιρία για τη
λειτουργία της μεταφοράς. Αναλυτικότερα, ως προς την πρώτη σημασία
της αφηγηματικής προσθήκης, η αναπηρία διαφοροποιεί έναν λογοτεχνικό
χαρακτήρα δίνοντάς του μια διακριτή ιδιοσυγκρασία, καθώς τον αποσπά
από την ανωνυμία της κανονικότητας. Αλλά η έννοια της αφηγηματικής
2
3
4
5

Έχει ίσως ενδιαφέρον πως αφορμή για τη διαπίστωση αυτή έδωσε μια συζήτηση για
την αναπηρία στην ιαπωνική λογοτεχνία στο περιθώριο ενός συνεδρίου για τον αμερικανό συγγραφέα Herman Melville στον Βόλο· βλ. Mitchell και Snyder 2014: 225.
Μόλις τα τελευταία χρόνια κατατέθηκαν μερικές σημαντικές συμβολές στις «νεοελληνικές λογοτεχνικές σπουδές της αναπηρίας»· βλ. Δεληκάρη 2011, Παπαρούση 2012:
64-68 και 315-331, Κωστίου 2017 και Παρασκευά 2018.
Η πιο συστηματική προσέγγιση της τυφλότητας σε έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας
έχει γίνει για το μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη Σουέλ· βλ. Δεληκάρη 2011.
Βλ. αναλυτικότερα Thompson 2017: 17-39· πρβλ. και Bolt 2019: 10-11.
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προσθήκης, και αυτή είναι η δεύτερη σημασία της, αφορά και τον τρόπο
με τον οποίο η αναπηρία μπορεί να λειτουργεί ως μεταφορά για την ατομική και την κοινωνική κατάρρευση και με τον τρόπο αυτό μπορεί να ασκεί
κριτική στις κυρίαρχες αναπαραστάσεις ή και να αμφισβητεί τους πολιτισμικούς κοινούς τόπους.6
Στη συνέχεια εξετάζονται τέσσερα διηγήματα του τέλους του δεκάτου
ενάτου και των αρχών του εικοστού αιώνα που περιλαμβάνουν τυφλούς
χαρακτήρες.7 Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, η εξέταση των διηγημάτων
μπορεί να περιστραφεί γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα: περιγράφεται
η τυφλότητα με ιατρικούς όρους; σε ποιο βαθμό εμφανίζονται οι τυφλοί
χαρακτήρες ενταγμένοι στην κοινωνία; ο λόγος για την τυφλότητα αντανακλά ή ευθυγραμμίζεται με κοινωνικές προκαταλήψεις; η τυφλότητα
επενδύεται με επιπρόσθετες σημασίες καθώς εκτυλίσσεται η αφήγηση;
αναθεωρούνται οι αντιλήψεις των χαρακτήρων για την τυφλότητα ως φαινόμενο; και, τέλος, η ίδια η αφήγηση λαμβάνει υπόψη της τον τρόπο με
τον οποίο προσλαμβάνεται η πραγματικότητα από τον τυφλό χαρακτήρα;
Ο Δημήτριος Βικέλας, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας χάρη στο μυθιστόρημα Λουκής Λάρας, δημοσίευσε
δέκα διηγήματα, πέντε από τα οποία γράφτηκαν την ίδια χρονιά, το 1886.
Μεταξύ αυτών είναι και το διήγημα «Εις του οφθαλμιατρού», στο οποίο
εμφανίζεται ένας τυφλός χαρακτήρας. Όπως συμβαίνει με το σύνολο της
πεζογραφίας του Βικέλα, η αφήγηση ακολουθεί πιστά τις επιταγές του ρεαλισμού.8 Η τυφλότητα αντιμετωπίζεται αρχικά ως ζήτημα ιατρικό, αλλά
6

7

8

Βλ. Mitchell και Snyder 2014: 222-223. Τον όρο «narrative prosthesis» μεταφράζει
ορθά ως «αφηγηματική πρόσθεση» η Μαρίτα Παπαρούση (2012: 316-317), επιλογή
που παραπέμπει με ευθύ τρόπο στον πρωτότυπο όρο· προτίμησα ωστόσο τη μετάφραση «αφηγηματική προσθήκη», γιατί φαίνεται καλύτερα με τον τρόπο αυτό πως ο όρος
δεν αναφέρεται στην ενέργεια της πρόσθεσης, αλλά σε ό,τι προστίθεται στην αφήγηση
από την αναπηρία. Ακόμα, η προτεινόμενη μετάφραση έχει παρόμοιες συνδηλώσεις
με τον αγγλικό όρο, καθώς η έννοια της προσθήκης είναι πολύ κοντά στη σημασία της
λέξης «prosthesis», η οποία μπορεί να μεταφραστεί ως «προσθετικό μέλος».
Ευχαριστώ την Ματίνα Παρασκευά, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών, τόσο για τη βοήθειά της στην επιλογή των λογοτεχνικών
κειμένων που εξετάζονται εδώ όσο και για τις συζητήσεις μας γύρω από ζητήματα που
άπτονται της θεωρίας των λογοτεχνικών σπουδών αναπηρίας.
Όπως μάλιστα έχει επισημανθεί από την κριτική, για τα διηγήματά του ο Βικέλας βασίζεται στη μνήμη και αναπλάθει τη «βιωμένη πραγματικότητα» (Δήτσα 1996: 402-405).
Βλ. ακόμα Αθανασόπουλος 2000: 71-82.
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κατά την εκτύλιξη της αφήγησης αποκαλύπτονται οι κοινωνικές διαστάσεις του θέματος.
Ο τίτλος «Εις του οφθαλμιατρού» προσδιορίζει τον χώρο όπου διαδραματίζεται το διήγημα, αλλά και καθορίζει την οπτική γωνία μέσα από την
οποία παρουσιάζεται η αφήγηση. Έτσι, ο αναγνώστης δεν τοποθετείται
ούτε στη θέση του τυφλού, ούτε σε εκείνην του οφθαλμίατρου, αλλά στη
θέση όσων βρίσκονται στην αίθουσα αναμονής ενός ιατρείου.
Μία κυρία κομψή με την μικράν θυγατέρα της, έχουσαν τους οφθαλμούς δεμένους με λευκόν επίδεσμον, – είς κύριος μεσόκοπος φέρων ομματοϋάλια, αλλ’
υγιής άλλως τους οφθαλμούς, κατά το φαινόμενον τουλάχιστον, – και είς νέος.
Ο νέος ήτο φοιτητής της φιλολογίας προπαρασκευαζόμενος δια τας εξετάσεις του. Επόνει ο δυστυχής και εκράτει διαρκώς την χείρα επί του αριστερού
οφθαλμού του. Ήτο η σειρά του ήδη και επερίμενε μετά προφανούς ανυπομονησίας, όρθιος, προσηλών τον δεξιόν οφθαλμόν εις την θύραν του δωματίου
του οφθαλμιατρού.9

Στην ομάδα αυτή των ανθρώπων προστίθεται μια «γραία χωρική,
εξηκοντούτις περίπου, οδηγούσα νησιώτην γεροντότερον έτι».10 Η γυναίκα, η οποία ονομάζεται κυρά Λοξή, έχει ήδη διαπληκτιστεί με την
μαγείρισσα, η οποία ήταν υπεύθυνη για την υποδοχή των επισκεπτών
του οφθαλμίατρου. Μόλις μπαίνει στον χώρο αναμονής ξεκινά να κουβεντιάζει με τους υπόλοιπους. Η συζήτηση με αληθοφανή πεζότητα
περνά από τη διαγωγή της μαγείρισσας, στην ηλικία και τη φήμη του
οφθαλμίατρου και σε σχόλια για όποιον φεύγει από την αίθουσα αναμονής. Σε αντίθεση με την κυρά Λοξή, ο τυφλός νησιώτης δεν συμμετέχει στη συζήτηση παρά το γεγονός πως κάποιες από τις ερωτήσεις
τον αφορούν. Λέει κατά διαστήματα τη στερεότυπη φράση: «Ελέησόν
με ο Θεός κατά το μέγα σου έλεος!».11 Μετά την τρίτη φορά που εκστομίζει την ίδια επωδό, ο έπαρχος Θύρας, ο «μεσόκοπος» κύριος της
αρχικής περιγραφής, ρωτά με χειρονομίες την κυρά Λοξή, αν ο νησιώτης είναι τρελός κι εκείνη, πάλι με χειρονομίες, απαντά πως είναι
μόνον λυπημένος, επειδή δεν βλέπει.
9 Βικέλας 1897: 160-161.
10 Βικέλας 1897: 166.
11 Βλ. Βικέλας 1897: 168, 171, 173, 175-176.
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Όταν αργότερα απομένουν στην αίθουσα αναμονής μόνοι τους, η κυρά
Λοξή προσπαθεί να ενθαρρύνει τον τυφλό, του οποίου το όνομα είναι
Γιάννης, πληροφορία που αναφέρεται πρώτη φορά μετά τη μέση του διηγήματος.12 Μετά την εξέταση από τον γιατρό, η κυρά Λοξή είναι εκείνη
που πληροφορείται τη διάγνωση από μια χειρονομία του γιατρού, ενώ είναι πάλι εκείνη που απαντά συνοπτικά στην ερώτηση που αφορά το ιστορικό της τύφλωσης του Γιάννη. Το διήγημα ολοκληρώνεται με τον γιατρό
να γράφει μια ψεύτικη ιατρική συνταγή, κατά την υπόδειξη της κυρά Λοξής, και με την πρόσκληση να φάνε όλοι μαζί.
Παρά το γεγονός πως πρόκειται για ένα διήγημα με έναν τυφλό χαρακτήρα, για τον οποίον μάλιστα επιβεβαιώνεται μέσα στην πλοκή του
διηγήματος πως έχει χάσει οριστικά την όρασή του, η έμφαση δεν δίνεται
στον τυφλό ή την τυφλότητα, αλλά στη συμπονετική και φλύαρη κυρά
Λοξή, η οποία είχε αγαπήσει τον Γιάννη, όταν ήταν νέα, αλλά δεν μπόρεσε
να τον παντρευτεί εξαιτίας της αντίρρησης των γονιών της.13 Ο τυφλός χαρακτήρας αντιμετωπίζεται με συμπόνια, αλλά και συγκατάβαση, από όλα
τα πρόσωπα του διηγήματος, τα οποία φαίνεται να επιδιώκουν σε κάποιον
βαθμό να τον προστατεύσουν από την πραγματικότητα. Έτσι, οι συζητήσεις μεταξύ της κυρά Λοξής και του έπαρχου και μεταξύ της κυρά Λοξής
και του γιατρού γίνονται με νοήματα των χεριών, ώστε να μην καταλάβει ο
Γιάννης. Όπως όμως επισημαίνει ο Bolt (2019: 8-9), σε αφηγήσεις που περιλαμβάνουν κάποιον που βλέπει και κάποιον με αδυναμία όρασης, συχνά
ο πρώτος επιβάλλεται στον δεύτερο και αυτό πρώτα από όλα διαπιστώνεται στο επίπεδο του λόγου. Στον άνθρωπο με προβλήματα όρασης, δηλαδή, ανακοινώνονται όσα θα έπρεπε να του είχαν απευθυνθεί με τη μορφή
ερώτησης ή, ακόμα, ο λόγος που τον αφορά δεν απευθύνεται καν σε εκείνον, αλλά σε άλλα πρόσωπα. Αυτή φαίνεται να είναι και η περίπτωση του
διηγήματος «Εις του οφθαλμιατρού»: ο Γιάννης παρέμεινε μελαγχολικός,
βουβός, αλλά και ανώνυμος, στο μεγαλύτερο μέρος του διηγήματος, και ο
λόγος που τον αφορά απευθύνεται κυρίως προς την κυρά Λοξή.
Έτσι, η τυφλότητα δεν μοιάζει να αποτελεί το σημαντικότερο θέμα του
διηγήματος, καθώς ο τυφλός χαρακτήρας παραμένει αδιαφοροποίητος από
12 Βλ. Βικέλας 1897: 175.
13 Ένα δευτερεύον θέμα, το οποίο όμως διατρέχει το σύνολο σχεδόν του διηγήματος,
είναι η αρνητική αποτίμηση της πολιτικής και των πολιτικών.
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την αρχή έως το τέλος, ενώ για την υγεία των ματιών του ενημερώνει ο
οφθαλμίατρος την κυρά Λοξή. Το γεγονός βέβαια πως δεν αλλάζει ο Γιάννης μοιάζει να εξυπηρετεί μέσα στην οικονομία του διηγήματος την ανάδειξη της συμπόνιας, της φιλανθρωπίας και της καλοσύνης τόσο της κυρά
Λοξής όσο και του οφθαλμιάτρου.14 Δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίσει
κανείς την ειρωνεία που προκύπτει από το γεγονός πως ο οφθαλμίατρος
και η κυρά Λοξή μαθαίνουν ότι ο Γιάννης δεν θα ξαναδεί ποτέ, κάτι όμως
για το οποίο ο τυφλός ήρωας φαινόταν απόλυτα πεπεισμένος από την αρχή
του διηγήματος.15 Έτσι και η επωδός του Γιάννη, η επίμονη επίκλησή του
στο έλεος του Θεού, μπορεί να διαβαστεί πια ειρωνικά. Αντί να αποτελεί
μια ένδειξη παραίτησης ή εμμονής, μπορεί να διαβαστεί ως σχόλιο για το
πόσο μάταιη ήταν εξαρχής η επίσκεψη αυτή στον γιατρό.16
Το διήγημα του Αργύρη Εφταλιώτη «Η Στραβοκώσταινα» δημοσιεύτηκε το 1890 στο περιοδικό Εστία με τον υπέρτιτλο «Νησιώτικα διηγήματα» και τέσσερα χρόνια αργότερα συμπεριλήφθηκε στο πρώτο βιβλίο που
εξέδωσε ο Εφταλιώτης, με τον τίτλο «Νησιώτικες ιστορίες». Σύμφωνα με
τον Λίνο Πολίτη, αυτή η συλλογή διηγημάτων είναι το καλύτερο έργο του
Εφταλιώτη, αλλά και το έργο με το οποίο ο συγγραφέας «στέκει ισάξια
δίπλα στους δύο καλύτερους εκπροσώπους της διηγηματικής ηθογραφίας,
τον Παπαδιαμάντη και τον Καρκαβίτσα».17
Ο τίτλος «Η Στραβοκώσταινα» δημιουργεί την εντύπωση πως κεντρικό πρόσωπο του διηγήματος θα είναι μια γυναίκα με πρόβλημα όρασης.
Την εντύπωση αυτή, η οποία ωστόσο διαψεύδεται, συμμερίζεται και ο
14 Είναι ενδεικτικό πως μιλά στην αυτοβιογραφία του ο Βικέλας για την υπόθεση του διηγήματος αυτού, κάνοντας αναφορές ακριβώς σε αυτά τα δύο πρόσωπα και όχι άμεσα
στον Γιάννη: «Την υπόθεσιν του διηγήματος Εις του οφθαλμιατρού, τον χαρακτήρα
και των δύο γερόντων χωρικών, ενέπνευσαν η ανάμνησις γραίας Χίας συνοδευούσης
τυφλόν γέροντα. Του δε οφθαλμιατρού το πρότυπον δεν δυσκολεύθησαν να ανεύρουν
όσοι εγνώρισαν τον ιατρόν Αναγνωστάκην.» (Βικέλας 1908: 188· παρατίθεται και στο
Δήτσα 1996: 404).
15 Στοιχεία ειρωνείας κυρίως στον Λουκή Λάρα, αλλά και σε άλλα σημεία του έργου του
Βικέλα, εντόπισε η Κατερίνα Κωστίου· βλ. Κωστίου 2004.
16 Πρβλ. «Να σ’ αξιώση ο Θεός να ιδής το φως σου, και τότε θα είμαι με το παραπάνω
πληρωμένη, αν σου έκαμα και τίποτε! / — Δε θα ιδώ το φως μου! εψιθύρισεν ο γέρων.
/ — Μην απελπίζεσαι, άνθρωπε! Τόσοι και τόσοι ιατρεύθησαν. Να σου τους ονοματίσω πάλιν ένα κ’ ένα; Μάτια είχαν κ’ εκείνοι, καθώς εσύ. Τα έχασαν και τους τα έδωκε
πάλιν ο Θεός. / — Ελέησόν με ο Θεός…» (Βικέλας 1897: 176)
17 Βλ. Πολίτης 1976: 134.
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αφηγητής. Όταν η κακοκαιρία τον οδηγεί να αναζητήσει καταφύγιο σε
ένα χωριό του νησιού που επισκέπτεται, οι θαμώνες του καφενείου του
λένε να πάει στο σπίτι της Στραβοκώσταινας. Μετά από μια αναλυτική
περιγραφή της αρχιτεκτονικής του χωριάτικου σπιτιού, περιγράφεται η
συνάντηση του αφηγητή με την οικοδέσποινα:
«Σαν πήγα κι άλλαξα στην καλή την κάμαρα, κ’ ήρθε κ’ η παρακόρη και μου
έχυσε νερό και νίφτηκα, και μου έδωσε το προσόψι και σκουπίστηκα, πέρασα
στο μέσα σπίτι, και βλέπω αντικρύ μου μια αρχόντισσα, που με καλωσορίζει με
σιγανή και γλυκειά φωνή και με συμμαζεμένο χαμόγελο. Εγώ περίμενα να δω
καμιά γριά γυναίκα, το πολύ μ’ ένα μάτι, και τώρα βλέπω τη χαριτωμένη αυτή
κυρά, με δυο μαύρα, μεγάλα μάτια, που είχαν ακόμα μέσα τους όλη τη φωτιά
κι όλη τη λάμψη της νιότης».18

Η αιτία για το παρατσούκλι «Στραβοκώσταινα» αποκαλύπτεται αμέσως μετά:
«Παραμέσα, απάνω στον τσελτέ, μισοσηκώθηκε ένας καλοκάγαθος άνθρωπος, όμορφος κι αυτός. Μας καλωσόρισε μ’ ένα παράξενο χαμογέλιο. Είταν
ο Στραβοκώστας, ο άντρας της αγγελοκάμωτης Δέσποινας. Και τον λέγανε
Στραβοκώστα, γιατί δεν είχε μάτια ο δύστυχος».19

Ο χαρακτηρισμός «δύστυχος» (ή και το «ταλαίπωρος» στην πρώτη δημοσίευση του διηγήματος)20 δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στη διάρκεια
του δείπνου που ακολουθεί. Αντί για «Στραβοκώστα» ο αφηγητής τον
αποκαλεί πια «Κώστα» και «κυρ-Κώστα», του αποδίδει τον χαρακτηρισμό «ζωηρότατος» και τον παρουσιάζει συνεπαρμένο από τις διηγήσεις
που ακούει.21 Η συνέχεια του διηγήματος επικεντρώνεται στην ιστορία
του ζευγαριού, την οποία μαθαίνει ο αφηγητής από τον δάσκαλο του χωριού την επόμενη μέρα: ο Κώστας έμεινε τυφλός από ένα ατύχημα στην
εργασία του, η αρραβωνιαστικιά του η Δέσποινα, παρά την αντίθετη γνώμη
18
19
20
21

Εφταλιώτης 1921: 59.
Εφταλιώτης 1921: 59-60.
Βλ. Εφταλιώτης 1890: 35.
«Ο κυρ-Κώστας, – τώρα είχαμε και μια λουσέρνα στο τραπέζι, και τον έβλεπα
καλλίτερα, – είτανε ζωηρότατος άνθρωπος. Όλα του μιλούσαν, μόνο τα μάτια του
δε μιλούσαν! Ήθελε να μάθη το τι είδα και τι έμαθα στα ταξίδια μου. Και σαν του
δηγούμουν, ξεχνούσε το φαγεί του, και καθώς που πολεμούσε να με κοιτάξη με το
χουλιάρι στο χέρι, έπαιζαν κ’ έτρεμαν τα χείλη του από την ευχαρίστηση κι από την
περιέργεια.» (Εφταλιώτης 1921: 60).
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των συγγενών και των φίλων της, επέσπευσε τον γάμο και μέσα στα πρώτα
δύο χρόνια, χάρη στην εργατικότητα και το πείσμα τους, οι δύο νέοι κατάφεραν να ζουν με άνεση και να αυξήσουν σημαντικά την περιουσία τους.
Η τυφλότητα επενδύεται στο διήγημα με αντικρουόμενες σημασίες: το
ατύχημα που οδήγησε στην τύφλωση του Κώστα αναγγέλλεται στη Δέσποινα από την θεία της την Περμαθούλα, την μοιρολογίστρα, ως το απόλυτο κακό και κατόπιν οι γυναίκες του χωριού θρηνούν για την απώλεια
της όρασης του Κώστα. Η συμπεριφορά της Δέσποινας διαφοροποιείται
έντονα, καθώς ζητά από τις γυναίκες που μοιρολογούν να σωπάσουν.22 Η
στάση της Δέσποινας δικαιώνεται, καθώς η τυφλότητα δεν εμποδίζει τελικά τον Κώστα να ζήσει ευτυχισμένος και την ίδια, ως Στραβοκώσταινα
πια, να κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό των συγχωριανών της.
Σύμφωνα με την Martha Stoddard Holmes (2018: 62-63), η έντονη παρουσία των ανάπηρων χαρακτήρων στη ρεαλιστική πεζογραφία του 19ου
αιώνα αποτυπώνει το εύρος των διαφορετικών ερωτημάτων γύρω από την
αναπηρία, που απασχολούν τις κοινωνίες. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:
ποιες είναι οι αιτίες των ασθενειών που προκαλούν αναπηρία, αν πρέπει
να διδάσκεται η νοηματική γλώσσα στα κωφά παιδιά ή αν πρέπει, αντίθετα, να πιέζονται να αρθρώσουν λόγο, αν μπορούν οι τυφλοί ενήλικες να
δουλέψουν ή το να αναζητούν εργασία ισοδυναμεί με το να ζητούν ελεημοσύνη. Ο πυρήνας του τελευταίου αυτού ερωτήματος τίθεται και στο
διήγημα του Εφταλιώτη, καθώς προτάθηκαν, όπως επισημάνθηκε, μετά
το ατύχημα του Στραβοκώστα διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα, αν
θα μπορούσε να συνεισφέρει στην νέα του οικογένεια και αν, επομένως,
έπρεπε να παντρευτεί τη Δέσποινα.
Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως και στο διήγημα «Εις του οφθαλμιατρού», η έμφαση δίνεται στην ισχυρή προσωπικότητα και στον κοινωνικό
ρόλο της γυναίκας που συνδέεται με έναν τυφλό άντρα. Όπως ακριβώς
και ο οφθαλμίατρος στο διήγημα του Βικέλα, έτσι και ο περιηγητής στο
διήγημα του Εφταλιώτη ενδιαφέρεται να μάθει πρώτα από όλα την ιστορία
της γυναίκας και όχι του τυφλού που συνδέεται μαζί της.23
22 «Μέσα σε όλη εκείνη την παραζάλη, μόνο το κορίτσι βαστάχτηκε. Σηκώθηκε σα
βασίλισσα ανάμεσά τους, και τις πρόσταξε να σωπάσουν. Και τότες φάνηκε η δύναμη
της σπάνιας αυτής γυναίκας.» (Εφταλιώτης 1921: 63).
23 Βλ. «Σαν ξαπλώθηκα και ραχάτευα στο μαλακό και καταδεχάμενο εκείνο το στρώμα,
άρχισα να συλλογιούμαι με τι τρόπο να μάθω την ιστορία της Στραβοκώσταινας. Δεν
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Στο περιοδικό Εστία το 1894 δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες το διήγημα του Εμμανούηλ Λυκούδη «Ο απόστρατος μουσικός», το οποίο θα
συμπεριληφθεί δύο χρόνια αργότερα στην ανθολογία Ελληνικά διηγήματα,
που έμεινε περισσότερο γνωστή με το όνομα του εκδότη της Γεωργίου
Κασδόνη. Η αφήγηση ξεκινά στην Αθήνα στις 17 Ιανουαρίου του 1843 με
την σκηνή ενός περιπλανώμενου γέρου μουσικού που δεν μπορεί πια να
παίξει σωστά το κλαρίνο. Η αναδρομική αφήγηση των σημαντικότερων
γεγονότων της ζωής του Σπύρου εξηγούν πώς βρέθηκε σε τόσο δυσχερή
θέση, αλλά και προετοιμάζουν το θλιβερό του τέλος. Ανάμεσα στα τραγικά
συμβάντα του βίου του, το πιο καθοριστικό στάθηκε ο θάνατος της κόρης
του, αλλά το πρώτο χτύπημα της μοίρας ήταν η τύφλωση της συζύγου του.
«Αλλά μ’ αυτά κι αυτά η αναιμική μητέρα εσούρωνε και, σε λίγο καιρό, της
φάνηκε πως έβλεπε θολή τη μορφή του παιδιού, θολή του Σπύρου της τη
μορφή. Αχ, δεν εγελειότανε, γιατί η θολάδα αύξαινε κάθε μέρα, σαν να απλώνονταν μπροστά στα μεγάλα μαύρα μάτια της μια σκοτεινή σκέπη κάθε μέρα
πλειό πυκνή.
Και σε λίγους μήνες η αμαύρωσις εσκόρπισε το σκοτάδι βαθύ μπροστά στα
μάτια της, και σε μαύρο σκοτάδι εβούλιαξε όλους».24

Η τύφλωση υπηρετεί τη θεματολογία του ανθρώπινου πόνου, θεματολογία η οποία διατρέχει το σύνολο σχεδόν του πεζογραφικού έργου του
Λυκούδη.25 Αξίζει να επισημανθεί ωστόσο πως η τύφλωση παρουσιάζεται
ως ζήτημα που αφορά ίσως περισσότερο την κόρη και τον σύζυγο της
τυφλής παρά την ίδια.26 Η Μαριέττα έχει έτσι και αλλιώς μάλλον περιορισμένη παρουσία στο διήγημα. Την πρώτη φορά που γίνεται αναφορά
σε αυτήν, το λεξιλόγιο παραπέμπει στον ρομαντισμό: «λεπτή, ασθενική,
μπορεί να μην έχη την ιστορία της τέτοια γυναίκα, με τέτοιον άντρα, είπα.» (Εφταλιώτης
1921: 61). Πρβλ. «Και στρεφόμενος προς την Κυρά Λοξήν· / — Κυρά μου, είπεν, έλα,
παρακαλώ, ν’ ακούσω την ιστορίαν σου με την ησυχίαν μου εις το πρόγευμα, διοτί μου
αρέσει.» (Βικέλας 1897: 184). Στο διήγημα του Βικέλα η τυφλότητα φαίνεται να έφερε
κοντά δύο ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να ζήσουν μαζί στα νιάτα τους, ενώ σε εκείνο
του Εφταλιώτη η τυφλότητα είναι η αιτίας της επίσπευσης ενός ευτυχισμένου γάμου.
24 Λυκούδης 1920: 119.
25 Βλ. Αθήνη 1997: 16-19.
26 Βλ. «Τι να κάνη τώρα ο Σπύρος; Την τυφλή να παραστέκη, στο κορίτσι του ορφανό με
ζωντανή μητέρα, να κάνη αυτός τη μάννα, ή τη δουλειά του να κυνηγάη για να τους
πηγαίνει το ψωμί;» (Λυκούδης 1920: 119). Εντυπωσιακός είναι εδώ ο παραλληλισμός
τύφλωσης και θανάτου, γιατί αποκαλείται ορφανό το κορίτσι που έχει τυφλή μητέρα.
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με την αναιμική ωμορφιά κερένιας Παναγίας», ενώ η περιγραφή επικεντρώνεται στα μάτια: «μαύρα, μεγάλα, βελουδένια, με πλατύ πρεβάζι από
μακριά βλέφαρα. Ώμορφα μάτια, που τα φθόνησε η μοίρα και τα σαΐτεψε
βαθιά».27 Στη συνέχεια του διηγήματος γίνονται περιορισμένες αναφορές
σε αυτήν, όχι όμως με το όνομά της· άλλοτε αναφέρεται ως «η στραβή»
και άλλοτε ως «η τυφλή».28 Παρουσιάζεται ανήμπορη και άβουλη και οι
περιγραφές που την αφορούν επικεντρώνονται συνήθως στα διαφορετικά
μέρη του σώματός της ή στις κινήσεις της.29 Τα στοιχεία αυτά, και ιδιαίτερα η υποκατάσταση του ονόματος από την ιδιότητα της τυφλής και η
έλλειψη βούλησης, εντοπίζονται συχνά, σύμφωνα με τον Bolt (2019: 3641), σε τυφλούς γυναικείους χαρακτήρες της αγγλόφωνης λογοτεχνίας του
20ού αιώνα. Όπως εξηγεί ο μελετητής, περισσότερο και από τον «τυφλό»,
η «τυφλή» αποτελεί συνήθως αντικείμενο της περιγραφής των άλλων και
της αποδίδονται χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που ταιριάζουν πιο
πολύ σε ένα μικρό παιδί παρά σε μια ενήλικη γυναίκα.
Η εξέλιξη του διηγήματος φέρνει το αντρόγυνο ακόμα πιο κοντά. Εκτός
από τα κοινά τους βάσανα και τις κακουχίες που περνούν μαζί, ο Σπύρος
τραυματίζεται σοβαρά στα μάτια από έναν μεθυσμένο, συμβάν που οδηγεί
τη σταδιοδρομία του ως μουσικού στο οριστικό της τέλος. Έτσι, η δυστυχισμένη που «έχει πάντα νύχτα στα μάτια» και ο απόστρατος μουσικός του
οποίου τα μάτια είναι πια «στο σουρούπωμα» δεν μπορούν να δουν το πρώτο
χαμόγελο του εγγονού τους και έτσι δεν έχουν ως το τέλος της ζωής τους
27 «Καλή κοπέλλα, φρόνιμη νοικοκυρά, όλη αγάπη για τον άνδρα της. [/] Μα η ευτυχία
τους, ώμορφη αυγή χειμωνιάτικης ημέρας, δεν εβάσταξε πολύ. [/] Τη συμφορά την
τράβηξε άθελα απάνω τους αυτή η ταλαίπωρη· και εξέσπασε μέσα στις πρώτες τους
χαρές, στην άνοιξι της οικογενειακής τους ζωής, όπως σε ανέφελο ουρανό ξαφνική
μαυρίλα. [/] Γιατί ήταν λεπτή, ασθενική, με την αναιμική ωμορφιά κερένιας Παναγίας,
σαν κάτι κιτρινιάρικα λουλούδια, που δεν φτάνει ο ήλιος να τους δώση ζωή. [/] Όλη η
λάμψι, όλη η ζωή του προσώπου της ήσαν στα μάτια· μαύρα, μεγάλα, βελουδένια, με
πλατύ πρεβάζι από μακριά βλέφαρα. Ώμορφα μάτια, που τα φθόνησε η μοίρα και τα
σαΐτεψε βαθιά, μέσα στην κόρη, μέσα στα νεύρα που συνορεύουν με το νου και του
πηγαίνουν το χρυσό φως που χύνει ο ήλιος.» (Λυκούδης 1920: 118).
28 Παρατηρείται επομένως εδώ το αντίστροφο φαινόμενο σε σχέση με τον Στραβοκώστα
του προηγούμενου διηγήματος, ο οποίος ανέκτησε το βαφτιστικό του όνομα κατά την
εκτύλιξη της αφήγησης και αφού συνομίλησε με τον αφηγητή.
29 Βλ. «Δεν εμίλησε η τυφλή. Μόνο το στήθος της ανεβοκατέβαινε, ενώ εκρέμαε τα χέρια
παράλυτα στα γόνατά της.» (Λυκούδης 1920: 121)· «Τα είπε αυτά και στη στραβή και
χτύπησε κ’ εκείνη τα χέρια με χαρά, και μπρουμίτισε στις μετάνοιες μπροστά στην
εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος.» (Λυκούδης 1920: 126).
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καμία απολύτως παρηγοριά.30 Όπως γίνεται σαφές από την κατάληξη του διηγήματος, αλλά και από τα σχόλια και τις εκτενείς παρεκβάσεις του αφηγητή,
η οικογένεια του απόστρατου μουσικού υπήρξε θύμα τόσο της κακής τύχης,
όσο και της σκληρότητας και της απονιάς των ανθρώπων. Ακόμα, η βοήθεια
των γειτόνων και η ελεημοσύνη των συναδέλφων του μουσικού δεν μπορούσαν να απαλύνουν τη δυστυχία της οικογένειας, ενώ και η φιλανθρωπία δεν
μπόρεσε ποτέ να φτάσει έως εκείνους.31 Επομένως, η τυφλότητα επέχει στο
διήγημα τη σημασία της πρώτης ατυχίας που φέρνει πλήθος άλλα δεινά, το
όχημα για να αναδειχθεί πόσο απροστάτευτοι είναι οι άνθρωποι απέναντι
στις συμφορές. Αξίζει να σημειωθεί πως το απόσπασμα στο οποίο περιγράφεται η τύφλωση της Μαριέττας, όπως παρατέθηκε παραπάνω, ολοκληρώνεται με μια αναφορά στο «μαύρο σκοτάδι» μέσα στο οποίο βουλιάζουν όλοι,
μια μεταφορά που επιβεβαιώθηκε από την εξέλιξη της πλοκής.32
Στα πρώτα δύο διηγήματα μια δυναμική γυναίκα συνδέεται με έναν
τυφλό άντρα, ενώ στο διήγημα του Λυκούδη η τυφλότητα της συζύγου
αποτελεί την αφετηρία της εξαθλίωσης για ολόκληρη την οικογένεια του
απόστρατου μουσικού. Στο τελευταίο διήγημα που εξετάζεται ο τυφλός
χαρακτήρας είναι αυτή τη φορά ένα αγόρι, αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο
παίζει η αδερφή του, η οποία βλέπει.
Στην πρώτη συλλογή διηγημάτων του Παύλου Νιρβάνα Η βοσκοπούλα
με τα μαργαριτάρια (1914) περιλαμβάνεται το σύντομο διήγημα «Τα μάτια
του τυφλού». Όπως και στα περισσότερα από τα διηγήματα της συλλογής
αυτής, οι χαρακτήρες, το θέμα και η δράση παραπέμπουν στον κόσμο των
παραμυθιών.33
Ο Πέτρος είναι τυφλός αλλά χάρη στην αγάπη της αδερφής του Μαρίας
έχει δει μέσα από τα μάτια της κι έχει γνωρίσει τον κόσμο. Τα δύο αδέλφια
περιπλανιούνται μέσα στη φύση και χαίρονται με την ομορφιά που υπάρχει
γύρω τους.
30 Βλ. Λυκούδης 1920: 136.
31 Το έκτο από τα επτά μέρη του διηγήματος αποτελεί μια παρέκβαση όπου παρουσιάζεται,
με αναφορές στην κοινωνική ζωή της Αθήνας και με στοιχεία αντλημένα από τις εφημερίδες, η φιλανθρωπία ως ανεπαρκής και υποκριτική· βλ. Λυκούδης 1920: 136-141.
32 Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πως χρησιμοποιείται στο παράθεμα μια μεταφορά που
συνδέει την τυφλότητα με το μαύρο χρώμα, μια σύνδεση που αποτελεί, όπως εξήγησε
ο Jorge Louis Borges (2009: 107-108), έναν λογοτεχνικό κοινό τόπο· πρβλ. Paterson
2016: 184-186.
33 Βλ. Δήτσα 1997: 248-249.
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«Τα μάτια του Πέτρου ήτανε γλυκά βασιλεμένα, σαν να τα χρύσωνε πάντα ένα
ομορφόνειρο. Και δεν ήτανε θάμα στη γη που δεν τόξερε ο Πέτρος, δεν ήτανε
φως, δεν ήτανε χρώμα, δεν ήτανε χάρι κι’ ομορφιά που δεν το γνώριζε. Ήξερε
πώς προβάλλει ο χρυσός Ήλιος απ’ την κορφή του βουνού και πώς ροδίζουνε
οι πλαγιές κ’ οι κάμποι και πώς ντύνονται τα ωραία τους στολίδια στο φίλημά
του δένδρα και λουλούδια. Ήξερε πώς προβάλλει τολοστρόγγυλο φεγγάρι απ’
τη θάλασσα και πώς ασημώνει τα ωραία νερά, που ανατριχιάζουνε στο φως
του, και τα λευκά πανάκια, που αρμενίζουνε στο πέλαγο».34

Στο διήγημα του Νιρβάνα η τυφλότητα δεν εξετάζεται με όρους αληθοφάνειας, αλλά αποτελεί το πλαίσιο ή την αφορμή για να γίνει αναφορά σε άλλα ζητήματα, όπως είναι η αδερφική αγάπη, η ξεγνοιασιά της
παιδικής ηλικίας και η συγκίνηση που προκαλεί η ομορφιά. Ο Πέτρος
βλέπει τις ομορφιές της φύσης μέσα από τα μάτια της Μαρίας ή, όπως
διευκρινίζεται, μέσα από τον περιγραφικό λόγο της Μαρίας. Επομένως
ο Νιρβάνας, πολύ κοντά στις αντιλήψεις του αισθητισμού, φαίνεται να
προκρίνει τη θέση πως η ομορφιά δεν υπάρχει στον φυσικό κόσμο αλλά
στον τρόπο που αυτός περιγράφεται, πως δεν είναι δηλαδή ζήτημα της
οπτικής εμπειρίας τελικά η ομορφιά, αλλά μια ιδιότητα περισσότερο του
ανθρώπινου λόγου.35
Τα μόνα ερωτήματα του Πέτρου που δεν μπορεί να απαντήσει η Μαρία είναι εκείνα που υπερβαίνουν τον ορατό κόσμο και αφορούν τα ουράνια σώματα, όπως «πού πάει μονάχος και περήφανος ο Αυγερινός;» και
«τι στάζει στην καρδιά μας ο Αποσπερίτης κ’ είναι γλυκό σαν μέλι;».36
Μια ημέρα αρρωσταίνει ο Πέτρος κι έτσι η Μαρία κλείνει λυπημένη τα
μάτια της και δακρύζει. Τότε βλέπει για πρώτη φορά η ίδια με τα μάτια
του τυφλού αδελφού της που μιλούσε «γι’ άλλα λουλούδια κι’ άλλα χρώματα» και μέρη τα οποία δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ.37 Ο Πέτρος προσκαλεί την αδερφή του να της δείξει εκείνος ποιές είναι οι απαντήσεις στις
ερωτήσεις που αφορούν τα ουράνια σώματα, όπως το πού βρίσκεται η
όμορφη βασίλισσα Βερενίκη, η κόμη της οποίας έγινε αστερισμός. Μετά
το θάνατο του αδερφού της η Μαρία δεν σήκωσε ποτέ ξανά τα μάτια της
34
35
36
37

Νιρβάνας 1914: 70.
Για τον αισθητισμό στο έργο του Νιρβάνα βλ. Σαχίνης 1981: 246-283.
Νιρβάνας 1914: 71.
Βλ. Νιρβάνας 1914: 72.
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να δει την ομορφιά του κόσμου και το διήγημα καταλήγει: «Τώρα έβλεπε
με τα μάτια του Πέτρου. Κ’ έβλεπε τις ομορφιές που κανένα μάτι δεν τις
βλέπει…».38
Επομένως, με την αντιστροφή που συμβαίνει εξαιτίας της ασθένειας
του Πέτρου, η Μαρία καταφέρνει να δει μέσα από τα μάτια του εμπύρετου
τυφλού αδερφού της όσα υπερβαίνουν τη δύναμη της ανθρώπινης παρατήρησης. Η πεποίθηση πως η τυφλότητα συνδέεται με μια υπερφυσική
ικανότητα αντίληψης είναι βέβαια αρκετά συνηθισμένη. Αποτελεί μέρος
της «μετααφήγησης της τυφλότητας», όπως ονόμασε ο Bolt (2016: 10-12)
τη δέσμη προκαταλήψεων και στερεοτύπων μέσα από την οποία ερμηνεύεται συνήθως η τυφλότητα. Στην περίπτωση όμως του διηγήματος αυτού
δεν εμφανίζεται η τυφλότητα να αφορά τον πραγματικό κόσμο, αλλά έναν
φανταστικό ή παραμυθένιο κόσμο. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε ίσως
να γίνει ένας παραλληλισμός. Ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεται η
πραγματικότητα και κατανοείται ο υλικός κόσμος από τους τυφλούς είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε και την φιλοσοφία, από τον Καρτέσιο
έως τους στοχαστές του Διαφωτισμού.39 Ο Mark Paterson (2016: 9-11)
μάλιστα έκανε λόγο για τον «υποθετικό τυφλό άνθρωπο», εξηγώντας πως
τα ερωτήματα που είχαν θέσει ή τα ερωτήματα στα οποία επιδίωκαν να
απαντήσουν λ.χ. ο Τζον Λοκ ή ο Βολτέρος δεν αφορούσαν καθόλου την
πραγματική εμπειρία των τυφλών, αλλά ένα αφηρημένο υποκείμενο χωρίς όραση πάνω στο οποίο πρόβαλαν τις εικασίες τους. Θα μπορούσε να
πει κανείς πως και ο Πέτρος του διηγήματος «Τα μάτια του τυφλού» του
Νιρβάνα είναι, τηρουμένων των αναλογιών, κι εκείνος ένας «υποθετικός
τυφλός άνθρωπος», γιατί η τυφλότητα που του αποδίδεται έχει τέτοιου
είδους χαρακτηριστικά.
Το πρώτο γενικό συμπέρασμα από την εξέταση των τεσσάρων διηγημάτων είναι πως σε κανένα η ίδια η εμπειρία της τυφλότητας δεν αποτελεί βασικό θέμα, ενώ ο τυφλός χαρακτήρας δεν είναι κεντρικό πρόσωπο
στα τρία πρώτα διηγήματα. Σε ρόλο δευτερεύοντα ο Γιάννης, του διηγήματος του Βικέλα, και ο Στραβοκώστας, του διηγήματος του Εφταλιώτη,
αναδεικνύουν τον δυναμισμό της κυρά Λοξής και της Δέσποινας ή Στρα38 Νιρβάνας 1914: 73.
39 Βλ. Paterson 2016: 21-56.
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βοκώσταινας αντίστοιχα. Ακόμα, η τύφλωση της Μαριέττας είναι πρωτίστως αιτία δυστυχίας για τους άλλους στο διήγημα του Λυκούδη. Τέλος,
αν ο τυφλός Πέτρος έχει ρόλο συγκρίσιμο με εκείνον της αδερφής του
στο διήγημα του Νιρβάνα, είναι παρόλα αυτά περισσότερο ένας «υποθετικός τυφλός άνθρωπος» και έτσι ούτε κι εκείνος φέρνει βέβαια στο προσκήνιο την εμπειρία της τυφλότητας. Αξίζει να παρατηρήσει κανείς πως
η πάντα συνοπτική αναφορά στη στιγμή ή στην περίοδο της τύφλωσης,
όπου υπάρχει, δεν δίνεται ποτέ με τα λόγια του τυφλού ή της τυφλής,
αλλά από ένα άλλο πρόσωπο ή από τον αφηγητή.40 Όπως επισημαίνεται
σε μελέτες των λογοτεχνικών σπουδών της αναπηρίας, είναι συχνά τόσο
καίρια η λειτουργία που η αναπηρία επιτελεί μέσα στην οικονομία μιας
αφήγησης ή είναι τόσο έντονα συμβολική η σημασία της μέσα σε ένα
λογοτεχνικό κείμενο, που καταλήγει η ίδια η εμπειρία της αναπηρίας να
επισκιάζεται.41
Η τυφλότητα όμως στα διηγήματα αυτά αποτελεί μια αφηγηματική
προσθήκη, με βάση τον όρο που πρότειναν οι Mitchell και Snyder, δηλαδή ένα στοιχείο στο οποίο βασίζεται το διήγημα προκειμένου ένας
χαρακτήρας να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους, να αποκτήσει διακριτή
ταυτότητα. Αλλά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αφηγηματική προσθήκη έχει να κάνει και με τη λειτουργία της αναπηρίας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, της τυφλότητας) ως μεταφοράς, η οποία αναφέρεται
στην κατάρρευση του ατόμου και της κοινωνίας, αλλά και αμφισβητεί
εδραιωμένες πεποιθήσεις και στηλιτεύει κοινωνικές προκαταλήψεις. Η
τυφλότητα λειτουργεί ως αφηγηματική προσθήκη και με τη δεύτερη σημασία του όρου στα τρία πρώτα διηγήματα, με αρκετά όμως διαφορετικό
τρόπο. Στο διήγημα «Εις του οφθαλμιατρού» ο τυφλός γνωρίζει από την
αρχή την αλήθεια από την οποία τα άλλα πρόσωπα πασχίζουν να τον
προστατεύσουν, επομένως ασκείται κριτική στην πεποίθηση πως ένας
τυφλός δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γνωρίζει. Στο διήγημα «Η Στραβοκώσταινα» παρουσιάζονται και απορρίπτονται οι απόψεις που ήθελαν τον
τυφλό να είναι αμέτοχος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Τέλος,
40 Η τύφλωση περιγράφεται συνοπτικά στο «Εις του οφθλαμιατρού» από την κυρά Λοξή,
στο «Η Στραβοκώσταινα» από τον δάσκαλο, στο «Ο απόστρατος μουσικός» από τον
αφηγητή. Στο διήγημα «Τα μάτια του τυφλού» του Παύλου Νιρβάνα δεν περιγράφεται
η τύφλωση, αλλά αφήνεται να εννοηθεί πως ο Πέτρος γεννήθηκε τυφλός.
41 Βλ. για το ζήτημα αυτό Barker και Murray 2018: 2-3.

Η ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

477

στο διήγημα «Ο απόστρατος μουσικός» πάνω στην τυφλότητα δομείται
η μεταφορά του σκοταδιού που απλώνεται από το οπτικό πεδίο της τυφλής, σκεπάζει ολόκληρη την οικογένειά της, αλλά και φτάνει έως τους
γείτονες, τους συναδέλφους και τους φιλάνθρωπους, οι οποίοι αδυνατούν να προστατεύσουν την οικογένεια του απόστρατου μουσικού από
την εξαθλίωση.
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Abstract
Blindness is a distinctive attribute of a character in each of the following Modern Greek short stories: «Εις του οφθαλμιατρού» (1887) by Dimitrios Vikelas, «Η στραβοκώσταινα» (1890) by Argyris Eftaliotis, «Ο απόστρατος μουσικός» (1894) By Emmanouel Lykoudis and «Τα μάτια του
τυφλού» (1914) by Pavlos Nirvanas. Blindness is not the most important
theme in the above mentioned short stories and the actual experience of the
blind person is not brought to the fore. Nonetheless, blindness function as
a “narrative prosthesis”, according to the term proposed by Mitchell and
Snyder, since it makes the blind characters to stand out and, in addition,
blindness works a metaphor and serves as an interruptive force that confronts cultural truisms.
Λέξεις-κλειδιά: λογοτεχνικές σπουδές της αναπηρίας, τυφλότητα, νεοελληνικό διήγημα.

Η ΚΡΊΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΊΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΟΛΉ
ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΆΛΕΙΕΣ
Σάββας Καράμπελας*
Στα τέλη του 2017 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα η ανθολογία ποίησης της
Karen Van Dyck Μέτρα Λιτότητας (Άγρα, Νοέμβριος 2017). Προηγήθηκε
η έκδοση με τον αντίστοιχο τίτλο Austerity mesures στην Αγγλία (Penguin,
2016) και στην Αμερική (New York Review of Books, 2017). Στο τέλος
της οχτασέλιδης εισαγωγής του βιβλίου η Van Dyck σημειώνει τον τόπο
και το χρόνο συγγραφής της, «Σύρος, Αύγουστος 2015».1 Δηλαδή, το μήνα
που ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το οποίο συμφώνησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου.
Τις ίδιες μέρες, λοιπόν, που στο κυκλαδίτικο νησί η Van Dyck συντάσσει την εισαγωγή της ανθολογίας της, στη χώρα δοκιμάζεται η αναφερόμενη ως «πρώτη φορά αριστερά» διακυβέρνηση – συγκυβέρνηση με το δεξιό κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες. Προκηρύσσονται εκλογές· από το Σύριζα
έχουν αποσχιστεί δεκάδες βουλευτές, μεταξύ των οποίων ένας υπουργός,
τέσσερις αναπληρωτές υπουργοί, ένας υφυπουργός - ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (και οι έξι από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου), και έχει διαχωρίσει
τη θέση της η πρόεδρος της Βουλής.2 Έχει ήδη παραιτηθεί ο υπουργός
*

1
2

Ο Σάββας Καράμπελας είναι αριστούχος διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει εργαστεί σε Ερευνητικά Προγράμματα, έχει δώσει διαλέξεις
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών, στο πρόγραμμα Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
σε δημόσια ΙΕΚ και ιδιωτικά Σεμινάρια ενηλίκων. Από το 2008 εργάζεται στο Ιστορικό
Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, όπου προΐσταται των Ερευνητικών – Εκδοτικών
Προγραμμάτων και της Διαχείρισης Συλλογών. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα
συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του
τυγχάνουν πολλαπλών ετεροαναφορών. Είναι ποιητής και η συλλογή του με τίτλο Στο
θάλαμο του μεταφραστή κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μανδραγόρας».
Van Dyck (2017: 27).
Συγκεκριμένα ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Λαφαζάνης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κ. Ήσυχος, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για Θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ν. Χουντής, η
αναπληρωτής υπουργός για Θέματα Εσόδων Ν. Βαλαβάνη, ο αναπληρωτής υπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης Δ. Στρατούλης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και
κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Σακελλαρίδης, καθώς και η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Η ΚΡΊΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΊΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ...

483

Οικονομικών την επόμενη του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου (πρώτου
μετά το 1974), στο οποίο ο ελληνικός λαός απέρριψε με ποσοστό 61,3 %
την πρόταση του σχεδίου συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.3
Στην εισαγωγή της η Van Dyck αναφέρεται ενδεικτικά στις παραπάνω
συνθήκες. Συνθέτουν το σκηνικό μέσα στο οποίο λειτουργούν οι ποιητές
που η ίδια συμπεριλαμβάνει στην ανθολογία της: «Ζουν μέσα στους περιορισμούς των capital controls και με δημοψηφίσματα χωρίς αντίκρισμα.
Αν διαμένουν στο εξωτερικό, λαμβάνουν τα νέα από την οικογένειά τους
και τους φίλους τους που ζουν με αυτούς τους περιορισμούς.»4 Στο κάδρο
της Ελλάδας της κρίσης η συγγραφέας λίγο πιο κάτω προσθέτει δύο ακόμα πινελιές, «αυξάνονται οι αυτοκτονίες και οι απεργίες».5 Φαινόμενο,
πάντως, το πρώτο που για τις ακριβείς διαστάσεις και διακυμάνσεις του
σε συνάρτηση με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, θα ήταν έγκυρη μόνο
μία ειδική έρευνα.
Στη δική της θεώρηση η Van Dyck συσχετίζει την πολιτική, οικονομική, κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα με την ποιητική δημιουργία.
Ο τίτλος Austerity Measures / Μέτρα Λιτότητας, ανθολογία ποίησης είναι
εύγλωττος, όπως και συμβολική η επιλογή να υπογράψει στο εξώφυλλο
της πρώτης έκδοσης τη φράση «This deserves an international audience,
Now!» ο Yanis Varoufakis: Πρώτος σε σταυρούς βουλευτής, με πάνω από
130.000 και μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, υπήρξε o υπουργός Οικονομικών στον οποίο ο πρωθυπουργός Τσίπρας δημόσια απέδιδε τα εύσημα τρεις μήνες αργότερα ως
«ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα».6 Γνωστός σε
3

4
5
6

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν ενάμιση μήνα μετά την απόρριψη του σχεδίου συμφωνίας
στο δημοψήφισμα και μία εβδομάδα μετά την έγκριση του προγράμματος οικονομικής
προσαρμογής στη Βουλή. Πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου και ο Α. Τσίπρας
επανεκλέχθηκε. Στα αξιοσημείωτά τους το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής (44,1 %) της
μεταπολίτευσης. Ελαφρός (2015).
Van Dyck (2017: 22-23).
Van Dyck (2017: 26).
Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο δημοσιογράφο Ν. Χατζηνικολάου ο Α. Τσίπρας
δήλωσε για τον υπουργό Οικονομικών: «Ο Γιάνης o Βαρουφάκης είναι ένα σημαντικό
asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Είναι ένας οικονομολόγος που έχει ενοχλήσει
γιατί μιλάει τη γλώσσα τους καλύτερα απ’ ότι τη μιλάνε αυτοί. Μιλάει τη γλώσσα της
οικονομίας, βεβαίως έχοντας ριζοσπαστικές θέσεις και απόψεις, αντιλήψεις οι οποίες
είναι δεδομένες, δεν κάνει πίσω εύκολα, είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος –εγώ του
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όλο τον κόσμο για τις ενέργειες και τις ατάκες που του αποδόθηκαν του
τύπου «Honey, I shut the banks» («Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες»).7
Η παραίτησή του την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος, 6 Ιουλίου του
2015, και η αντικατάστασή του από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο σήμαινε
αναδίπλωση της ελληνικής κυβέρνησης.
Αν και όλα τα παραπάνω συνδηλώνουν τη συνάφεια του βιβλίου με
την πολιτική και οικονομική κρίση, είναι αξιοσημείωτο ότι δύο χρόνια
αργότερα, η Van Dyck σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Το Βήμα καλεί
τους αναγνώστες να ερμηνεύσουν τον όρο Μέτρα λιτότητας αμφίσημα, και
υπό την έννοια της διαχείρισης των ορίων που θέτει το ποιητικό μέτρο.8
Ωστόσο, η σχετική νύξη που κάνει στην εισαγωγή της ότι τα «μέτρα»
του τίτλου σηματοδοτούν τόσο τη δημοσιονομική περιστολή όσο και τη
στιχουργική μετουσίωσή της, παραμένει ασαφής. Ο τρόπος προσαρμογής
της ποιητικής έκφρασης στην πολιτική της λιτότητας μένει αδιευκρίνιστος από την ανθολόγο και μάλλον αντιφατικό είναι το μοναδικό παράδειγμα που η ίδια επικαλείται, αφού αποτελεί μία πληθωρικότατη ποιητική σύνθεση.9 Στη συνέντευξή της στο Βήμα και σε μία δεύτερη μέσα στον
ίδιο μήνα στην Καθημερινή η Van Dyck αντιφάσκει επίσης σχετικά με τη

7
8

9

το πιστώνω αυτό- την εντιμότητά του και το γεγονός ότι επιμένει στις απόψεις του
[...] Με τον Γιάνη τον Βαρουφάκη είμαστε σε αγαστή συνεργασία και εγώ και όλο το
επιτελείο το διαπραγματευτικό.» «Στον ενικό» (2015).
Parker (2015).
Σύμφωνα με τη Van Dyck: «Επιπροσθέτως, φαίνεται ότι δεν έγινε κατανοητό και
το λογοπαίγνιο του τίτλου, η πολυσημία του, αν προτιμάτε. Η ουσία της ποίησης
συμπυκνώνεται στο να κάνεις περισσότερα έχοντας λιγότερα, να διαχειρίζεσαι τους
περιορισμούς σαν πλούτο, όπως ακριβώς μας δείχνει το ποιητικό μέτρο. Άρα δεν
μιλάμε μόνο για μια απάντηση στα οικονομικά μέτρα λιτότητας. Μιλάμε για ένα εξίσου
δραστικό είδος λιτότητας που αφορά την ίδια την ποίηση.» Μπέκος (2018).
«Μια όμως αρχή ισχύει για όλη τη ανθολογία. Είναι τα «μέτρα» του τίτλου, που
αναφέρονται όχι μόνο στις δρομολογημένες ενέργειες της πολιτείας, αλλά και στις
ποιητικές στρατηγικές που υιοθετήθηκαν ως απάντηση. Τα μέτρα λιτότητας απαιτούν
περικοπές εξόδων όσο και τον προσανατολισμό των περιορισμένων πόρων προς νέους
δημιουργικούς στόχους. Με ποιητικούς όρους αυτό συχνά σημαίνει ρίμα και μέτρο.
Παράλληλα, ο παραδοσιακός δεκαπεντασύλλαβος ενυπάρχει σε πολλούς στίχους
της ανθολογίας και βγαίνει στην επιφάνεια τις πιο απροσδόκητες στιγμές. Ο Γιάννης
Ευθυμιάδης περιγράφει τις τελευταίες στιγμές κάποιου που πηδάει από τους Δίδυμους
Πύργους της Νέας Υόρκης στο ποίημα «27 ή ο άνθρωπος που πέφτει», ακολουθεί
μια άλλη ευρηματική προσέγγιση, που ακολουθεί το πνεύμα των μακροσκελών
27σύλλαβων στίχων του, διαστέλλοντας τη συντομία μιας πτώσης που κρατάει μόλις
δέκα δευτερόλεπτα και επεκτείνοντάς τη σε μια σειρά από ποιήματα που καλύπτουν
εικοσιεπτά σελίδες.» Van Dyck (2017: 24).
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συμμετοχή του Βαρουφάκη στο εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου της. Τη χρεώνει στον οίκο Penguin ως διαφημιστική επιλογή του, αλλά
επιβεβαιώνει τη δική της πολύχρονη εκτίμηση στο έργο του Βαρουφάκη
ως πανεπιστημιακού δασκάλου Οικονομικής Θεωρίας και τη δημόσια σύμπραξή τους για την εμπορική προώθηση των Austerity Measures.10
Η πρόδηλη σημασία των Μέτρων λιτότητας ως οικονομικού όρου προτάσσεται στην εισαγωγή της ανθολογίας έναντι της ερμηνείας τους ως εκφραστικών μέσων, η οποία δεν αναπτύσσεται. Οι πρώτες δέκα λέξεις της
Van Dyck προεκτείνουν τον τίτλο και εισάγουν στο θέμα της: «Τελευταία, η
Ελλάδα και τα Βαλκάνια ζουν με ακόμα λιγότερα από τα ελάχιστα που είχαν
πάντα.» Και οι αμέσως επόμενες αποδίδουν γλαφυρά τη συνάρτηση της κρίσης με την ποίηση, την οποία η Van Dyck περιγράφει ως δημόσια – κοινωνική - πολιτική: «Η ποίηση όμως είναι η μόνη που αυξάνεται. Αυξάνεται πολύ.
Οι ποιητές γράφουν γκράφιτι στους τοίχους, διαβάζουν σε πλατείες, θέατρα,
άδεια οικόπεδα, σε φυλακές, απαγγέλλουν συνθήματα και τραγουδούν στα
συλλαλητήρια, είναι παρόντες στο Διαδίκτυο, ενώνονται με καλλιτέχνες και
μουσικούς, διδάσκουν σε εργαστήρια ποίησης για παιδιά στο σχολείο, ακόμα και σε πρόσφυγες.» Αυτές είναι οι πρώτες εννέα γραμμές της εισαγωγής.
Η Van Dyck στοιχειοθετεί, λοιπόν, την πολιτική διάσταση της ποιητικής έκφρασης. Σε αυτό ακριβώς το σκηνικό προσθέτει ότι «οι ποιητές συνεχίζουν
να εκδίδουν την ποίησή τους. Τα γνωστά λογοτεχνικά περιοδικά είναι σε
άνθηση, οι μικροί εκδοτικοί οίκοι και τα καινούργια περιοδικά αφθονούν.»
Χαρτογραφεί, δηλαδή, μία κίνηση πνευματική, αλλά και δαπανηρή. Προσπερνά, όμως, την αντινομία ανάμεσα στα μέτρα λιτότητας και το εκδοτικό
πλεόνασμα με την ταυτολογία «η ποιητική παραγωγή αψηφά την οικονομική κρίση», χωρίς, δηλαδή, προβληματισμό πώς προκύπτει χρηματοδότηση
και βιωσιμότητα της έντυπης λογοτεχνίας υπ’ αυτές τις συνθήκες.11
10 Στη συνέντευξή της στο Βήμα η Van Dyck υποστηρίζει: «Υπάρχουν άλλες δύο εκδόσεις
χωρίς το μότο. Και είναι άδικο μια στρατηγική μάρκετινγκ που επιλέχθηκε στην
αρχή να βαραίνει το εγχείρημα, επικαλύπτοντας την ουσία του.» Μπέκος (2018). Και
στην Καθημερινή: ««Δεν ήταν δική μου απόφαση, αλλά του εκδοτικού οίκου», λέει η
ελληνίστρια. «Γνωρίζω τον Βαρουφάκη εδώ και πολλά χρόνια και έχω σεβασμό για την
ακαδημαϊκή του δουλειά, αλλά δεν θα έβαζα τη ρήση ενός πολιτικού στο εξώφυλλο. Από
την άλλη, η Penguin μπορεί να είχε δίκιο. Το όνομά του έφερε πολλούς αναγνώστες.
Βγήκαμε μαζί στην εκπομπή του Άντριου Μαρ στο BBC για το βιβλίο και η συμβολή
του παρακίνησε πολλούς να πάνε στο βιβλιοπωλείο να το πάρουν».» Πουρνάρα (2018).
11 Van Dyck (2017: 19).
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Στη σελίδα 22 της εισαγωγής η Van Dyck συνοψίζει το κριτήριο της
ανθολογίας της με την αμφιλεγόμενη διατύπωση «τελικά αξίζει να ομαδοποιηθούν αυτοί οι ποιητές, γιατί όλοι θέτουν το ερώτημα τι μπορεί να
σημαίνει για την ποίηση το να είσαι ή να μην είσαι πολιτικοποιημένος σε
καιρούς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.» Περιφράσεις όπως η προηγούμενη πολλαπλασιάζουν τις απορίες του αναγνώστη. Και στην ελληνική
έκδοση του βιβλίου η συγγραφέας προσθέτει ακόμη μία σημείωση για την
ποίηση που πρέπει να διευκρινιστεί: «Δεν περιορίζεται από τα πολιτικά
γεγονότα, αλλά είναι η ίδια πολιτικός λόγος.»12 Το πρώτο σκέλος της παρατήρησής της είναι ουσιώδες· αν κυριαρχούσε στο λόγο η επικαιρότητα,
θα αποδυνάμωνε την ποιητική του υπόσταση. Το δεύτερο, αόριστο· εναπόκειται στη Van Dyck με τα ποιήματα που ανθολογεί να αποκρυσταλλώσει την πολιτική ταυτότητα που η ίδια τους αποδίδει. Ωστόσο, το πόνημά
της ανταποκρίνεται σε μικρό βαθμό στις προσδοκίες που δημιουργεί στον
αναγνώστη τόσο με τον τίτλο Μέτρα λιτότητας όσο και με την έμφαση που
δίνει η εισαγωγή της στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ως πλαίσιο της ποιητικής έκφρασης και αντικείμενο αισθητικού μετασχηματισμού
από τα λεκτικά εργαλεία της.
Από τα 126 ποιήματα της ανθολογίας δεν ξεπερνούν τα δέκα αυτά
που αφορούν την κρίση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σε δύο από τα τέσσερα του Σταμάτη Πολενάκη που επιλέγει η Van Dyck, ο ποιητής την
ανάγει στο εμφυλιοπολεμικό παρελθόν του τόπου και διαπιστώνει την
ανεπάρκεια της ποίησης μπροστά στην οικονομική κατάρρευση. «Δεν
χρεοκοπήσαμε σήμερα/έχουμε ήδη χρεοκοπήσει/εδώ και πολλά χρόνια»,
γράφει «και όχι/η ποίηση δεν αρκεί».13 Επίσης, «τόσο πολύ εχρεοκοπήσαμε σύντροφοι/που ως και τα ξενοδοχεία/[...]/που φτιάξαμε με τα αργύρια της προδοσίας του Πλουμπίδη,/ως και αυτά ακόμα, εγκαταλείφθηκαν/
[...] Ούτε αυτή η εποχή είναι εποχή/για ποίηση: πληρώνουμε ακόμα/με
νόμισμα εμφυλίου.»14 Ο εμφύλιος ως επαναλαμβανόμενη συνθήκη στην
Ελλάδα περιγράφεται και από τον Ζήση Αϊναλή στο ποίημα με τίτλο «3η
Σεπτεμβρίου 1843» που αναφέρεται στην επανάσταση από την οποία
εξαναγκάστηκε ο Βαυαρός βασιλιάς Όθωνας να παραχωρήσει σύνταγμα.
12 Van Dyck (2017: 18).
13 Σταμάτης Πολενάκης, «Η ποίηση δεν αρκεί», Van Dyck (2017: 162).
14 Σταμάτης Πολενάκης, «Ποίηση 2048», Van Dyck (2017: 163).
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Ξεκινάει και τελειώνει με τους στίχους «γερνάνε γρήγορα οι μέρες στην
Ελλάδα» και ενδιαμέσως το ποιητικό υποκείμενο παρατηρεί «γενιά παρά
γενιά εμφύλιος, γενιά παρά γενιά/εκκαθάριση/και όλο απ’ το μηδέν ν’ αρχίζω//Παίζουν ακόμα, τραγουδάν, γελάν στους δρόμους τα/παιδιά μας;»15
Το συλλογικό υποκείμενο και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει
τα φαινόμενα, τραύματα και αδιέξοδα, της εποχής του, εκφράζεται σε
δύο άλλες περιπτώσεις στην ανθολογία της Van Dyck. Σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο μαρτυρά πόνο και υποταγή σε εξωγενείς συνθήκες, που
επιπλέον έρχονται από το παρελθόν, σε ένα απόσπασμα από τη συλλογή
«Πατρείδα» του Γιάννη Ευθυμιάδη και στο δεύτερο χωρίο των «Zones of
frequency» του Θεόδωρου Χιώτη. «Ποιος οργισμένος ουρανός μας γύρισε την πλάτη;/Ποιος κλέφτης άκαρδος καιρός μας έριξε αλάτι πάνω
στις πιο βαθιές πληγές;» απορεί το ποιητικό υποκείμενο.16 «Στρατιώτες
του θέρους/ζηλωτές του λυκόφωτος/σπίτια που έγιναν στρατώνες./Όλα
αυτά είναι απόηχοι των προηγούμενων χρόνων://«Δεν χρησιμοποιήσαμε
σωστά τον/προηγούμενο χειμώνα,/μα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς,/για όσο βρισκόμασταν σε καθεστώς υποτέλειας» είναι η ερμηνεία
που δίνει στην κατάσταση που βιώνει.17
Πέρα από τα παραπάνω ποιήματα -δύο του Πολενάκη και ένα του Χιώτη που μιλούν άμεσα για την ελληνική κρίση, ένα του Αϊναλή, και ένα του
Ευθυμιάδη που μπορούν να διαβαστούν επίσης υπό το πρίσμα της, ίσως και
ένα τρίτο του Πολενάκη, «υπήρξαμε νέοι, σε τίποτα δεν ελπίζαμε/και περιμέναμε το αύριο με το τυφλό πείσμα/του ναυαγού που ρίχνει στο νερό πέτρες» είναι οι τελευταίοι στίχοι του18- ελάχιστα ακόμη είναι σαφώς πολιτικά
στην ανθολογία της Van Dyck. Ωστόσο, δεν εμπνέονται από την επικαιρότητα των μέτρων λιτότητας, αλλά αντιπαρατίθενται ιδεολογικά σε ευρύτερο μέτωπο. Στο «Εθνικός Ύμνος, 2008, Redux» η Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη
15 Ζήσης Αϊναλής, «3η Σεπτεμβρίου 1843», Van Dyck (2017: 159). Ο Αϊναλής εμφανίζει το
ποιητικό υποκείμενο να εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά ακόμη παλιότερα στο ποίημα
«Τηλέμαχος». Είχε δημοσιευθεί το 2006 και, επομένως, έχει γραφτεί τουλάχιστον μία
δεκαετία πριν το συμπεριλάβει στην ανθολογία της η Van Dyck. Στους τελευταίους
στίχους ο Τηλέμαχος του Αϊναλή αναφωνεί «δε μιλώ για τον εαυτό μου/γι’ αυτό και
συλλογίζομαι τόσο πολύ τούτες τις μέρες/και τον Νεοπτόλεμο/και τόσους άλλους//
καμένη γενιά/γενιά μου.» «Τηλέμαχος», Van Dyck (2017: 158).
16 Γιάννης Ευθυμιάδης, «από τη συλλογή Πατρείδα», Van Dyck (2017: 44).
17 Θεόδωρος Χιώτης, «Zones of frequency», Van Dyck (2017: 232).
18 Σταμάτης Πολενάκης, «Το μεγάλο αίνιγμα», Van Dyck (2017: 163).
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σαρκάζει τον εθνικισμό ως φαλλοκρατικό.19 Ενώ ο Jahra Khaleed καλεί σε
ολική εξέγερση ενάντια στο φασισμό, την αστυνομία, το μικροαστισμό.
Όπως καταλήγει σε ένα από τα οχτώ κείμενά του με τίτλο «Γάμα την αποκάλυψη», που εντάσσει στην ανθολογία της η Van Dyck, «εγώ εκπαιδεύω
λέξεις φενταγίν. δεν γράφω ποίηση, γράφω προκηρύξεις. να δούμε που θα
είστε όταν το αίμα στο δρόμο θα πήξει».20
Σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω περιπτώσεις, η πληθώρα των ποιημάτων που έχει καταχωρίσει στα Μέτρα Λιτότητας η Van Dyck δεν σχετίζονται με την ελληνική κρίση ούτε εκφράζουν πολιτικό λόγο. Η πρώτη
από τις δύο παρατηρήσεις ενισχύεται ανατρέχοντας στο χρόνο συγγραφής
τους. Στις τελευταίες σελίδες πριν τον κολοφώνα του βιβλίου παρατίθενται τα έτη των πρώτων δημοσιεύσεων των ποιημάτων -όσων έχουν δημοσιευθεί, γιατί στην ανθολογία εντάσσονται και 14 αδημοσίευτα (χωρίς να
δηλώνεται πώς έφτασαν στη Van Dyck, προφανώς τα ενεχείρισαν οι ίδιοι
οι ποιητές, αποτελούν και δικές τους επιλογές). Από τα 112 δημοσιευμένα, λοιπόν, τα 43 ανάγονται από το 1999 έως το 2009 και τα 69 από το
2010 έως το 2018. Η τομή ανάμεσα στο 2009 και το 2010 δεν υιοθετείται
στο βιβλίο, αλλά είναι εύλογη: το φθινόπωρο του 2009 πλειοψήφησε στις
εκλογές η πεποίθηση του Γιώργου Παπανδρέου ότι «λεφτά υπάρχουν»·
την άνοιξη του 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατέφυγε στο διεθνή μηχανισμό στήριξης και στο πρώτο μνημόνιο· στις 2 Μαΐου ανακοινώθηκαν
τα συνοδευτικά μέτρα λιτότητας. Στη φερώνυμη ανθολογία προκαλεί ερωτηματικά, επομένως, να συμπεριλαμβάνονται 43 ποιήματα δημοσιευμένα
τη δωδεκαετία πριν το 2010, από το 1999 κιόλας. Αλλά και για τα 69 που
δημοσιοποιήθηκαν μέσα από συλλογές, περιοδικά, blogs μετά το 2010,
δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς γράφτηκαν. Ανάμεσά τους μπορεί να
υπάρχουν ορισμένα που είναι και αυτά ακόμη παλαιότερα, αν συνυπολογιστεί το διάστημα που απαιτείται πριν ιδίως από την έντυπη δημοσίευσή
τους, είτε σε αυτοτελή είτε σε περιοδική έκδοση, βάσει της οποίας έχουν
χρονολογηθεί από την ανθολόγο τους στα Μέτρα λιτότητας.
Στην παρατήρηση ότι ο χρονικός ορίζοντας της ανθολογίας έχει ως αφετηρία το έτος 1999 του προηγούμενου αιώνα, η Van Dyck δίνει προκαταβολικά μία εξήγηση στην εισαγωγή της: «Μια σειρά από ποιήματα που
19 Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, «Εθνικός Ύμνος, 2008, Redux», Van Dyck (2017: 108).
20 Jahra Khaleed, «Γάμα την αποκάλυψη», Van Dyck (2017: 126).
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εκφράζουν προφητικά τη σημερινή διάθεση και εποχή, αν και είχαν δημοσιευτεί στην τομή της νέας χιλιετίας, είναι και αυτά εδώ. Η λογοτεχνία συχνά
μας λέει τι πρόκειται να συμβεί, προτού η ιστορία προλάβει να ξετυλίξει
το κουβάρι της.»21 Ωστόσο, η αντίληψή της για την ποίηση ως προάγγελο
της κρίσης δεν στοιχειοθετείται, καθώς δεν παραπέμπει ούτε σε ένα ποίημα ή ενδεικτικό απόσπασμά του. Αντίθετα, σε άλλα σημεία της εισαγωγής
η ανθολόγος επικαλείται συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τα «No New
Messages» και «SMS», που επιβεβαιώνουν πράγματι την αντίστοιχη παρατήρησή της για την επίδραση που ασκεί η τεχνολογία της εικόνας στην
επικοινωνία.22 Είναι αξιοπερίεργο, λοιπόν, να μην υποδεικνύει καθόλου
τίτλους, στίχους ή λέξεις από τα παλιότερα ποιήματα που θεωρεί οιωνούς
της κρίσης· ούτε κατονομάζει τους ποιητές που η ίδια διακρίνει ότι την εξέφρασαν πρώιμα. Ενώ στην εισαγωγή αναφέρεται ονομαστικά σε νεότερους
για άλλους λόγους, όπως την αισθητική ιδιοτυπία τους23, η Van Dyck δεν
μνημονεύει κανέναν από τους παλαιότερους για τους οποίους πιστεύει ότι
η κρίση προοιωνίζεται στο έργο τους ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα.
Λείπει η τεκμηρίωση της θέσης ότι «ακόμη και στη δουλειά των ποιητών
που είχαν αρχίσει να δημοσιεύουν πριν από την περασμένη δεκαετία, η λιτότητα και η αβεβαιότητα του μέλλοντος είναι αναπόφευκτα παρούσες, είτε
βρίσκονται στο επίκεντρο είτε στην περιφέρεια της οπτικής τους».24
Αξιοσημείωτος είναι ο αντίλογος του ποιητή Δούκα Καπάνταη στην
πρόσληψη σύμφωνα με τα κριτήρια της Van Dyck του μοναδικού ποιήματός του που συγκαταλέγεται στην ανθολογία της. Πρόκειται για το ποίημα
με τίτλο «Εξοχικές κατοικίες το χειμώνα» που δημοσιεύτηκε το 2004 και
ο ίδιος ο δημιουργός του ακυρώνει την ερμηνεία του ως προφητικού για
την κρίση. Στο βιοεργογραφικό σημείωμα του Καπάνταη που παρατίθεται στα Μέτρα λιτότητας, η Van Dyck μεταφέρει την ξεκάθαρη θέση του:
«Δεν ενδιαφέρεται για την ποίηση ως κοινωνικό σχόλιο. Το ποίημα που
ανθολογούμε εδώ είναι από την πρώτη του ποιητική συλλογή, και -όπως
σημειώνει ο ίδιος- δεν θα έπρεπε να διαβαστεί σαν πολιτική αλληγορία,
21 Van Dyck (2017: 22).
22 Van Dyck (2017: 21).
23 «Από τα λυρικά θραύσματα ονείρου της Άννας Γρίβα ως τον αποκαλυπτικό νεορεαλισμό του Στάθη Αντωνίου και τα καυστικά μεταμοντέρνα πεζά ποιήματα του
Θωμά Τσαλαπάτη». Van Dyck (2017: 20).
24 Van Dyck (2017: 23).
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αφού προηγείται της κρίσης.»25 Τα λόγια του ποιητή για το έργο του αποκλίνουν από το δογματικό ορισμό που διατυπώνει η Van Dyck για την ποίηση εν γένει ότι «δεν περιορίζεται από τα πολιτικά γεγονότα, αλλά είναι η
ίδια πολιτικός λόγος».26 Επίσης, το επιχείρημα του Καπάνταη ότι ο χρόνος
συγγραφής του ποιήματος αποκλείει την ανάγνωσή του υπό το πρίσμα της
μεταγενέστερης κρίσης, έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία της Van Dyck
ότι από τις αρχές του 21ου αιώνα η ποίηση προφήτεψε τη λιτότητα του
2015, για την οποία, μάλιστα, ούτε η ίδια αναφέρει συγκεκριμένο παράδειγμα προδρομικού ποιητή ή ποιήματος στην εισαγωγή της. Η υπόδειξη
του Καπάνταη είναι γενικότερα χρήσιμη τόσο για την ποίηση όσο και για
τον αναγνώστη της ανθολογίας Μέτρα λιτότητας. Ο ποιητής υπερασπίζεται ουσιαστικά την ελευθερία του λογοτεχνικού κειμένου από την a priori
εφαρμογή ενός ερμηνευτικού σχήματος. Αλλά ούτε επιτρέπει να μη λαμβάνονται υπόψη από την κριτική πρόσληψη οι εξωτερικές συνθήκες που
περιβάλλουν τη λογοτεχνική δημιουργία. Η πολιτική ανάγνωση του ποιήματός του είναι αυθαίρετη, καθώς παραβλέπει την εποχή που γράφτηκε
και προηγείται της κρίσης.
Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις στην ανθολογία της Van Dyck όπου η
παρανάγνωση γίνεται ενδοκειμενικά: Aπομονώνοντας ένα στίχο ή αποσπώντας μια λέξη από τα συμφραζόμενά τους δίνεται η εντύπωση ότι
προσαρμόζονται στη θεματική των Μέτρων λιτότητας. Διαβάζοντας, όμως,
ολόκληρα, τα ποιήματα στα οποία ανήκουν, δεν ευσταθεί η πολιτική ερμηνεία τους. Δύο παραδείγματα από την εισαγωγή της ανθολόγου είναι
χαρακτηριστικά: Στη σελίδα 25 υποστηρίζει ότι «πολύ συχνά, σ’ αυτά τα
ποιήματα, εκείνο που εισάγει την κρίση στους στίχους τους είναι οι εικόνες
της καθημερινότητας» και η ίδια αναφέρει «για παράδειγμα, η μια κάμπια
που την τρώνε ζωντανή στο κέντρο της Αθήνας στο «Μαύρο χαϊκού» της
Γιάννας Μπούκοβα». Η μεμονωμένη αυτή σκηνή που επικαλείται η Van
Dyck, προκαλεί την απορία με ποια έννοια την ερμηνεύει και την παραθέτει ως απεικόνιση της κρίσης. Η εικασία ότι αποδίδει συνθήκες ασιτίας
και εξαθλίωσης των κατοίκων της ελληνικής πρωτεύουσας δεν επιβεβαιώνεται από το ίδιο το ποίημα. Αν δει ο αναγνώστης και τους υπόλοιπους
στίχους του «Μαύρου χαϊκού», διαπιστώνει ότι δεν είναι άνθρωποι που
25 Van Dyck (2017: 63).
26 Van Dyck (2017: 18).
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τρώνε ζωντανή την κάμπια, αλλά μυρμήγκια. Στο ποίημα της Μπούκοβα
μνημονεύονται και άλλα έντομα, μύγες και σκουλήκια. Πρόκειται για την
περιγραφή ενός ονείρου μέσα στο οποίο το ποιητικό υποκείμενο συναντά
το νεκρό πατέρα του και στοχάζεται για τη φθαρτή ύλη του ανθρώπινου
σώματος. Η βρώση της κάμπιας στην οποία παραπέμπει η Van Dyck ως
ένδειξη της κρίσης, περιγράφεται από την ποιήτρια mot à mot ως εξής:
«Όπως και οι κάμπιες/Πριν από μέρες είδα στο μπαλκόνι μου/πως τα μυρμήγκια έφαγαν μία ζωντανή/(Είναι σκηνές που συμβαίνουν ακόμα και στο
κέντρο της Αθήνας)».27 Η ανθολόγος, όμως, στην εισαγωγή της επεμβαίνει στο ποιητικό κείμενο. Απομακρύνοντας τα «μυρμήγκια» απομένει το
ρήμα «έφαγαν» χωρίς υποκείμενο και έτσι το νόημα του στίχου καθίσταται ανοιχτό σε διαφορετικές ερμηνείες που συνιστούν παρερμηνείες: Με
την αποσιώπηση μιας λέξης ένα στιγμιότυπο του ζωϊκού μικρόκοσμου
παραφράζεται σε υποτιθέμενη εικόνα της κρίσης στην ελληνική πρωτεύουσα, που, μάλιστα, χαρακτηρίζεται και καθημερινή, χωρίς, όμως, αυτή να
προκύπτει μέσα από το ποιητικό κείμενο.
Το αμέσως επόμενο ποίημα στο οποίο παραπέμπει η Van Dyck ως δείγμα πολιτικής ποίησης είναι το «Η μαμά είναι ποιήτρια» της Γλυκερίας
Μπασδέκη. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που διατυπώνει η ανθολόγος, «η Μπασδέκη μεταμορφώνει τις δουλειές του σπιτιού σε μάθημα
γραμματικής («όλη τη μέρα μαγειρεύει κόμματα, σκουπίζει χρόνους,/σιδερώνει πτώσεις) και με τον τρόπο αυτό κάνει την ποίηση πολιτική, αφού το
«κόμμα» εκτός από σημείο στίξης είναι και ο πολιτικός σχηματισμός.»28
Ωστόσο, η λέξη «κόμμα» είναι προφανές ότι λειτουργεί μόνο με την πρώτη από τις δύο σημασίες της μέσα στα υπόλοιπα συμφραζόμενα. Η ποιήτρια συνυφαίνει την πραγματικότητα των οικιακών εργασιών με τη γραμματική της γλωσσικής έκφρασης και όχι με την πολιτική και τις παρατάξεις της. Ανατρέχοντας ο αναγνώστης σε ολόκληρο το ποίημα διαπιστώνει
ότι αρχίζει με το ειρωνικό επιφώνημα «ω, ναι – η μαμά είναι σπουδαία
ποιήτρια» και καταλήγει στις φραστικές υπερβάσεις της φαντασίας της
«λέει το πλυντήριο ωκεανό,/ τη χύτρα υπερωκεάνειο».29 Σε μόλις έξι στίχους αποδίδεται η διπλή υπόσταση μιας νοικοκυράς που στις καθημερινές
27 Γιάννα Μπούκοβα, «Μαύρο χαϊκού», Van Dyck (2017: 227-229).
28 Van Dyck (2017: 25).
29 Γλυκερία Μπασδέκη, «Η μαμά είναι ποιήτρια»,Van Dyck (2017: 191).
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δραστηριότητες ανάγει το έλασσον σε μείζον, το απτό σε άπιαστο και το
ευτελές σε μεγαλειώδες. Το «Η μαμά είναι ποιήτρια» της Μπασδέκη θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμα και ως ποίημα ποιητικής. Αντίθετα, διαστρεβλώνεται όταν ανθολογείται ως «ποίηση πολιτική», επειδή ένα μόνο
σημείο, το «κόμμα», τυχαίνει να έχει μία δεύτερη σημασία από εκείνη για
την οποία τη χρησιμοποιεί η ποιήτρια στους συγκεκριμένους στίχους της.
Συμπερασματικά, η συντριπτική πλειοψηφία των ποιημάτων που ανθολογεί η Van Dyck είτε δεν συμπίπτουν χρονικά με τα «μέτρα λιτότητας»
είτε δεν αναφέρονται στην οικονομική κρίση. Το πολιτικό πρόσημο στις
περιπτώσεις αυτές αποδίδεται καταχρηστικά και αβάσιμα. Πρόκειται για
αναντιστοιχία με τον τίτλο, την εισαγωγή και τα κριτήρια της ανθολογίας.
Θα ήταν παράλειψη να μη σημειωθεί ότι η αγγλική και αμερικανική απήχηση της έκδοσης ήταν θετική. Το 2016 τιμήθηκε με το London
Hellenic Prize και χαρακτηρίστηκε από τις εφημερίδες New Statesman και
Guardian ως κορυφαίο βιβλίο της χρονιάς και του μήνα Δεκεμβρίου αντίστοιχα.30 Αντίθετα, τα Μέτρα λιτότητας γνώρισαν αρνητική κριτική στην
Ελλάδα. Την αγγλική έκδοση αποδοκίμασε η Athens Review of Books στο
editorial της «Metra gia tsarouchia (ή όταν η κρίση πουλάει)» και την ελληνική αποδόμησε κριτικά στο ίδιο έντυπο ο καθηγητής Ευριπίδης Γαραντούδης, ο οποίος ελέγχει τη Van Dyck για τα κριτήρια ανθολόγησης των
ποιημάτων και κατανομής τους σε επιμέρους ενότητες, τη συμπερίληψη
πεζών ή και μη λογοτεχνικών κειμένων, τις επιλογές και τους αποκλεισμούς ποιητών, την εξομοίωση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια κ.α.31 Από τις
υπόλοιπες κριτικές αναφορές στο βιβλίο υπερισχύουν αριθμητικά οι αρνητικές.32 Αξιοσημείωτη είναι και η δημόσια τοποθέτηση του ποιητή Γιάννη
30 Στο οπισθόφυλλο της ελληνικής έκδοσης παρατίθενται μεταφρασμένα αποσπάσματα
από την κριτική κατά σειρά των Ruth Padel, New Yorker, The Guardian, TLS, Terry
Eagleton, Yusef Komunyakaa.
31 The Athens Review of Books (2016: 12-14) και Γαραντούδης (2016: 20-22).
32 Ο Κώστας Βούλγαρης καταλογίζει στην έκδοση των Μέτρων λιτότητας ότι εκμεταλλεύεται
την κρίση με τρόπο μάρκετινγκ, που δεν υπηρετεί την ποίηση, παρά μόνο τις πωλήσεις
του βιβλίου στο εξωτερικό και την αυτοεπιβεβαίωση της ανθολόγου. Βούλγαρης (2016).
Ο Μάκης Καραγιάννης παρατηρεί ότι η Van Dyck εφαρμόζει εξωλογοτεχνικά αντί για
αισθητικά κριτήρια στην ταξινόμηση των ποιητών που ανθολογεί. Καραγιάννης (2017).
Ο Νίκος Βατόπουλος ενίσταται στο στερεότυπο της κρίσης ως ερμηνευτικό κανόνα
της ποίησης. Βατόπουλος (2017). Αντίθετα, ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης θεωρεί
χρήσιμη την ανθολογία και εύστοχη την ταξινόμηση των ποιημάτων από τη Van Dyck.
Μπαμπασάκης (2018). Ισορροπημένη ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές κρίσεις είναι
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Λειβαδά, του οποίου, μάλιστα, δείγματα γραφής συμπεριλήφθηκαν στα
Μέτρα λιτότητας. Θεωρεί, όμως, ότι η σκοπιά της Van Dyck διαστρεβλώνει
την εικόνα της σύγχρονης ελληνικής ποίησης και καλεί τους ομότεχνούς
του, που επίσης ανθολογήθηκαν, να πάρουν και αυτοί θέση.33
Μετά την έκδοση των Μέτρων Λιτότητας στο εξωτερικό και πριν τη
μετάφρασή τους στα ελληνικά έχουν μεσολαβήσει και άλλες προσεγγίσεις
στην ποίηση με γνώμονα την κρίση. Το 2017 σε δύο συνεχόμενα τεύχη του
περιοδικού Τα Ποιητικά δημοσιεύτηκαν πρωτοσέλιδα άρθρα της Τιτίκας
Δημητρούλια και του Βασίλη Λαμπρόπουλου, επίσης πανεπιστημιακών,
στην Ελλάδα η πρώτη και στην Αμερική ο δεύτερος, όπως και η Van Dyck.
Το κείμενο του Λαμπρόπουλου έχει τίτλο «Η κρίση της ποίησης και
η μελαγχολία της αριστεράς» και υπότιτλο «Για την πολιτική της ελληνικής ποίησης των αρχών του 21ου αιώνα».34 Σε αυτό εισηγείται τον όρο
«αριστερή μελαγχολία / left melancholy» για την κατανόηση της τάσης
που τη θεωρεί μείζονα στην ελληνική ποίηση τόσο μετά την «προδοσία»,
όπως ο ίδιος την ονομάζει, από το κόμμα του Σύριζα της ιδεολογίας του,
όταν έγινε κυβέρνηση το 2015, όσο και ακόμα νωρίτερα, ήδη από την
αρχή του 21ου αιώνα. Την περιγράφει ως «μία στοχαστική στάση απογοήτευσης με το επαναστατικό ιδεώδες η οποία αρνείται ταυτόχρονα να
το απαρνηθεί διότι πιστεύει πάντα στην εξέγερση». Και τη διακρίνει σε
ένα σύνολο ποιητών: «Αποδίδω μία τέτοια «αριστερή μελαγχολία» στην
η παρουσίαση του βιβλίου από τη Λαμπρινή Κουζέλη. Κουζέλη (2016).
33 «Τόσο στη βρετανική έκδοση, όσο και στην αμερικανική, η οποία ακολούθησε, στη λίστα
των ανθολογούμενων και στην εισαγωγή των δύο βιβλίων, δεν διέκρινα κάποια διαφορά ή
κάποια τοποθέτηση που ικανοποιούσε άλλο αίτημα από εκείνο της αριστερής (αισθητικά
και όχι μόνον ιδεολογικά), αριστερόστροφης, μα και της πλασματικής εκπροσώπησης,
της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. [...] Για μύριους λόγους, μα κυρίως λόγω της
δυσφόρητης, ιδιαίτερα περιορισμένης σκοπιάς της συγκεκριμένης ανθολόγησης, κάποιοι
ποιητές (εννοώ απ’ αυτούς που ανθολογούνται), εάν εκτιμούν πράγματι τους σημαντικούς
ή έστω τους σημαντικότερους ποιητές, οφείλουν να μιλήσουν δημόσια, για το κατά
πόσο η ανθολόγηση αυτή, αλλά και κάθε προηγούμενη, πιστεύουν πως είναι πράγματι
αντιπροσωπευτική, δίκαιη και ανάλογη των όσων συμβαίνουν σήμερα στην ποίηση της
ελληνοφωνίας – δίχως να επαναπαύονται στην ψευδή ή περιπτωσιακή φωτεινότητα που
εκπέμπει το όνομά τους στη λίστα των ανθολογούμενων. Να κάνουν μπροστά και όχι
πίσω, όπως συνήθως κάνουν, και να μιλήσουν ανοικτά για το κατά πόσο μία ανθολογία
σαν αυτή, στέκεται στο πλάι της ποίησης ή, τελικώς, στο πλάι όσων, είτε από αφέλεια
είτε από προμελέτη, προβαίνουν σε τέτοια πορίσματα. Τόσο οι εκφάνσεις της σύγχρονης
ελληνικής ποίησης, όσο και της δοκιμιακής της προσέγγισης, απαιτούν, πιστεύω, μία πιο
εμπεριστατωμένη, δίκαιη και ποσοτικά πιο αυστηρή παρουσίαση.» Λειβαδάς (2017).
34 Λαμπρόπουλος (Ιούνιος 2017: 1-7).

494

ΣΆΒΒΑΣ ΚΑΡΆΜΠΕΛΑΣ

ελληνική ποίηση του πρώιμου 21ου αιώνα, την οποία επίσης αποκαλώ
συμβατικά και ποιητική «γενιά του 2000»». Σε αντίθεση με τη Van Dyck
που ανθολογεί ποιητές ήδη από το 1999 χωρίς να διευκρινίζει πως το έργο
τους σχετίζεται με την κρίση, ο Λαμπρόπουλος εξηγεί γιατί ανάγει την
ποιητική γενιά που συστήνει στην εκπνοή του 20ού αιώνα. Υποστηρίζει
ότι τα μέλη της επηρεάστηκαν βαθιά από τις πολιτικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον της εποχής εκείνης και συγκεκριμένα βίωσαν τραυματικά την κρίση της αριστεράς στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Προσθέτει,
μάλιστα, ότι «από τη σκοπιά της αριστερής μελαγχολίας των ποιητών η
ιστορία της επανάστασης συνιστά μια αδιάκοπη σειρά ματαιώσεων ήδη
από τον 19ο αιώνα». Η θεώρηση του Λαμπρόπουλου διαφέρει από την
αντίστοιχη της Van Dyck όχι μόνο επειδή προσδιορίζει τις ιδεολογικές
καταβολές των ποιητών που συγκαταλέγει στη «γενιά του 2000», αλλά
και επειδή δεν αναφέρεται ακριβώς στα ίδια πρόσωπα. Συνολικά ο Λαμπρόπουλος παραπέμπει σε 56 ονόματα ποιητών. Μόλις 19 από αυτούς
ανθολογούνται από τη Van Dyck. Οι υπόλοιποι 37 δεν έχουν περιληφθεί
στα Μέτρα λιτότητας, όπου αντίστροφα υπάρχουν άλλοι 30, οι οποίοι δεν
προσμετρώνται στη θεωρούμενη ως «γενιά της αριστερής μελαγχολίας».
Σχεδόν ταυτόχρονα με το άρθρο του στα Ποιητικά δημοσιεύεται δοκίμιο του Λαμπρόπουλου στο περιοδικό θράκα με τον ταυτόσημο τίτλο
«Η αριστερή μελαγχολία στην ελληνική ποιητική γενιά του 2000».35 Σε
σύγκριση με την προηγούμενη ομαδοποίηση, παραπέμπει σε κατά το ένα
τρίτο περίπου λιγότερα ονόματα ποιητών, συνολικά 36, και μάλιστα με
ορισμένες προσθαφαιρέσεις προσώπων. Οι διαφορές, πάντως, με την ανθολογία της Van Dyck παραμένουν ουσιαστικές, δεν αφορούν μόνο τους
ανθολογούμενους. Ο Λαμπρόπουλος απορρίπτει στο δοκίμιό του το γενικό
όρο «ποίηση της κρίσης» και προτείνει τρεις ειδικότερους. Συγκεκριμένα,
διακρίνει από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 τις ισάριθμες κύριες ποιητικές τάσεις «ποίηση πάνω στην κρίση», «ποίηση μέσα στην κρίση» και
«ποίηση μετά την κρίση». Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην τελευταία επειδή, όπως ο ίδιος λέει «συντονίζεται με την Αριστερή Μελαγχολία
που ακολούθησε τη διπλή κρίση της επανάστασης και της αναπαράστασης
στη δεκαετία του 1990».36
35 Λαμπρόπουλος (καλοκαίρι 2017: 36-62).
36 Λαμπρόπουλος (καλοκαίρι 2017: 36, 37).
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Ο Λαμπρόπουλος προσδιορίζει με σαφέστερο τρόπο από τον αντίστοιχο της Van Dyck τη χρονική και ιδεολογική αφετηρία της ποιητικής γενιάς
που ο ίδιος προβάλλει με ενθουσιασμό. Το κριτήριο του είναι πολιτικό -και
λειτουργεί μεροληπτικά: προφανώς, αποκλείει από αυτή ποιητές που δεν
το πληρούν. Σε όλους όσους συγκαταλέγει στη «γενιά του 2000», αποδίδει ρητά συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα, κοινή και ξεκάθαρη: αριστερή, επαναστατική αριστερή. Η ταύτιση του Λαμπρόπουλου μαζί τους
είναι απόλυτη και ανάγεται σε πεδία έξω από τα πλαίσια της ποιητικής
γραφής και ανάγνωσης: «Εκείνο που τους έκανε ανυπέρβλητα μελαγχολικούς ήταν η αθεράπευτη και τρυφερή αφοσίωσή τους στο ιδανικό της
εξέγερσης», «προσπαθούν όμως να κάνουν την πικρία τους κατάφαση για
την επόμενη εξέγερση», «στην εξέγερση αυτή θα τους συναντήσω κι εγώ»
καταλήγει το άρθρο του στα Ποιητικά.37 Είναι πολλά τα σημεία όπου ο
έκδηλος υποκειμενισμός του κριτικού τον απομακρύνει από τα ποιητικά
κείμενα και η πολιτική ερμηνεία του δεν τεκμηριώνεται από τους αποσπασματικούς στίχους που παραθέτει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
από το δοκίμιο του Λαμπρόπουλου στη θράκα είναι ότι η ματιά του φτάνει
μέχρι την κάλπη πίσω από το παραβάν, όπου αναλύει τόσο ιδεολογικά
όσο και ψυχολογικά τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί δεδομένο ότι άσκησαν
το εκλογικό δικαίωμά τους οι ποιητές που ο ίδιος εντάσσει στη «γενιά
του 2000»: «οι ποιητές που ήταν ήδη μετα-Σύριζα πολύ πριν ψηφίσουν με
τεταμένα νεύρα το κόμμα που ανήλθε στην εξουσία το 2015 παραμένουν
μελαγχολικά παραδομένοι στη δυνατότητα –εκ των πραγμάτων στην αναγκαιότητα- της εξέγερσης στη ριζοσπαστική ποίηση και πολιτική».38 Σύμφωνα με τα παραπάνω, μία πρόκληση όπως αυτή που απηύθυνε ο ποιητής
Λειβαδάς στους ομότεχνούς του που συμπεριλαμβάνονται στην ανθολογία της Van Dyck, θα μπορούσε να ισχύει και για αυτούς που εντάσσει ο
Λαμπρόπουλος στη «γενιά του 2000»: Η φορτισμένη ιδεολογικά ερμηνεία
του κριτικού τους ανταποκρίνεται πράγματι στο ποιητικό έργο τους; Η
ποίησή τους είναι πολιτική και στοιχειοθετεί την αριστερή, επαναστατική αριστερή, ταυτότητα που της αποδίδεται, όπως, επίσης, και στους
ίδιους ως πολίτες; Ο Λαμπρόπουλος αναλαμβάνει το ρόλο του θεωρητικού
απολογητή ποιητών που, όπως υποστηρίζει στο άρθρο του στα Ποιητικά,
37 Λαμπρόπουλος (Ιούνιος 2017: 3, 7).
38 Λαμπρόπουλος (καλοκαίρι 2017: 55).
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«έκαναν ποιητικά παρόμοια κριτική στο ίδιο το κίνημα, διαχωρίζοντας τη
θέση τους περίπου δέκα χρόνια πριν αυτό έρθει στην εξουσία» και ότι «αυτός ήταν ένας από τους λόγους της περιθωριοποίησής τους». Εισηγούμενος τον όρο «γενιά του 2000» την εννοεί ως «ένα εγχείρημα πολιτιστικής
αυτονομίας» -όπως εξηγεί ο ίδιος, «δανείζομαι τον όρο «αυτονομία» από
την αναρχική παράδοση».39
Διαφορές αλλά και ουσιαστικές συγκλίσεις με τη θεώρηση του Λαμπρόπουλου έχει το άρθρο της Δημητρούλια με τίτλο «Η ποίηση της νέας
χιλιετίας ή η δοκιμασία του καινούργιου». Η δημοσίευσή του στα «Ποιητικά» προηγήθηκε κατά ένα τεύχος και ο Λαμπρόπουλος το επικαλείται σε
ό,τι αφορά την έννοια του όρου «γενιά του 2000» που, όπως ο ίδιος λέει,
«συνόψισε εξαιρετικά η συνάδελφος κ. Τιτίκα Δημητρούλια, πρωτοπόρος
στη μελέτη αυτής της ποιητικής τάσης».40
Αντίθετες, πάντως, είναι οι απόψεις τους σχετικά με την καταξίωση
των νέων ποιητών, το βαθμό και τους τρόπους της ανάδειξής τους. Ο Λαμπρόπουλος υποστηρίζει ότι «αυτοί και οι συνεργάτες τους επιχειρούν
να αυτονομηθούν από θεσμούς που επιτηρούν τα ποιητικά πράγματα –το
κόμμα, το πανεπιστήμιο, τον μείζονα εκδοτικό οίκο, το παραδοσιακό περιοδικό, την βραβεύουσα κριτική, το κυρίαρχο γούστο, τις καθιερωμένες
παρουσιάσεις- και να παίξουν έναν εναλλακτικό, αμφισβητησιακό ρόλο
στην παραγωγή και κατανάλωση της ποίησης και των συναφών λόγων.»41
Η Δημητρούλια δε συμμερίζεται την παραπάνω περιγραφή τους και επισημαίνει «το γεγονός της θριαμβευτικής υποδοχής τους, καθόλου συνηθισμένης στα ελληνικά γράμματα». Θεωρεί, μάλιστα, ότι όχι στο ποιητικό
έργο τους, αλλά στη βιολογική νεότητά τους οφείλεται «ο ενθουσιασμός
με τον οποίο έγιναν δεκτοί-ες από τους ομοτέχνους τους, την κριτική και
τον εκδοτικό χώρο». Αναφέρει συγκεκριμένα «την τάχιστη δημιουργία
θεσμών υποδοχής του νέου – ως εξ ορισμού καινοτόμου;- από φεστιβάλ
νέων λογοτεχνών ως βραβεία πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων και ποιητών, τους οποίους ασμένως αποδέχτηκαν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι».
Σε αντίθεση με το Λαμπρόπουλο, δηλαδή, που αποδίδει στους νέους ποιητές εναλλακτικό, αντισυμβατικό και αυτόνομο χαρακτήρα, η Δημητρούλια
39 Λαμπρόπουλος (Ιούνιος 2017: 3, 6).
40 Λαμπρόπουλος (Ιούνιος 2017: 2).
41 Λαμπρόπουλος (Ιούνιος 2017: 6).
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παρατηρεί ότι «είναι μαχητικοί σε επίπεδο οργάνωσης της προβολής τους
με ποικίλους ανταγωνισμούς και έφεση στη συμμετοχή στους θεσμούς
που τυπικά θα ήθελαν, ως νέοι, να εξαλείψουν.»42
Το σημείο όπου η Δημητρούλια συμπίπτει με τον Λαμπρόπουλο είναι
η χρονική και ιδεολογική αφετηρία της ομάδας των παραπάνω ποιητών
που, όπως η ίδια παρατηρεί, υπερβαίνει τη μία ιστορική γενιά. Και οι δύο
εντοπίζουν την κρίση στη δεκαετία του 1990, είκοσι ολόκληρα χρόνια, δηλαδή, πριν τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και τη θεωρούν όχι μόνον οικονομική, αλλά παγκόσμια, πολιτική και πολιτιστική. Και χρησιμοποιούν τον
ίδιο όρο, «μείζον γεγονός», όταν αναφέρονται στην επίδραση που άσκησε
στους Έλληνες ποιητές το έτος της πτώσης των καθεστώτων του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη.43 Η Δημητρούλια
αποφαίνεται ότι «το 1989 είναι η κρίση». Διερευνώντας τις επιπτώσεις του
στους ποιητές που συσσωματώνονται στις αρχές του 21ου αιώνα, επισημαίνει για τους γεννημένους τη δεκαετία του 1960 ότι «βιώνουν την κρίση
του 1989 ως μείζονα ανατροπή, στο κατώφλι της ενηλικίωσης» και για
τους νεότερους ότι «βιώνουν τη σταδιακή αναθεώρηση της Ιστορίας, την
παγκοσμιοποίηση και την ασφυξία του καταναλωτικού-αλλοτριωτικού
μοντέλου, μακριά από συλλογικές, αγωνιστικές αναπαραστάσεις, της ήττας πάντα συμπεριλαμβανομένης.»44
Ωστόσο, η Δημητρούλια διατυπώνει εύλογες επιφυλάξεις στο άρθρο της
για τον προσδιορισμό της ποιητικής γενιάς της νέας χιλιετίας στην Ελλάδα
με γνώμονα την κρίση και τον χαρακτηρίζει απλουστευτικό. Επισημαίνει τη
διαφορετικότητα ομάδων και ατόμων τόσο στη βίωση της Ιστορίας όσο και
στις πνευματικές επιδράσεις και αναζητήσεις τους που καταλήγουν ακόμα και σε αντίθετα πολιτικο-αισθητικά προτάγματα. Η πολυμορφία αυτή
οδηγεί τη Δημητρούλια στην ενδιαφέρουσα διαπίστωση «για την ύπαρξη
πολλών γενεών μέσα σε μία μη γενιά» και την τολμηρή παραδοχή ότι «η
κριτική βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα έργο ανέφικτης περιγραφής».
Συνοψίζοντας, η προσέγγιση της Δημητρούλια αποκλίνει τόσο από
την ανθολόγηση ποιημάτων της περιόδου 1999-2017 από τη Van Dyck, η
οποία επικαλείται την κρίση αόριστα, όσο και από τον ορισμό της «γενιάς
42 Δημητρούλια (Μάρτιος 2017: 2, 4).
43 Λαμπρόπουλος (Ιούνιος 2017: 3).
44 Δημητρούλια (Μάρτιος 2017: 3, 4).
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του 2000» από τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος εισηγείται ως αποκλειστικό
κριτήριο την «αριστερή μελαγχολία». Η Δημητρούλια συμφωνεί μαζί του
στη σημασία που είχε το 1989 για τη διαμόρφωση της ποίησης της νέας
χιλιετίας, αλλά, αντίθετα, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι αυτή δεν είναι πανομοιότυπη και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές επιδράσεις και μορφές
στα έργα των ποιητών. Δεν αγνοεί, δηλαδή, ούτε τις υπόλοιπες ομάδες
και μονάδες, αν και δηλώνει την εκτίμησή της για μία από αυτές: «η πιο
αναγνωρίσιμη στην ενότητά της, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτή που θέτει
στο επίκεντρο την Ιστορία και την πολιτική, με ποικίλους τρόπους, και
αυτή ακριβώς είναι και η συνεισφορά της σε επίπεδο καινοτομίας: απαντά
με την Ιστορία στο τέλος της Ιστορίας, περνώντας μέσα από τις διαδρομές
της όλη τη διερώτηση περί της ανθρώπινης συνθήκης.»
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πλήρης και όχι μόνο πολιτική θεώρηση
της νέας ελληνικής ποίησης του 21ου αιώνα παραμένει ζητούμενο· ο υποκειμενισμός των κριτικών προτάσσει ιδεολογικές ερμηνείες των κειμένων
και απαιτούνται εκτός από εξωλογοτεχνικά κριτήρια και τα αισθητικά για
την παρουσίαση και αποτίμηση όλων των τάσεων και των αξιόλογων φωνών που υπηρετούν την ποιητική τέχνη -χωρίς, δηλαδή, προκαθορισμένα
σχήματα και μονομέρειες.
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Abstract
This paper pertains to the discussion that took place in Greece in 2017
about poetry in the times of the recent economic crisis. At the end of 2017,
Karen Van Dyck’s poetry anthology ‘Austerity Measures’ was published in
Greek, following the success of its English and American editions in the
years 2016-2017.
A first observation about the book is that it contains many poems that
are written well before the mid-2010. The anthologist’s view that poets
predicted the subsequent crisis as early as in the beginning of the 21st
century is not substantiated by concrete examples. A second observation
is that Van Dyck considers some poems to be political and she bases this
assumption on some individual words or lines without taking into account
the whole context. However, if the poems are read in their entirety, this
assumption does not seem to be valid and this political interpretation cannot
be confirmed. In conclusion, in contrast to the title ‘Austerity Measures’
and the anthology criteria formulated in the Introduction, few are the
poems that are included in Van Dyck’s book which are actually related to
the crisis that arose in the Greek economy and society in the 2010’s.
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Furthermore, this paper also discusses the views of Titika Dimitroulia
and Vassilis Lambropoulos published in literary journals in 2017 on
Greek poetry from the beginning of the 21st century to the present day
and its relation to politics. Both believe that the new Greek poets were
affected by the collapse of the Communist regimes in 1989. Lambropoulos
ideologically identifies with them and suggests the existence of the
“Greek poetic generation of 2000” on the basis of its “left melancholy”.
Dimitroulia, on the other hand, although she is mainly interested in political
poetry, recognizes that there are many different groups of Greek poets, as
well as many different individual ones. She points out that they didn’t all
experience History in the same way and are not a homogeneous generation.
Λέξεις κλειδιά: ποίηση, κρίση, Van Dyck, Λαμπρόπουλος, Δημητρούλια

1.17. Μιλώντας για την κρίση σε παιδιά
και νέους

ΟΤΑΝ Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δημήτρης Πολίτης*
Εισαγωγικά-Γενικά
Οι μυθοπλαστικές ή ερευνητικές αναζητήσεις των αφηγήσεων, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται ή ετεροπροσδιορίζονται ως εφηβικές με κύριο
κριτήριο τους αναγνώστες τους και όχι τόσο τις προθέσεις των συγγραφέων τους (Coats 2011: 323), αναδεικνύουν με έντονο συχνά τρόπο τα
θεωρητικά ή πρακτικά ζητήματα που αφορούν συνήθως: την αμφίδρομη
σχέση κοινωνικής πραγματικότητας-μυθοπλασίας και τη λειτουργία των
μυθοπλαστικών αναπαραστάσεων, τις διαδικασίες της αισθητικής πρόσληψής τους αλλά και της αναγνωστικής ανταπόκρισης των αποδεκτών
τους, τα όρια της γραφής και τη διεύρυνση του λογοτεχνικού κανόνα. Αν
και η όλη προβληματική της λεγόμενης «Εφηβικής Λογοτεχνίας» ή «Λογοτεχνίας για Εφήβους» (Νεαρούς Ενηλίκους), παραδόξως όχι μόνο στον
ελληνικό χώρο, συνεχίζει να εξαντλείται κατά κανόνα στη διεκδίκηση της
οντότητάς της, ενώ θα έπρεπε να είναι «στο στόχαστρο» τόσο της κριτικής όσο και της αναγνωστικής της πραγμάτωσης (Κανατσούλη & Πολίτης
2011, Coats 2011: 315), από τη διεθνή βιβλιογραφία/εργογραφία διαφαίνεται ότι διευρύνει τη λογοτεχνική γραφή με «διαδραστικές» μυθοπλασίες
ευρύτερης (ηλικιακής) αναγνωστικής αποδοχής, ενώ ανταποκρίνεται με
προκλητικές, ακόμη και «αιρετικές», αφηγήσεις στις απαιτήσεις της (σύγχρονης) λογοτεχνικής επικοινωνίας.1
Η ιδιαιτερότητα αυτών των αφηγήσεων, εκτός από την παράμετρο
των νεαρών ενήλικων αποδεκτών τους, αφορά κυρίως τα προσδιοριστικά
στοιχεία της γλωσσικής εκφοράς αλλά και τoυ περιεχομένου τους: αναπαριστούν ή μιμούνται το λεκτικό ύφος των εφήβων, ενώ αναπαράγουν
θεματικά τα ζητήματα εκείνα που κυρίως δίνουν υπόσταση στην εφηβική
*
1

Δημήτρης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία-Πανεπιστήμιο Πατρών, dimpolitis@upatras.gr.
Για περισσότερες και πιο διαφωτιστικές σχετικές διαπιστώσεις βλ. γενικά στο συλλογικό τόμο: Κανατσούλη & Πολίτης 2011.
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ποιητική (εξουσιαστικές δομές, επίπονη διαδικασία ωρίμασης, φόβος, διαφθορά, αλλοτρίωση, εκφοβισμός, κρίση, κ.ά.).2 Μολονότι δείχνουν να διαχειρίζονται μια απτή εμπειρική πραγματικότητα, τέτοιες αφηγήσεις, όπως
αυτές που σχολιάζουμε ενδεικτικά στην παρούσα εισήγηση, δεν ανασυνθέτουν απλώς την καθημερινή μικροκλίμακα· διαρρηγνύουν την αρχική ρεαλιστική προοπτική και, με μια διάθεση μάλλον νατουραλιστική, εκθέτουν
κάποια «επίπεδά» της πραγματικότητας, ένα «όραμά» της (Furst & Skrine
2009: 95), εμπλέκοντας τους νεαρούς ενηλίκους στις μυθοποιημένες ατραπούς της. Επιπλέον, ελέγχουν τη σχέση αναπαράστασης-πραγματικότητας,
υπερβαίνοντας την κλασική αντίληψη για τη μιμητική λειτουργία του λογοτεχνικού κειμένου, ενώ αναδεικνύουν ένα καίριο ζήτημα που αφορά το
«σκληρό» πολλές φορές ρεαλισμό τους, ο οποίος υπερβαίνει την απλή ρεαλιστική απεικόνιση των στοιχείων της πραγματικότητας και συνδέεται,
μάλλον, με μια «νεο-ρεαλιστική» κίνηση στο χώρο της Λογοτεχνίας για
Εφήβους. Μια τέτοια κίνηση, η οποία προσδιορίζεται χρονικά από τη δεκαετία ακόμη του 1960, κύριο στόχο της έχει να εντάξει μέσα στις μυθοπλασίες τα στοιχεία της πραγματικής ζωής, ώστε να μην αρκείται μόνο στον
κόσμο της φαντασίας.3
Θα λέγαμε ότι μια τέτοια απεικόνιση φτάνει σε νατουραλιστικά όρια,
ακριβώς επειδή φέρνει αντιμέτωπους τους ήρωες με ό,τι τους πλαισιώνει
ασφυκτικά, προβάλλοντας την ατομική τους ευθύνη και ωθώντας τους με
τον τρόπο αυτό να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ωριμάσουν (Furst
& Skrine 2009: 16-18, 27-30, 96). Με άλλα λόγια, γίνεται προφανές ότι
δεν ευθύνονται μόνο οι εξωτερικές καταστάσεις για την κακοδαιμονία
τους·͘ είναι υπεύθυνοι και οι ίδιοι, έχουν και αυτοί ένα μερίδιο της ηθικής ή πραγματικής ευθύνης. Τελικά, επιδιώκοντας να αναστατώσουν τον
εμπειρικό κόσμο των αναγνωστών τους, παρόμοιες μυθοπλασίες τούς
προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης/βίωσης της δυστοπικής
2

3

Για τους θεματικούς άξονες που ενδιαφέρουν και προσανατολίζουν τη σύγχρονη (θεωρητική) προβληματική της Λογοτεχνίας για Εφήβους πολύ κατατοπιστικά είναι δύο
άρθρα του Jeffrey S. Kaplan: “New Perspectives in Young Adult Literature”, The Alan
Review, Vol. 31, No 1, 2003: 6-12, και “Dissertations on Adolescent Literature: 20002005”, The Alan Review Vol. 33, No 2, 2006: 51-59. Βλ. ακόμη: Coats 2011.
Κύριος στόχος αυτής της κίνησης είναι να εντάξει μέσα στις μυθοπλασίες τα στοιχεία
της πραγματικής ζωής και να μην αρκείται μόνο στον κόσμο της φαντασίας. Βλ. σχετικά: http://www.enotes.com/am-cheese/historical-context [Ημερομηνία πρόσβασης:
15/9/2018].
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πραγματικότητας, η οποία τους περιστοιχίζει σχεδόν απειλητικά, καθώς
και διερεύνησης των γνωστικών σχημάτων που την συγκροτούν (Halliday
1999: 24).
Αξιοποιώντας τη διεθνή, κυρίως την υπερατλαντική, εμπειρία, η ελληνική μυθοπλαστική συνεισφορά ενεργοποιείται και εμπλουτίζεται από
ξενόγλωσσες εφηβικές μυθοπλασίες που μεταφέρουν ή μετακενώνουν
μεταφρασμένη τη δυναμική και την τόλμη τους στη γλώσσα μας, ενώ
πολύ συχνά εμπνέουν πρωτότυπες αφηγήσεις σε «έτοιμους από καιρό»
Έλληνες συγγραφείς. Οι τελευταίοι, άλλοτε πιστοποιημένοι ως «εφηβικοί» από τη δηλωμένη πρόθεση της γραφής τους ή από τους υπονοούμενους αποδέκτες τους και άλλοτε από τους πραγματικούς αναγνώστες
τους, επιχειρούν να διαχειριστούν μέσα από την ουτοπία της λογοτεχνικής
τους γραφής σύγχρονες δυστοπίες, οδυνηρές πραγματικότητες, όπως είναι
π.χ. αυτή της της διαρκούς αγωνίας και της ανασφάλειας, της κρίσης που
επιδρά καταλυτικά στη ζωή των ανθρώπων και διατρέχει όλες τις πτυχές
της. Χρειάζεται εδώ να σημειώσουμε ότι η «κρίση», η οποία προσδιορίζει
τον τίτλο της παρούσας εισήγησης και αποτυπώνεται στις μυθοπλαστικές
αφηγήσεις με/για εφήβους που σχολιάζουμε, δεν ταυτίζεται ακριβώς με τη
σύγχρονή μας «χρηματοπιστωτική κρίση» που στοιχειοθετούν χρηματοοικονομικοί δείκτες, αν και συνιστά επιφαινόμενό της. Η «κρίση», η οποία
θεματοποιείται από τις πτυχές της μέσα στις εφηβικές αυτές μυθοπλασίες,
αν και δεν κατονομάζεται, αφορά ουσιαστικά τη λεγόμενη «ανθρωπιστική
κρίση». Αναφέρεται, δηλαδή, σε απειλητικές για τα άτομα και επικίνδυνες
για τις κοινωνίες καταστάσεις (φτώχεια, ανισότητα, έλλειψη πρόσβασης
σε βασικές υπηρεσίες, ρατσιστικές επιθέσεις, ανασφάλεια, διάχυτη διαφθορά, εγκληματικότητα, εξαθλίωση, πορνεία, μαφία, ναρκωτικά, εξάρτηση, εκμετάλλευση, υποδούλωση, μετανάστευση, κ.ά.), οι οποίες απαιτούν
άμεση ανάληψη δράσης και λήψη αποφάσεων, για να θυμηθούμε μια από
τις πολλές παράλληλες λεξικογραφικές σημασίες της «κρίσης» (<κρίνω).
Μυθοπλαστικές αναπαραστάσεις της κρίσης
Από τις ύστερες ακόμη δεκαετίες του 20ού αιώνα, και σίγουρα κατά
τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, μια ανερχόμενη κατηγορία μυθιστορημάτων που απευθύνονται σε έφηβους αναγνώστες κάνει αισθητή
την παρουσία της στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Παρά το ότι με
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παρόμοιας συγγραφικής αισθητικής και συνειδητής ή λανθάνουσας αναγνωστικής στόχευσης μυθιστορήματα διασταυρωνόμαστε ήδη από τη Γενιά του ’30 (π.χ. Eroica του Κ. Πολίτη, Ο Λεωνής του Γ. Θεοτοκά, κ.ά.),
δεν είναι παρά από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν τα ξενόγλωσσα (ευρωπαϊκά ή υπερατλαντικά) πρότυπα (J.D. Salinger, Ρόμπερτ
Κόρμιερ, Μέλβιν Μπέρτζες, Φίλιπ Κερ, Κέβιν Μπρουκς, κ.ά.), μέσα από
τις μεταφρασμένες εκδοχές τους, θα ωθήσουν δυναμικά την ελληνική
παραγωγή, τονώνοντας τη διάθεση των Ελλήνων δημιουργών (όπως π.χ.
του Μ. Κοντολέων, της Β. Μάστορη και πολλών άλλων στη συνέχεια)
για πρωτότυπες μυθοπλασίες που απευθύνονται προθετικά στους νεαρούς
ενηλίκους, αλλά αφορούν δυνητικά περισσότερες ηλικιακές ομάδες αναγνωστών. Τα παραδείγματα είναι πραγματικά πολλά αλλά, αναγκαστικά,
στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης απολύτως ενδεικτικά: Τα Χρόνια
Τρέχοντας της Τούλας Τίγκα (2006), Οι Άρχοντες των Σκουπιδιών του
Βασίλη Παπαθεοδώρου (2012), Ύαινες του Φίλιππου Μανδηλαρά (2012),
Αμαρτωλή Πόλη του Μάνου Κοντολέων (2016), Όταν Ήρθαν για Εμένα
του Γιώργου Παναγιωτάκη (2017), για να αρκεστούμε σε κάποια αρκετά
σχολιασμένα και, προφανώς, αντιπροσωπευτικά.4 Τέτοια μυθιστορήματα
μεταποιούν, ακριβώς, την καθημερινή εμπειρία μέσα από τις μυθοπλασίες τους, επιδιώκοντας να συνδέσουν την ιδεολογική δραστηριότητα
των αναγνωστών τους με τις απαντήσεις που μια μυθοπλαστική αφήγηση
επιχειρεί να δώσει σε υπαρκτές κοινωνικές προβληματικές καταστάσεις
αλλά και σε ατομικές αναζητήσεις ή σε προσωπικά αδιέξοδα.
Αν θα έπρεπε, προεξαγγελτικά, να διακρίνουμε τις βασικές συνιστώσες της γραφής που εμπλέκει έφηβους ήρωες και αναγνώστες, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε: την επίπονη διαδικασία αυτοπροσδιορισμού και
ωρίμασής τους,5 την «επεισοδιακή» διασταύρωση των εφηβικών αναζητήσεων με καταπιεστικές κοινωνικές δομές και την επίμονη εστίαση της
αφήγησης/μυθοπλασίας στην επενέργεια των εξωτερικών καταστάσεων
και των δυνάμεων που τους ελέγχουν (MacLeod 1981: 74-75), την έντονη αναγνωστική συμμετοχή των έφηβων αποδεκτών της. Οι συνιστώσες
αυτές, σε συνδυασμό με την ευαισθησία, τον προκλητικό πολλές φορές
4

Η επιλογή έγινε με βάση κυρίως το περιεχόμενό τους, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια να
είναι όσο πιο αντιπροσωπευτική γινόταν (της τελευταίας δεκαετίας) αναφορικά με τη
χρονολογία έκδοσής τους.
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ρεαλισμό, τις ιδιαίτερα σύνθετες και «διαδραστικές» μυθοπλαστικές αφηγήσεις, εξυπηρετούν τις κύριες προθέσεις της εφηβικής γραφής: προβολή
της ανήσυχης φύσης και των προβλημάτων της εφηβείας, ενεργοποίηση
της (εγγενούς) τάσης αναζήτησης της ανεξαρτησίας και της αυτοτέλειας
των εφήβων απέναντι σε προσωποποιημένες ή απρόσωπες εξουσιαστικές δομές και τυραννικές καταστάσεις, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και
της πρωτοβουλίας τους, διεύρυνση της σκέψης και του πνεύματός τους
(Hollindale 1995: 85, 94).
Τα Χρόνια Τρέχοντας της Τούλας Τίγκα (2006) σκιαγραφούν τις πτυχές μιας κρίσης τόσο ατομικής όσο και συλλογικής, ενώ διαγράφουν την
επίπονη και οδυνηρή πορεία των ηρώων προς την αναζήτηση της ταυτότητάς τους σε έναν ενήλικο κόσμο, παραπαίοντας ανάμεσα σε προσδοκίες
και στις συνεχείς διαψεύσεις τους. Η περιπετειώδης ζωή της ηρωίδας, της
Εύας, συμπορεύεται με μια πρωτοπρόσωπη, ομοδιηγητική αφήγηση που
με άξονες την οικογένεια, τον έρωτα, τη φιλία και τα ταξίδια, κινείται ανάμεσα σε αναδρομές και σε προαναγγελίες, για να μας συμπαρασύρει στην
περιπέτεια της ενηλικίωσης και της ωρίμασής της. Η Εύα αντιστέκεται ως
παιδί σε οικογενειακές/κοινωνικές νόρμες και συντηρητικές στάσεις, γοητεύεται από τους ρυθμούς της φοιτητικής ζωής, ερωτεύεται, προσδοκά και
ματαιώνεται, βιώνει τη σκληρή πραγματικότητα σε όλες τις αναπάντεχες
πτυχές της, ανανεώνει τη δίψα της για ζωή, ενδυναμώνει την ατομικότητά
της και επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις της με τους ανθρώπους, αναθεωρεί
πολλές από τις απόψεις/στάσεις της, ενηλικιώνεται και ωριμάζει.
Οι Άρχοντες των Σκουπιδιών του Βασίλη Παπαθεοδώρου (2012) διαχειρίζονται μυθοπλαστικά την καθημερινή εμπειρία της κρίσης σε όλα τα
επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό, κ.ά.), της κατάρρευσης του
παλιού μας κόσμου, της διαρκούς αγωνίας και ανασφάλειας. Σε μια κατάσταση ανεργίας και αναρχίας, χάους και απελπισίας, πείνας και αποκτήνωσης, τα σκουπίδια αναδεικνύονται σε κεντρικούς πρωταγωνιστές και η διαχείρισή τους σε ρυθμιστικό παράγοντα εξουσίας Το μυθιστόρημα εμπλέκει
τους μοιραίους χαρακτήρες του σε μια πολυπρόσωπη αφήγηση: επιστήμονες κλεισμένους στις ιδέες τους, διεφθαρμένους αστούς και πολιτικούς,
ζητιάνους και αστέγους των δρόμων, μισθοφόρους-δολοφονικές μηχανές,
τον άβουλο λαό που μετατρέπεται σε όχλο. Με τη φαντασίωση ενός νέου,
καλύτερου κόσμου όλοι αυτοί οι ήρωες κάποια στιγμή συναντιούνται και
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αλλάζουν.
Στις Ύαινες του Φίλιππου Μανδηλαρά (2012), με φόντο μια χρεωκοπημένη, λεηλατημένη Αθήνα, όπου βασιλεύει η ασυδοσία και η ανομία των
συμμοριών, η δεκαεξάχρονη Μάρθα αγωνίζεται μόνη, χωρίς την οικογένειά της, να επιβιώσει και να βρει την ταυτότητά της. Η ηρωίδα θα συμβιώσει με αγνώστους, θα ληστέψει, θα συναναστραφεί με περιθωριακούς,
θα βρεθεί κατηγορούμενη και καταζητούμενη, για να συνειδητοποιήσει
τελικά τις ανάγκες και τις δυνατότητές της. Κοντά σε αυτή και οι άλλες
ηρωίδες του μυθιστορήματος παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους, γίνονται τολμηρές και αδίστακτες, προκειμένου να επιβιώσουν.
Η Αμαρτωλή Πόλη του Μάνου Κοντολέων (2016), μεταξύ στοχασμού,
έντονης δράσης και πολλών συμβολισμών, αυτοπροσδιορίζεται ως «ένα
cross over μυθιστόρημα ενηλικίωσης» (στο οπισθόφυλλο του βιβλίου),
αφού απευθύνεται κατά δήλωση του συγγραφέα της τόσο σε εφήβους όσο
και σε ενηλίκους. Η σπονδυλωτή αφήγηση παρακολουθεί τους ήρωες του
μυθιστορήματος να βασανίζονται και να φθείρονται μέσα σε μια στερημένη πραγματικότητα, σε ένα πλαίσιο διάχυτης κρίσης και διαφθοράς. Η
Στεφανία, ο Κλεάνθης, ο Τονίνο και η Χρύσα χάνονται και αναλώνονται
στις μουντές διαδρομές της πόλης τους, ώσπου να αποφασίσουν να αντισταθούν στις «αμαρτίες» που τους κατατρέχουν, να αναμετρηθούν με τους
εαυτούς τους και με τους άλλους, να υπερβούν τα αδιέξοδα που τους πνίγουν και, τελικά, να κατακτήσουν την αυτογνωσία τους.
Τέλος, στο δεύτερο βιβλίο της σειράς Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων
με τον τίτλο: Όταν ήρθαν για Εμένα, του Γιώργου Παναγιωτάκη (2017),
ο Μάρκο, η Μελίνα, η Ερμιόνη Λούξεμπουργκ, ο Πατρίκιος Φερνόλ και
όλοι οι άλλοι, ενήλικοι και μη ενήλικοι, αλλόκοτοι ήρωες μπλέκουν τις
ζωές τους σε μια «κανονική» σχολική κοινωνία που παρουσιάζει όλα τα
προσδιοριστικά στοιχεία της κοινωνίας μας: ανθρωπιά, μίσος, κατανόηση,
μισαλλοδοξία, ρατσισμό, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοχή, ξενοφοβία,
ακραίες πολιτικές αντιλήψεις, κ.ά. Ο μικρόκοσμος του σχολείου, όμως, διαπερνά τους τοίχους και συναντά την πραγματική ζωή, όπου ξένοι και πρόσφυγες βρίσκονται στο στόχαστρο μιας σκοτεινής ρατσιστικής οργάνωσης.
Οι έφηβοι ήρωες παίζουν τα παιχνίδια παραβίασης των κανόνων, προσπαθούν να διώξουν «το σκοτάδι», ριψοκινδυνεύουν, εκτονώνουν τη ζωντάνια
τους και τη διοχετεύουν στο καλό και στο δίκαιο.
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Στη συνέχεια, αξιοποιώντας το θεωρητικό προβληματισμό για τη σχέση πραγματικότητας-μυθοπλασίας, καθώς και κάποιες, σύγχρονες βασικές
αρχές από τις Θεωρίες για τον αναγνώστη και την ανάγνωση, οδηγούμαστε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα από τη μελέτη των παραπάνω μυθιστορημάτων, σε κάποια ευρήματα που ενδεχομένως έχουν αναγωγικό
χαρακτήρα και αφορούν δυνητικά και άλλες εφηβικές μυθοπλασίες. Αν
και τα μυθιστορήματα αυτά δε συνιστούν ό,τι θα θεωρούσαμε «ευχάριστο
ανάγνωσμα», αφού η γραφή τους αναδίνει μια «ζοφερή» αίσθηση και αναπαριστά δεδομένες δυσάρεστες πραγματικότητες που πλαισιώνουν ατομικές, επίπονες διαδρομές συνήθως έφηβων ηρώων, προβάλλουν πολλά
από τα καίρια ζητήματα που αφορούν την οντολογία και τους τρόπους των
μυθοπλαστικών αφηγήσεων. Κατά κανόνα, παρόμοιες μυθοπλασίες ‒ π.χ.
η Αμαρτωλή Πόλη του Κοντολέων, οι Ύαινες του Μανδηλαρά, Οι Άρχοντες των Σκουπιδιών του Παπαθεοδώρου ‒ επιστρατεύουν εμφανώς την
αισθητική ενήλικων αφηγήσεων: ανοικειώνουν λογοτεχνικές συμβάσεις,
διαφοροποιούν κοινωνικές νόρμες, ανατρέπουν ακόμη και λογοτεχνικά
στερεότυπα, αξιοποιώντας πρωταγωνιστές κάθε ηλικίας και υιοθετώντας
ποικίλες οπτικές γωνίες ή αφηγηματικές δομές. Με τους τρόπους αυτούς
επιτρέπουν στις ευρύτερης αναγνωστικής αποδοχής μυθοπλασίες τους να
αναδείξουν τη δυναμική τους όχι μόνο σε/με έφηβους αναγνώστες αλλά
σε/με όλους τους αναγνώστες που θα ήθελαν να διαχειριστούν την πραγματική αλλά και τη λογοτεχνική εμπειρία τους.
Το εμπειρικό γεγονός/βίωμα παραπέμπει ασφαλώς στον εξωλογοτεχνικό κόσμο, ενώ έχει τη δυνατότητα να συσχετίζει τη μυθοπλασία με
την πραγματικότητα μέσα στην οποία υπάρχουν και οι αποδέκτες μιας
μυθοπλαστικής αφήγησης, οι αναγνώστες. Οι τελευταίοι, συναλλασσόμενοι με το λογοτεχνικό κείμενο, βιώνουν και οικειοποιούνται την εμπειρία
που τους προσφέρουν οι ήρωές του, προκειμένου να δομήσουν το νόημα
σύμφωνα και με τα αποθέματα των παλαιότερων δικών τους εμπειριών.
Είναι τότε πιθανό να επανερμηνεύσουν την «παλιά αίσθηση των πραγμάτων», υπό το φως της νέας εμπειρίας και με τη βοήθεια των τρόπων
νοητικής προσπέλασης που τους προσφέρονται (Rosenblatt 1978: 107),
να συνειδητοποιήσουν την εμπειρική διαδικασία που βιώνουν και να εξερευνήσουν βαθύτερα τα εμπειρικά δεδομένα μέσα από τη μυθοπλαστική
εκφορά τους. Η περίπτωση, για παράδειγμα, της κεντρικής ηρωίδας της
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Τίγκα στο μυθιστόρημα Τα Χρόνια Τρέχοντας ή των αλλόκοτων ηρώων
του Παναγιωτάκη στο Όταν Ήρθαν για Εμένα δείχνει ικανή να ανανεώσει
την ατομική/πραγματική εμπειρία του αναγνώστη: η πρώτη αναβιώνοντάς την μέσα από την ανάμνηση των διαδικασιών ωρίμασής της, ενώ οι
δεύτεροι αλλοιώνοντάς τη μέσα από τις δράσεις και τα παράξενα χαρακτηριστικά τους.
Ιδιαίτερα οι έφηβοι ήρωες, παράλληλα με τους ομήλικους αναγνώστες
τους, αγωνίζονται να κατανοήσουν τη θέση τους μέσα στο πλαίσιο που
οριοθετούν οι κοινωνικές δομές με τις οποίες διαπραγματεύονται (Trites
2000: x). Με τον τρόπο αυτό συνειδητοποιούν την ταυτότητά τους, ενώ
ενεργοποιείται η υποκειμενικότητά τους, αφού με την εσωτερική αναζήτησή τους αμφισβητούν τα συστήματα μέσα στα οποία εντοπίζουν τους
εαυτούς τους (Iskander 1987: 8). Ο κόσμος της μυθοπλασίας τούς προσφέρει, λοιπόν, ένα παράθυρο από όπου μπορούν να δουν τον εαυτό τους και
τον κόσμο, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να ενηλικιωθούν. Εκτός, όμως,
από τις ελπίδες τους και τις φαντασιώσεις τους που θέλουν να συναντούν
μέσα στις μυθοπλασίες που διαβάζουν, έχουν ανάγκη να διασταυρώνονται
και με τις σκοτεινές πλευρές της ζωής αλλά και να υπερβαίνουν τα όριά
τους (Reynolds 2007: 141). Με βάση αυτές τις επισημάνσεις θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αυτά τα μυθιστορήματα με το λεγόμενο «εξελικτικό
μυθιστόρημα» («Entwicklungsroman»), ένα διαχρονικό τύπο μυθιστορήματος, όπου παρουσιάζεται με οδυνηρό πολλές φορές τρόπο η ανάπτυξη,
η εξέλιξη και η ωρίμαση ενός ήρωα (Τσιαμπάση 2017: 48-53, Trites 2000:
15). Τηρουμένων κάποιων αναλογιών που έχουν να κάνουν κυρίως με το
πολυπρόσωπο ή το πολύπλοκο της αφήγησης, η επίπονη διαδικασία ωρίμασης προσδιορίζει σχεδόν όλους τους έφηβους ήρωες των μυθοπλασιών
που σχολιάζουμε. Η Εύα, βέβαια, της Τίγκα ‒ το μυθιστόρημα της οποίας,
Τα Χρόνια Τρέχοντας, εντάσσεται εμφανώς στην κατηγορία του «εξελικτικού» ‒ δε χάνεται στα «σκοτάδια» των ηρώων του Κοντολέων, του Παπαθεοδώρου, του Μανδηλαρά, ακόμη και του Παναγιωτάκη· δε μάχεται για
την απλή επιβίωση, αλλά, μεγαλώνοντας αφηγηματικά, πολεμά προκαταλήψεις και στερεότυπα, αναζητά και διεκδικεί προοπτικές.
Στο μυθοπλαστικό σύμπαν η αναπαράσταση του εμπειρικού κόσμου
δε λειτουργεί ποτέ αναλογικά σε σχέση με την πραγματικότητα (είτε είναι μερική και προϋποθέτει διαδικασία επιλογής είτε είναι σύνθετη και
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στηρίζεται σε διαδικασία αποκωδικοποίησης) (Abrams 2001: 170).6 Η
παραπάνω διαπίστωση, η οποία στη βάση της διαχειρίζεται τη σχέση μυθοπλασίας-πραγματικότητας, θα λέγαμε ότι ανιχνεύεται εύκολα σε όλα
τα μυθιστορήματα που σχολιάζουμε. Ο τόπος της μυθοπλασίας ως «δευτερεύων κόσμος» γίνεται ένας χώρος ανακατασκευής του «πρωτεύοντος κόσμου», δηλαδή του πραγματικού. Στον τόπο αυτό το πραγματικό
συνυπάρχει με το επινοημένο και συγχωνεύεται με το φαντασιακό που
προσδιορίζει, ασφαλώς, την ατομική δραστηριότητα της φαντασίας ή τις
δυνατότητες του λόγου, ενώ προσδιορίζεται και ως «διακείμενο»/«μήτρα» του πραγματικού ή ως ο χώρος μέσα στον οποίο αναπτύσσονται
οι εικόνες και άλλα προϊόντα της φαντασίας (Σαμαρά 2001: 23-32). Το
πώς, όμως, η μυθοπλασία επιβάλλει τη ρεαλιστική «(ψευδ)αίσθηση» και
αναστέλλει τη δυσπιστία μας, για να μας συμπαρασύρει στους «πλασματικούς» κόσμους της (Αbrams 2001: 296-297), είναι κάτι που μας τοποθετεί ως αναγνώστες απέναντι στην αλήθεια ως έκφραση συμφωνίας
με τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την πραγματικότητα ή ως μη
αλλοίωσή της.7 Εξάλλου, τα λογοτεχνικά κείμενα δεν ελέγχονται με τα
κριτήρια αλήθειας ή ψεύδους του κοινού, μη μυθοπλαστικού λόγου, ενώ
στηρίζονται σε συμβάσεις περιορισμένης μάλλον αποδοχής, όπως αυτές
που συνάπτονται ανάμεσα στους συγγραφείς και στους αναγνώστες τους
(Abrams 2001: 297). Επιπλέον, ως μυθοπλαστικά εκφωνήματα, δεν είναι
υποχρεωμένα να λογοδοτούν σε δεδομένες εμπειρικές πραγματικότητες
(Bessière 2010: 504), εφόσον μπορούν να τις αναμορφώνουν ή ακόμη
και να τις υπερβαίνουν.
Αν εξαιρέσουμε το μυθιστόρημα της Τίγκα, όπου η μυθοπλαστική
ζωή διευρύνει αισθητά αλλά συνετά τα όρια της πραγματικότητας χωρίς
ποτέ να την απεμπολεί, στα υπόλοιπα μυθιστορήματα που είναι δυστοπι6
7

Περισσότερα θεωρητικά για τη σχέση Λογοτεχνίας και Αναπαράστασης βλ. Bessière
2010: 491-517.
Η επισήμανση αυτή μας οδηγεί και πάλι την αντίληψη που επιμένει να θεωρεί τη Λογοτεχνία «μίμηση», δηλαδή ρεαλιστική απεικόνιση μιας δεδομένης πραγματικότητας, και
δεν την αντιμετωπίζει ως μια άλλη πραγματικότητα, ίσως και «υπερπραγματικότητα»,
ξεχωριστή και αυτόνομη, η οποία ανακαλεί, βέβαια, ή αναπαριστάνει μέχρι σε κάποιο βαθμό έναν εμπειρικό κόσμο, αλλά διεκδικεί κυρίως τη δική της αλήθεια. Για τον
Abrams (2001: 24-37) μία τέτοια αντίληψη απηχεί τις θέσεις της «κλασικής» κριτικής
θεωρίας, από την αρχαιότητα ως την Αναγέννηση, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της
στη «μιμητική» σχέση του (λογοτεχνικού) «έργου» με την «πραγματικότητα».
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κά, αφού περιγράφουν φανταστικούς κόσμους δυστυχίας, οι μυθοπλασίες
επιδιώκουν τη μεταστοιχείωση και την αναδημιουργία του πραγματικού
κόσμου μέσα από την ελευθερία που παρέχει η φαντασία: Οι Άρχοντες
του Παπαθεοδώρου μέσα στο σκουπιδοκρατούμενο σύμπαν τους που έχει
φτάσει στο «απόλυτο μηδέν» επιχειρούν την επανεκκίνηση του κόσμου.
Ο διττός ρόλος των σκουπιδιών διατρέχει όλη την ιστορία, οι θλιβερές
σκηνές εναλλάσσονται με εκείνες της περισυλλογής, η φαντασία με την
πραγματικότητα, αποσκοπώντας στην κατάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που μαστίζουν την κοινωνία, όπως η βία, η φτώχεια, η αδράνεια, κ.ά.
Ο ρόλος της φαντασίας είναι καθοριστικής σημασίας, αφού με τη βοήθειά
της ο αναγνώστης ενεργοποιεί την κρίση του περισσότερο από ό,τι θα την
ενεργοποιούσε με τη συμβολή της πραγματικότητας. Συνεπώς, όσο και αν
η ενοποίηση/συνύπαρξη του πραγματικού με το μη πραγματικό προκαλεί
νοηματικά χάσματα, εντούτοις ενδυναμώνει το θεματικό πυρήνα του κειμένου και προσφέρει πολλές αφηγηματικές προοπτικές (Iser 1993: 1-4,
16-17, Iser 1997/1998). Η φράση-προτροπή προς το τέλος του βιβλίου,
«Πάμε πάλι, ξανά από την αρχή», μας καλεί να επιστρέψουμε στην παιδική μας ηλικία και να ανακαλύψουμε πάλι την αγνότητα και τις ηθικές αξίες που θα ξαναχτίσουν τον κόσμο μας από την αρχή. Παρόμοια, οι Ύαινες
του Μανδηλαρά φέρνουν αντιμέτωπες τις έφηβες ηρωίδες με τις δυστοπίες τους (αδικίες, ανισότητες, διαφθορά, συνεχείς αντιθέσεις με τον κόσμο
των μεγάλων, κ.ά.), μέσα από τις οποίες μετατρέπονται σε «δολερές» ύαινες που, παρά το ότι επιβιώνουν κατασπαράζοντας τους άλλους, αφήνουν
ανοιχτό πάντα ένα παράθυρο στο όνειρο, στην ελπίδα, στη συνύπαρξη.
Ο Γιώργος Παναγιωτάκης αξιοποιεί πολύ τη σύγχρονη πραγματικότητα
στους μυθοπλαστικούς του κόσμους με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις που
αφορούν όλους, ήρωες και αναγνώστες. Δεν φοβάται την πραγματικότητα,
αλλά προτιμά να την αντιμετωπίζει μέσα από τα φίλτρα χιουμοριστικών
αλληγοριών. Αν και οι αλλόκοτοι ήρωές του φαντάζουν «καρικατούρες»,
ουσιαστικά διατηρούν τα πραγματικά τους γνώριμα χαρακτηριστικά και
τα προεκτείνουν συμβολικά στους φανταστικούς κόσμους της μυθοπλασίας. Συμπαραστέκεται ιδιαίτερα στους έφηβους αναγνώστες και στους
ήρωές του, δεν τους θωπεύει, δεν τους εμπαίζει· η μυθοπλασία του ουσιαστικά ειρωνεύεται την ενήλικη εξουσία και τις ψευδαισθήσεις της περί
ελέγχου των νέων, ενώ διαχειρίζεται με ευφάνταστο πάντα τρόπο το φόβο
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που μας προκαλεί η σύγχρονή μας ψηφιακή πραγματικότητα και όλα τα
ζητήματα που αυτή εγείρει, προσγειώνοντάς μας, τελικά, στην πραγματικότητα που ζούμε.
Ο Κοντολέων στην Αμαρτωλή Πόλη του στήνει ένα εφιαλτικό σκηνικό
που στροβιλίζεται στη δίνη μιας τρομερής οικονομικής κρίσης.8 Οι έφηβοι δείχνουν ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια απειλητική πραγματικότητα που κυριαρχείται από τα θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας:
πάθος, λαγνεία, δύναμη, θυμός, αγωνία, κ.ά. Κουβαλούν στις αποσκευές
τους φόβους, ελπίδες, εμμονές, όνειρα, μυρωδιές, χρώματα, πληγές. Δεν
αγνοούν την πραγματικότητά τους και δεν την υποτιμούν. Αναζητούν,
ωστόσο, τρόπους να ισορροπήσουν μέσα σε αυτή και τολμούν να είναι
ειλικρινείς με τους εαυτούς μέσα στο σάπιο σύμπαν τους, επενδύοντας
όμως στη φαντασία και στο όνειρο. Η καταληκτική αλλά ατελής φράση
του βιβλίου: «Σούρουπο. Μιας νέας άνοιξης είναι...», όπως και στην περίπτωση του Παπαθεοδώρου, σηματοδοτεί την ελπίδα για επανεκκίνηση,
για μια προοπτική.
Σε όλα αυτά τα μυθιστορήματα η συγγραφική φαντασία που, προφανώς, κυριαρχεί στο μυθοπλαστικό σύμπαν δεν έρχεται να ωραιοποιήσει
τον πραγματικό κόσμο, αλλά να αναδείξει ακόμη περισσότερες δυστοπικές
όψεις του ή τρόπους θεώρησής του, υιοθετώντας μια κριτική/ελεγκτική,
μάλλον νατουραλιστική, στάση απέναντί του (Furst & Skrine 2009: 94-97).
Με εμφανή τρόπο η φαντασία αυτή αναδιατάσσει τα πρωτεύοντα υλικά
της πραγματικότητας και τις σχέσεις τους, ενώ τα διηθεί μέσα από τους
σκληρούς κόσμους που περιβάλλουν τους εφήβους. Έτσι, μάλλον, επαληθεύεται η ρήση του Μπέρτολτ Μπρεχτ ότι «η απλή αναπαραγωγή της
πραγματικότητας δε δημιουργεί την εντύπωση της αλήθειας».9 Με άλλα
λόγια, η μυθοπλαστική απεικόνιση της πραγματικότητας συνιστά και μια
ερμηνεία της, ενώ η Λογοτεχνία παραμένει ένας εξαιρετικά εύγλωττος/
αξιόπιστος μάρτυρας της ανθρώπινης ιστορίας αλλά και της κοινωνικής
πραγματικότητας (Auerbach 2014).10 Μολονότι δεν αναπαράγεται, αλλά
8

Το βιβλίο παραπέμπει συνειρμικά στην ταινία «Αμαρτωλή Πόλη» (Sin City) του
Robert Rodriguez, η οποία βασίζεται στις τρεις από τις εφτά ιστορίες (σε μορφή κόμικς) του Αμερικανού συγγραφέα Frank Miller. Βλ. σχετικά: https://en.wikipedia.org/
wiki/Sin_City_(film) [Ημερομηνία πρόσβασης: 15/12/2018].
9 Τη ρήση του Μπρεχτ παραθέτει ο Jeremy Hawthorn (1993: 177).
10 Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι η Λογοτεχνία (ιδιαίτερα τα μυθιστορήματα δράσης, τα
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αναπαριστάνεται, αυτή η πραγματικότητα χρησιμεύει ουσιαστικά ως ένα
μυθοπλαστικό πλαίσιο που «προβάλλει το πραγματικό» (Iser 1978: 69),
ενώ ταυτόχρονα «αντιδρά στα συστήματα σκέψης» που ενσωματώνονται
στην αφήγηση (Iser 1978: 72), λειτουργεί ως «λογοτεχνική αντίδραση στα
ιστορικά προβλήματα» και στις πραγματικές καταστάσεις (Iser 1978: 82).
Τελικά, η εμπειρία φαίνεται να είναι εκείνη που υποστασιοποιεί τη μυθοπλασία, ενώ αναμφισβήτητα η μυθοπλασία έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί τα εμπειρικά δεδομένα.
Οι συγγραφείς των μυθιστορημάτων που σχολιάζονται εδώ δείχνουν
να συνειδητοποιούν με τη γραφή τους ότι οι έφηβοι έχουν ανάγκη να κατανοήσουν όχι μόνο τα δικά τους κίνητρα και συναισθήματα αλλά και
των προσώπων που πλαισιώνουν τη ζωή τους. Για το λόγο αυτό, μάλλον,
φαίνεται να τους προειδοποιούν ότι δεν μπορούν να υποκριθούν αθωότητα
ή να δηλώσουν άγνοια, ενώ τους θέλουν να αγωνίζονται να δομήσουν την
ταυτότητά τους, αλλά και να ετεροκαθορίζονται σε σχέση με τους άλλους
που πλαισιώνουν την ταραγμένη εφηβεία τους. Θέλουν, όμως, και τους
αναγνώστες τους να αισθητοποιήσουν τη λογοτεχνική εμπειρία που τους
προσφέρουν ως ομόλογη της δικής τους ζωής, οπότε και ως εμπειρία που
πρέπει να (ανα)βιώσουν (Iser 1978: 10). Ο Κοντολέων, για παράδειγμα,
ή ο Παπαθεοδώρου, ακόμη και ο Μανδηλαράς, επιστρατεύουν ιδιαίτερα
«προκλητικές», πολυπρόσωπες και πολυεστιακές αφηγήσεις και απαιτούν,
ουσιαστικά, την ενεργή εμπλοκή των αποδεκτών τους στις αναγνωστικές
διαδικασίες που εγκαινιάζουν, προκειμένου αυτοί «να νιώσουν» τα νοήματα των κειμένων και να επικοινωνήσουν με τους συγγραφείς τους. Το
ίδιο και με παρόμοια ένταση πράττει ο Παναγιωτάκης, ενώ η Τίγκα φαίνεται περισσότερο μετριοπαθής, πιο «κλασική» θα λέγαμε.
Ο (υπονοούμενος) αναγνώστης που αυτοί οι συγγραφείς έχουν στο
μυαλό τους δεν είναι απλά ένας ρόλος που προσφέρεται από το κείμενο και κάνει δυνατή την περιγραφή των (μυθοπλαστικών) νοημάτων του,
ψυχολογικά θρίλερ ή τα αστυνομικά) διεκδικεί το ρόλο της ως «καθρέφτης των υπόγειων κοινωνικοπολιτικών διαδρομών και των ατομικών αδιεξόδων που βιώνουν εκ των
έσω οι ανεπτυγμένες χώρες» αλλά και ως «όχημα δραπέτευσης», με τη βοήθεια της
μυθοπλαστικής ουτοπίας, από τις καθημερινές μας δυστοπίες. Η περίπτωση του μυθιστορήματος Το δέμα του Sebastian Fitzek (Μτφρ. Δέσποινα Κανελλοπούλου. Αθήνα:
Διόπτρα, 2018) θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πολύ καλή απόδειξη της παραπάνω διαπίστωσης. Βλ. http://www.in.gr/2018/09/20/entertainment/book/ena-dema-pou-eginefainomeno/ [Ημερομηνία πρόσβασης: 15/12/2018].
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αλλά συνιστά και μια «άποψη» ερμηνείας προς την οποία τον καθοδηγούν οι κειμενικές ενδείξεις (Iser 1978: 36-38). Σε μια τέτοια διαδικασία,
δηλαδή, δεν είναι απόλυτα ελεύθερος να στηριχτεί μόνο στα «αναφερόμενα» (ρητά, σαφή) των κειμένων, αλλά χρειάζεται να εντοπίσει και τα
«υπονοούμενα» (τα μη ρητά), να τροποποιήσει τις αρχικές «προσδοκίες»
του και να συμπληρώσει τα «κενά» (τόσο στο συνταγματικό όσο και στον
παραδειγματικό άξονα) του κειμένου, για να έχει ολοκληρωμένη επαφή
με αυτό (Iser 1978: 24-25, 49, 55, 167-169, 230). Το ζήτημα, ωστόσο, που
αναφύεται εδώ είναι κατά πόσο ο υπονοούμενος αναγνώστης θα πείσει
τον πραγματικό να αναλάβει το ρόλο που του επιφυλάσσει μέσα από τη
μυθοπλασία, για να ολοκληρωθεί η αναγνωστική σχέση.11 Ο αναγνώστης,
τελικά, κινούμενος συνεχώς ανάμεσα στις προσδοκίες που του προκαλούν
τα παραπάνω μυθιστορήματα και στις ματαιώσεις τους, βιώνει «διαδραστικά», αλληλεπιδραστικά τη σχέση του με αυτά ως ζωντανή εμπειρία,
ικανή να τον οδηγήσει σε άλλη θέαση όχι μόνο της λογοτεχνικής εμπειρίας
αλλά και της ίδιάς του της ζωής. Σε έναν τέτοιο αναγνώστη ταιριάζει ο
ρόλος που περιγράφει για τους έφηβους ο Joseph A. Appleyard, όταν τους
θεωρεί «σκεπτόμενα άτομα», «στοχαστές», οι οποίοι αναζητούν το νόημα
της ύπαρξής τους και μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα, επιλέγουν αξίες και
κατανοούν πεποιθήσεις για τις οποίες αξίζει να δεσμευτούν, εντοπίζουν
ιδανικές εικόνες ή ακολουθούν αυθεντικά πρότυπα, την αλήθεια των οποίων ελέγχουν οι ίδιοι (Appleyard 2017: 57, 177-214).
Οι αντιδράσεις των έφηβων ηρώων ‒ π.χ. της Εύας από Τα Χρόνια Τρέχοντας της Τίγκα, της Μάρθας στις Ύαινες του Μανδηλαρά, ή της Στεφανίας
στην Αμαρτωλή Πόλη του Κοντολέων ‒ δε σηματοδοτούν μόνο το πέρασμά
τους από τη συνειδητοποίηση της παθητικότητάς τους στην ενεργοποίησή
τους ως σκεπτόμενων ατόμων· κατευθύνουν και τους αναγνώστες να αναρωτηθούν για το δικό τους ρόλο κατά την αναγνωστική διαδικασία, την
οποία μπορούν να προεκτείνουν στην ίδιά τους την πραγματικότητα. Έτσι,
ήρωες και αναγνώστες αναπτύσσουν προσδοκίες για την εξέλιξη, και πολύ
περισσότερο για την κατάληξη της δράσης, για να βιώσουν, τελικά, τη ματαίωσή τους. Μια τέτοια ματαίωση, ωστόσο, που φαίνεται οδυνηρή για ένα
11 Για το ρόλο του «εννοούμενου αναγνώστη» στα βιβλία που απευθύνονται σε μη ενήλικους αναγνώστες βλ. την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της Σούλας Οικονομίδου: Το
Παιδί Πίσω απ’τις Λέξεις: Ο Εννοούμενος Αναγνώστης των Παιδικών Βιβλίων. Αθήνα:
Gutenberg, 2016.
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ήρωα, δεν είναι τόσο οδυνηρή για έναν έφηβο αναγνώστη, αφού επιβεβαιώνει με τον πιο παραστατικό τρόπο τον πραγματικό του κόσμο (Nodelman
1983:101), ενώ μπορεί να του καλλιεργήσει την επιθυμία να λειτουργήσει αναθεωρητικά και να τον αλλάξει. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι οι
φωνές των ενηλίκων, οι οποίες συνυπάρχουν κειμενικά/αφηγηματικά με
τις εφηβικές, διοχετεύονται μέσα από την πολυφωνία των κειμένων που,
αν και μπορεί να επιφέρει αμφισημία τόσο στο χρονικό όσο και στο τοπικό πλαίσιο των κειμένων ή να κλονίσει την ασφάλεια μιας μονοδιάστατης
αφηγηματικής ακολουθίας, κάνει την αφήγηση ουσιαστικά πολυεστιακή
(«πολυνηματική»). Μια τέτοια πολυφωνία προσφέρει, τελικά, πλεονεκτικότερη θέση στον αναγνώστη «να δει» και να ερμηνεύσει τον κόσμο του
κειμένου (McCallum 1999: 24-42) που αποκαλύπτει/εκθέτει τις δομές του
πραγματικού και δεν τις παρουσιάζει σχηματικά. Εγκαταλείποντας, δηλαδή, την παραδοσιακή αφηγηματική δομή, αμφισβητείται η αντίληψη που
έχουμε για τις σχέσεις των γεγονότων και των μηνυμάτων τους, αποκαλύπτονται οι τρόποι δόμησης/αντίληψης της μυθοπλασίας, ενώ υπογραμμίζεται η σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με τον πραγματικό κόσμο
(Connor 1989: 127). Παρόμοιες αφηγηματικές ρυθμίσεις, πάντως, μαζί με
άλλες (όπως: αναδρομές, σχόλια, αυτοσχόλια, εσωτερικοί μονόλογοι, κ.ά.),
αναβάλλουν συνεχώς τη δόμηση του νοήματος και οδηγούν τον αναγνώστη
να συνειδητοποιήσει σταδιακά ότι κάθε φορά κάτι του διαφεύγει, οπότε
αναγκαστικά εγκαταλείπει τη συνηθισμένη αναγνωστική διαδικασία, επανέρχεται και επαναξιολογεί τα μυθοπλαστικά δεδομένα (Iser 1978: 108118, 167-168, 278-281). Τότε, όμως, θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα
διάφορα επίπεδα της πραγματικότητας που αναπαράγονται μυθοπλαστικά
και να απεγκλωβιστεί από το μη ευχάριστο τέλος, ώστε να κινηθεί σε άλλη
διάσταση (Iskander 1987: 8).
Επιλογικά-Συμπερασματικά
Συνοψίζοντας, από τη μελέτη των μυθοπλαστικών παραμέτρων των
μυθιστορημάτων που σχολιάσαμε στο πλαίσιο της παρούσας εισήγησης
γίνεται φανερό ότι ο κύριος θεματικός άξονας που τα διατρέχει, δηλαδή
η διαδικασία ωρίμασης των έφηβων ηρώων τους, υποστηρίζεται από έντονη δράση, ανοίκειους πολλές φορές και μη συμβατικούς αφηγηματικούς
τρόπους, ανατροπή λογοτεχνικών στερεοτύπων και υπέρβαση συμβάσεων,
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τολμηρή θεματολογία και «σκληρό» ρεαλισμό, συγγραφικούς στοχασμούς
και αναγνωστικούς αναστοχασμούς. Επιπλέον, οι μυθοπλαστικές αυτές
αφηγήσεις δεν αρκούνται στην απλή αναπαράσταση της πραγματικότητας,
αλλά κυρίως προβάλλουν σύγχρονες δυστοπικές όψεις της, προσφέροντας
στους αναγνώστες τους την ευκαιρία να τις εξερευνήσουν και να συνειδητοποιήσουν την αξία τους για τους ίδιους. Τους καλούν, μάλιστα, να αναλάβουν δράση, να ενεργοποιηθούν ιδεολογικά και ηθικά, να κατανοήσουν
τα δικά τους κίνητρα και τα συναισθήματα αλλά και εκείνα των προσώπων
που τους πλαισιώνουν, να εξελιχθούν και να ωριμάσουν.
Μολονότι στις αναπαραστάσεις της υποκειμενικότητας και της πραγματικότητας των ηρώων τους οι συγγραφείς των μυθιστορημάτων που
σχολιάσαμε δεν υιοθετούν μια εμφανή θετική/οπτιμιστική στάση, διαχέοντας έτσι μια μάλλον «ζοφερή» αναγνωστική αίσθηση (McCallum 1999:
131-32), αφήνουν πάντα μια προοπτική για την ελπίδα και το όραμα της
εφηβικής ποιητικής. Συγχρόνως, διευρύνουν τον «κανόνα» της γραφής
που την υποστασιοποιεί, επιχειρώντας υπερβάσεις των πολιτισμικών
κωδίκων και των στερεοτύπων που καθορίζουν τα θεματικά και τα αναγνωστικά όρια της Λογοτεχνίας για Εφήβους. Διασφαλίζουν με τον τρόπο
αυτό τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της εφηβικής γραφής και προκαλούν
τέτοια αναγνωστική εγρήγορση, ώστε να αναστατώνουν συνεχώς τη «ράθυμη» πραγματικότητά μας.
Με βάση τις παραπάνω επιλογικές σκέψεις/διαπιστώσεις που συνηγορούν, τελικά, υπέρ του ότι η Λογοτεχνία «στοχάζεται», με την έννοια ότι
επιχειρεί να ερμηνεύει και να ελέγχει τις εικόνες αλλά και τις συνθήκες
του κόσμου που αναπαριστάνει, αλλά δεν τις θεωρητικοποιεί (Γουργουρής
2006: 38), θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι έφηβοι αποδέκτες των αφηγήσεων που τους εμπλέκουν ως υπονοούμενους αναγνώστες θα οδηγηθούν
στον αναστοχασμό, ικανοποιώντας την ανάγκη τους να διαχειρίζονται
μυθοπλαστικά και εμπειρικά δεδομένα μέσα από τις ατραπούς της σκέψης και της ψυχής τους. Πέρα, ωστόσο, από θεωρητικές αναφορές και
διαπιστώσεις, οι οποίες συνήθως αναλώνονται σε προφορικές θνησιγενείς
ανακοινώσεις, αυτό που σταδιακά γίνεται κατανοητό ειδικά σήμερα είναι
ότι η εφηβεία, έστω και η μυθοπλαστική, με όσα ενεργοποιεί και συμπαρασύρει στους φρενήρεις ρυθμούς της, είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για
όλους μας (Coats 2011: 328) να συνειδητοποιήσουμε τη φθοροποιό κρίση
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που μας αλλοιώνει, ώστε να αναζητούμε ειλικρινά τη χαμένη μας εφηβεία
στα πρόσωπα των νέων ανθρώπων, των φοιτητών και φοιτητριών μας, που
πλαισιώνουν σχεδόν αμήχανα την κουρασμένη ενηλικίωσή μας.
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Abstract
Between adult writers and young adult readers many modern narratives
that mainly address adolescents bring out more intensely than before certain
diachronic theoretical questions, such as: the limits of writing, the processes
of aesthetic reception and response, the relation of fictive representations
with reality, etc. Precisely, this very relation between representations and
the real world, on which this paper focuses, appears as the “touchstone”
of a literary writing directed to young adult readers. Since the last decades
of the 20th century, and surely in the first decades of the 21st century, many
original or translated fictions for adolescents readers deal narratively with
almost all the aspects of a painful reality that writers as well as readers
experience: economic crisis, crisis of values, permanent distress and insecurity, agonizing maturity procedures, corruption of ruling power, conflicts
between adults’ authorities and adolescents’ pursuits, etc. The examples are
really many but, obligatorily, in the process of this paper, indicatively: Ta
Chronia Trechontas [The Years of Running] by T. Tinka (2006), Oi Archontes ton Skoupidion [The Sovereigns of Wastes] by V. Papatheodorou (2012),
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Yaines [Hyenas] by F. Mandilaras (2012), Amartoli Poli [Sinful City] by M.
Kontoleon (2016), Otan Irthan gia Emena [When They Came for Me] by
G. Panagiotakis (2017), just to name some representative ones. Such books
cope with a tangible empiric reality, but they don’t reformulate the simple
daily mikroscale· they penetrate the prime realistic perspective and expose
some “levels” of it, by checking the relation of representation-reality and by
exceeding the classic perception of the literary text mimetic function. Finally, they upset our empiric world offering us alternative ways to experience
it, while they defamiliarize literary conventions and reverse social or literary norms. Their ultimate objective is to connect our ideological activity as
readers with the answers that their fictions attempt to give concerning real
social problematic situations that their readers experience.
Λέξεις κλειδιά: Λογοτεχνία για Εφήβους, μυθοπλασία, αναπαράσταση, κρίση

ΕΦΗΒΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ:
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Κανατσούλη Μένη*
Πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες, θα ήταν περίπου αδιανόητο να μιλάμε για μια καθαρή και αυτοδύναμη παρουσία του εφηβικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα. Από τότε, μια γενιά συγγραφέων με πρωτεργάτες τον
Μάνο Κοντολέων, τη Βούλα Μάστορη, την Άλκη Ζέη, τη Ζορζ Σαρή, τη
Λίτσα Ψαραύτη και άλλες/ους έδωσε μορφή σε υποθέσεις μυθιστορημάτων που καταπιάνονται με κοινωνικά προβλήματα της εποχής και δημιούργησε χαρακτήρες που μιμούνται ή αντικατοπτρίζουν τους εξωκειμενικούς
εφήβους. Και μολονότι δεν έχουμε συγκεντρωτικά απτά στοιχεία που να
μαρτυρούν την απήχηση των μυθιστορημάτων αυτών στο εφηβικό κοινό,
μπορούμε όμως να συνομολογήσουμε ότι δημιουργήθηκε μια λογοτεχνική
παράδοση που περισσότερο εμπνέεται από τις διεθνείς τάσεις στο εφηβικό
μυθιστόρημα και λιγότερο από σημαντικούς Νεοέλληνες συγγραφείς που
έγραψαν μυθιστόρημα με τις περιπέτειες της νεότητας, για να θυμίσω τον
όρο που χρησιμοποίησε η Αγγέλα Καστρινάκη (1995).
Στον 21ο αιώνα στην Ελλάδα, μια νέα γενιά συγγραφέων ασχολούνται
με την εφηβική λογοτεχνία και προσπαθούν να αφήσουν το δικό τους
στίγμα δημιουργώντας πάντως εν συνόλω μια συνέχεια αλλά και εμφυσώντας μια νέα αντίληψη στο είδος. Καθώς δεν θα είμαι εξαντλητική ως
προς τον αριθμό των εφηβικών μυθιστορημάτων του αιώνα μας, θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα κριτήρια των τελικών επιλογών μου. Κατ’ αρχάς
εστίασα στο είδος του εφηβικού μυθιστορήματος που επικεντρώνεται σε
κοινωνικά ζητήματα, στο κοινωνικό εφηβικό μυθιστόρημα, αφήνοντας
απέξω μυθιστορήματα της λογοτεχνίας του φανταστικού όπως, π.χ. τα
πολύ αξιόλογα βιβλία του Παναγιωτάκη ή ιστορικά μυθιστορήματα όπως
π.χ. των Μητσιάλη, Δαρλάση και άλλων. Θέλησα να επικεντρωθώ σε ένα
είδος –ίσως αυθαίρετα θεωρώντας το ως το πιο αντιπροσωπευτικό των
χρόνων που διανύουμε- για να υπάρχει καλύτερη αντιπαραβολή και σύγκριση μεταξύ των εν λόγω βιβλίων. Επίσης, τα μυθιστορήματα αυτά,
*

Κανατσούλη Μένη, καθηγήτρια, menoula@nured.auth.gr, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.

526

ΚΑΝΑΤΣΟΎΛΗ ΜΈΝΗ

στην πλειοψηφία τους, ξεχώρισαν με βραβεύσεις ή με το να συμπεριληφθούν σε βραχείες λίστες ελληνικών βραβείων, όπως το Κρατικό, του
Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, κ.λπ. Τέλος, ας μην παραβλέψω
και το υποκειμενικό κριτήριο, ότι η επιλογή μου βασίστηκε σε μεγάλο
βαθμό στο κατά πόσο μου προκάλεσαν ενδιαφέρον ως αναγνώστριας
αλλά και ως θεωρητικού που τείνει να αναζητά νέες προκλήσεις για νέες
θεωρητικές προσεγγίσεις και αναγνώσεις.
Δεν θα αναλωθώ σε μια σειρά ορισμών για την Εφηβική Λογοτεχνία.
Μόνο θα παραθέσω την άποψη της Patricia Head (1996: 28) ότι η Εφηβική
Λογοτεχνία –ως μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στη χώρα γραφής για
ενηλίκους και στη χώρα γραφής για παιδιά- περιέχει πολιτισμικές αναφορές που δεν κάνουν ασφαλές το ανάγνωσμα: βία, αυτοκτονία και σεξουαλικότητα, όχι συμβατικά θέματα όπως αυτά της παιδικής λογοτεχνίας1.
Πολύ περισσότερο που η ασφάλεια του κειμένου αποσταθεροποιείται από
τις αφηγηματικές φόρμες που δημιουργούν αφηγηματική αστάθεια μέσα
από αποσπασματικές ή κυκλικές αφηγηματικές δομές και πολλαπλούς
αφηγητές. Αυτό, λοιπόν, που κυρίως με ενδιαφέρει στη συνέχεια είναι να
αναδείξω τα νέα στοιχεία που εισφέρουν στο διηνεκές της ελληνικής εφηβικής λογοτεχνίας τα εν λόγω μυθιστορήματα με την ταυτόχρονη χρήση
των θεωρητικών εργαλείων, όπως αξιοποιούνται από την κειμενοκεντρική
προσέγγιση της Νέας Κριτικής. Πάντα βέβαια συνυπολογίζοντας το πώς
μας βοηθούν να οικοδομήσουμε το ιδεολογικό περιεχόμενο και να προβούμε σε ερμηνεία/ες του.
Θεμελιακό στοιχείο των εφηβικών μυθιστορημάτων –παλαιότερων
και νεότερων- είναι η ενδιαφέρουσα πλοκή. Η αντίληψη που συνδέει την
ενδιαφέρουσα πλοκή με την ευκολία της ανάγνωσης ή με ένα λιγότερο
μυημένο αναγνωστικό κοινό μάλλον δεν ενδιαφέρει τους εν λόγω συγγραφείς. Ισχύει μόνο για κάποιους ελίτ (;) κριτικούς. Από αυτή την άποψη
οι υποθέσεις των βιβλίων στα οποία θα αναφερθούμε συναρπάζουν τον
αναγνώστη, παρόλο που τα θέματά τους συνδέονται με κοινωνικές καταστάσεις και προβλήματα δύσκολα ή δυσάρεστα. Άλλωστε τα γεγονότα των
1

Μια θεωρητική εισαγωγή στον όρο «Εφηβική Λογοτεχνία» –έστω και περιληπτικάέχω κάνει στην ανακοίνωσή μου στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών και με τίτλο της ανακοίνωσής μου
«Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία για εφήβους: οδεύοντας σε μια αβέβαιη ενηλικίωση(;)».
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δύο πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα στην Ελλάδα καθορίζονται από τη
συσσώρευση χρήματος και το νεοπλουτισμό στο βίαιο πέρασμα στην οικονομική ανέχεια. Η βιαιότητα των νέων και ο χουλιγκανισμός αποτελούν
το κυρίαρχο θέμα στο Κάπου ν’ ανήκεις του Φίλιππου Μανδηλαρά και στο
Στη διαπασών του Βασίλη Παπαθεοδώρου, η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές τροφοδοτούν τις Ύαινες του Μανδηλαρά, το Με λένε…
Σύννεφο της Αγγελικής Δαρλάση, το Ο άνεμος στα μαλλιά της της Ελένης
Δικαίου και την Αμαρτωλή πόλη του Μάνου Κοντολέων, η αστυνομική
βία τον Ανίσχυρο άγγελο του Κοντολέων, το μπούλιγκ το Ημερολόγιο ενός
δειλού του Παπαθεοδώρου.
Εν ολίγοις, διαπιστώνεται μια ευθεία σχέση της τρέχουσας πραγματικότητας με τη μυθοπλασία και οι συγγραφείς σαν να ασθμαίνουν να την
μετασχηματίσουν σε ανάγνωσμα. Η κρίση του κοινωνικού συνόλου δίνει την πρώτη ύλη και για τα εφηβικά μυθιστορήματα. Αυτό όμως που
μου προκαλεί θετική εντύπωση είναι ότι δειλά αρχίζουν και εμφανίζονται
υποθέσεις βιβλίων που δεν αντλούν το θέμα τους από την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα και τη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα -ούτε
καν προσχηματικά. Αντίθετα, μάλλον εστιάζουν σε θέματα ναι μεν όχι της
άμεσης επικαιρότητας που όμως, από την άλλη, έχουν διαχρονικότητα.
Και ίσως μια –φαινομενική κατά την άποψή μου- α-πολιτική στάση. Εννοώ ότι σε βιβλία όπως του Πολυχρόνη Κουτσάκη, π.χ. το Μια ανάσα
μόνο, έχει υποχωρήσει το μαύρο, η απαισιοδοξία ή και κυνική αντιμετώπιση της ζωής και έχουν δώσει τη θέση τους στο θάρρος, στην ατομική ευθύνη και την αισιόδοξη οπτική, στο αγωνιστικό πνεύμα που όμως δεν κρύβει
πίσω του πολιτικά συνθήματα και ιδεολογήματα. Ή στο Ένας άγγελος στο
ταβάνι μου της Μάγιας Δεληβοριά η εξωσωματική μεταφυσική εμπειρία
αλλά και η εφηβική κατάθλιψη –με καλή έκβαση- στήνουν τον καμβά της
ιστορίας. Το θέμα της παχυσαρκίας της έφηβης Κέλλυ αποτελεί την αιτία
για το διχασμό της προσωπικότητάς της στο Φόντο σε διπλό καθρέφτη της
Δικαίου. Ακόμη και το Τ’ άλλο μισό του κόσμου της Τούλας Τίγκα δεν είναι
το θέμα της ομοφυλοφιλίας που πραγματεύεται αλλά το πώς αυτή τροφοδοτεί τους νέους ανθρώπους με σκέψεις για τον αυτοκαθορισμό τους και
τον ετεροκαθορισμό τους αλλά και την ουσιαστική επικοινωνία με τον
άλλο. Ανάλογα, και στο Τη μέρα που θα ‘ρθουν τα αγριοπερίστερα του Σταμάτη Κεσόγλου αυτό που ενδιαφέρει είναι η αναστατωμένη προσωπική
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ζωή μιας μητέρας και η διαταραχή με τις ποικίλες ψυχολογικές διακυμάνσεις του έφηβου γιου της.
Το σκηνικό όπου εκτυλίσσονται σχεδόν όλες οι ιστορίες είναι αυτό της
πόλης. Μιας πόλης όπου υπάρχει απειλή, βία και χουλιγκανισμός, πορνεία
και εκμετάλλευση, διαμαρτυρίες και αστυνομική βία. Μόνο σε ένα βιβλίο
είναι στο περιβάλλον της μικρής πόλης με τον επαρχιώτικο συντηρητισμό
και τις μικρόνοες συμπεριφορές, που όμως κάποτε καταλήγουν επικίνδυνες και ανθρωποφάγες, όπου συμβαίνουν τα γεγονότα. Στο Τ’ άλλο μισό
του κόσμου, οι προκαταλήψεις και ο ρατσισμός απέναντι σε άτομα που με
κάποιον τρόπο εκφράζουν την ομοφυλοφιλία τους τούς κάνει να ασφυκτιούν και να επιζητούν ως μια διέξοδο τη φυγή από τη μικρή τους πόλη. Το
άστυ φαντάζει στα μάτιά τους ως το αντίβαρο σε μια ζωή στην επαρχία που
αν τη δεχτούν θα σημαίνει γι’ αυτούς ή υποκρισία ή ανοχή στο χλευασμό.
Φυσικά η πλοκή όπως εκτυλίσσεται στο συγκεκριμένο σκηνικό αποκτά
μυθοπλαστική υπόσταση μόνο μέσω των χαρακτήρων. Μια πινακοθήκη
εφηβικών χαρακτήρων που έχει τις μακρινές απαρχές της σε κλασσικούς
λογοτεχνικούς εφήβους όπως ο Χόλντεν Κόλφιλντ στο Ο φύλακας στη σίκαλη του Σκάλιτζερ που είναι απελπισμένος, αλλά όχι επαναστατημένος
και δεν «πουλάει» τίποτε2 ή ο ατίθασος και ανήσυχος έφηβος Καλ του
Ανατολικά της Εδέμ του Τζων Στάιμπεκ. Οι ελληνικοί εφηβικοί χαρακτήρες είναι επαναστατημένοι: ο Θανάσης από το Στη διαπασών αγαπά το
μίσος, μπλέκεται σε ρατσιστικές οργανώσεις ταυτόχρονα όμως λατρεύει
τη μουσική. Το ίδιο και ο ήρωας του Κάπου ν’ ανήκεις. Η Μάρθα γίνεται
και αυτή, μετά τη Χρεοκοπία, μια από τις ύαινες στο ομώνυμο βιβλίο
του Μανδηλαρά: βρωμερά ζώα, ύπουλα, επιστροφή στα βασικά ένστικτα,
γιατί ο διαφορετικός ή αλλοτριώνεται ή κατασπαράσσεται μαζί με τον
αδύναμο3. Η Αγγέλα από τον Ανίσχυρο άγγελο δεν επαναστατεί ακριβώς,
όμως οδηγείται στην ωρίμανση που σημαίνει πρώτα απ’ όλα σύγκρουση
με τους γονείς, με τον πατέρα αστυνομικό και φονιά του νεαρού (εννοείται, Αλέξη) σε διαδήλωση. Στο ίδιο γνωστό στην εφηβική λογοτεχνία
μοτίβο, της σύγκρουσης των γενεών, κινείται και η καταπιεσμένη και
2

3

Σύμφωνα με τη μεταφράστρια του βιβλίου Τζένη Μαστοράκη, στο Παπαϊώανου
Χ. κ.ά. «Γιατί Ο φύλακας στη σίκαλη είναι ακόμα αξεπέραστος», Ελευθεροτυπία 1
Φεβρουαρίου 2010, στο http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=127308 . Ανάκτηση
27/6/2018.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου.
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εσωτερικά επαναστατημένη Νεφέλη στο Με λένε… Σύννεφο: οικονομικά
προβλήματα της οικογένειας, διαλυμένες οικογενειακές σχέσεις, διαφθορά του πατέρα, ένας βιασμός από εκδίκηση, όλα αυτά που καταλήγουν
στη λέξη «ξεφτίλα» κάνουν τη Νεφέλη να εξεγερθεί με μια αποτυχημένη
απόπειρα αυτοκτονίας.
Σε όλους αυτούς τους γυναικείους και ανδρικούς εφηβικούς χαρακτήρες η ιστορία επιφυλάσσει έναν έρωτα, υπάρχει ένα αποκούμπι γι’ αυτούς,
γιατί ο έρωτας είναι συνυφασμένος –τουλάχιστον λογοτεχνικά- με τη νιότη. Όμως η σεξουαλικότητα, η ταυτότητα φύλου, η εξερεύνηση του σώματος και των μυστικών του ειδικότερα δεν φαίνεται να απασχολούν τους
συγκεκριμένους χαρακτήρες και κατ’ επέκταση τους συγγραφείς τους4. Το
φύλο και οι έμφυλες διαφορές, οι συγκρούσεις που έχουν την απαρχή τους
στην αντίδραση απέναντι στο σεξισμό, κυρίως το σεξισμό που εσωτερικεύεται, οι αντιστάσεις και οι διεκδικήσεις φαίνεται πως έχουν περάσει σε
δεύτερη μοίρα. Τα θέματα αυτά απασχόλησαν, τουλάχιστον αναφορικά με
το γυναικείο φύλο, παλαιότερες συγγραφείς εφηβικών μυθιστορημάτων
όπως η Ζορζ Σαρή και η Βούλα Μάστορη. Στον αιώνα μας η ενασχόληση με την ταυτότητα του φύλου αφορά στις περισσότερες περιπτώσεις
την ομοφυλοφιλία και η «αναταραχή του φύλου», για να θυμηθούμε το
πασίγνωστο βιβλίο της Judith Butler, διερευνάται στο ελληνικό εφηβικό
μυθιστόρημα κυρίως ως σχέση με τον άλλο/η, τον διαφορετικό και όχι ως
δυνατότητα ανακάλυψης μιας προσωπικής σεξουαλικής ταυτότητας.
Την λεσβιακή σχέση περιγράφει μόνο ένα μυθιστόρημα, κάτω από το
διφορούμενο τίτλο Δάκτυλα πάνω στο σώμα της του Μάνου Κοντολέων.
Στο λεσβιακό εφηβικό μυθιστόρημα, σύμφωνα με τη Vanessa Wayne Lee
(2011: 165-166), θα μπορούσαμε να δούμε τρεις περιπτώσεις: μυθιστορήματα που θέτουν το λεσβιασμό ως απειλή ή ως πρόβλημα. Για την ακρίβεια,
δεν ενδιαφέρονται για το πώς διαμορφώνεται η λεσβιακή ταυτότητα αλλά
πώς θα διαπαιδαγωγήσουν το αναγνωστικό κοινό ώστε να τη δει ως ανοίκεια ή δυσάρεστη ή ως μια αντιπαράθεση στην ετεροφυλοφιλική αντρική
ευχαρίστηση. Στη δεύτερη περίπτωση, εστιάζουν τα μυθιστορήματα στη
διαμόρφωση των λεσβιακών ταυτοτήτων, αν και ποικίλει σε αυτά το βάθος,
4

Την κεντρική σημασία του σώματος στην εφηβική λογοτεχνία περιγράφει η Ann
Elizabeth Younger στη διδακτορική της διατριβή (2003) και εγώ στο «Το σώμα ως
τόπος ρεαλιστικός και συμβολικός στην Εφηβική Λογοτεχνία» (2011).
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η ένταση ή η προσέγγιση που επιχειρείται. Στην τρίτη περίπτωση, διαπιστώνεται ότι, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες που απομονώνουν και
μεγιστοποιούν τον λεσβιασμό, εδώ παρουσιάζεται με λιγότερη σαφήνεια.
Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι να δώσουν βάρος όχι τόσο στο είδος της
σεξουαλικότητας αλλά στο νεαρό της ηλικίας και πάνω σε αυτό κυρίως
να στηθεί η πλοκή. Τα Δάκτυλα πάνω στο σώμα της είναι αναμφισβήτητα
επικεντρωμένα στο λεσβιασμό και με το ιστορικό της ζωής της Λίας αναδύεται ο τρόπος διαμόρφωσης της προσωπικότητάς της.
Τα λεσβιακά εφηβικά μυθιστορήματα δεν σπανίζουν μόνο στην Ελλάδα. Όπως σχολιάζει η Jenkins (2011: 150), το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο στην απεικόνιση των λογοτεχνικών ομοφυλόφιλων εφήβων είναι ότι
συναντούμε πολύ πιο συχνά αγόρια. Η αναδρομή στο ελληνικό εφηβικό
μυθιστόρημα το αποδεικνύει: Στο Γυμνάσιο της Μάστορη, Μάσκα στο φεγγάρι, Δεν με λένε Ρεγγίνα … Άλεχ με λένε και Αμαρτωλή πόλη του Κοντολέων, Όνειρα από μετάξι της Ψαραύτη, Λάκης ο Ντριν της Μερίκα, Φόντο
σε διπλό καθρέφτη της Δικαίου, σε όλα αγόρια με θηλυπρεπή συμπεριφορά
ή ομοφυλόφιλα θέτουν το ζήτημα μιας ταλαντευόμενης σεξουαλικότητας.
Όμως και πάλι, στην πoλύ ενδιαφέρουσα, ίσως και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή στο Τ’ άλλο μισό του κόσμου, η αναζήτηση της έμφυλης ταυτότητας
είναι δευτερεύουσα, ενώ περισσότερη σημασία αποκτά η πρόκληση για
την κατανόηση του άλλου, του διαφορετικού, η νεανική φιλία, η γνώση
του εαυτού μέσω των άλλων.
Αυτό που προσδίδει ιδεολογία σε μια αφήγηση είναι αναμφίβολα το
πρόσωπο του αφηγητή και η οπτική γωνία που υιοθετεί. Εξ αυτού προκύπτει εάν και κατά πόσο επιδιώκεται να δοθεί μία άποψη, μία ιδεολογική θέση δια της μονοφωνικής αφήγησης ή ο ιδεολογικός πλουραλισμός,
η αντικειμενικότητα και η δημοκρατική θέαση των πραγμάτων δια των
πολλών φωνών, της πολυφωνίας κατά Μπαχτίν (Τζιόβας, 1993: 131137). Αποτελεί κοινή διαπίστωση, τουλάχιστον στην αγγλόφωνη εφηβική λογοτεχνία, ότι ο αφηγητής τις περισσότερες φορές μιλά σε πρώτο
πρόσωπο και είναι ο έφηβος, συνήθως πρωταγωνιστικός, χαρακτήρας
(Cadden, 2000: 146).
Στα μισά περίπου ελληνικά εφηβικά μυθιστορήματα του 21ου αιώνα που
εξετάσαμε ακολουθείται αυτή η αρχή: οι πρωταγωνιστές έφηβοι αφηγητές
μιλούν σε πρώτο πρόσωπο, σαν να μιλάν εμπιστευτικά, με ειλικρίνεια στο
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φίλο τους αναγνώστη. Ο Ρηγόπουλος στο Τ’ άλλο μισό του κόσμου, ο Γιάννης στο Κάπου ν’ ανήκεις όπου ακόμη και όταν μπαίνει η δεύτερη φωνή,
της κοπέλας του, αυτή στο Γιάννη μόνο απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο,
ο Θανάσης Στη διαπασών αλλά και ο θύτης και το θύμα μπούλιγκ, Νίκος
και Θοδωρής αντίστοιχα, στο Ημερολόγιο ενός δειλού μιλούν όλοι πρωτοπρόσωπα, και η Νεφέλη το ίδιο στο Με λένε … σύννεφο. Η πρωτοπρόσωπη
αφήγηση έχει θεωρηθεί ότι, παρά τη μεγάλη διάδοσή της στα εφηβικά μυθιστορήματα, έχει μειονεκτήματα. Ενώ η πρωτοπρόσωπη αφήγηση μένει
στην περιγραφή του ενός χαρακτήρα, η τριτοπρόσωπη –όταν προέρχεται
από διαφορετικούς χαρακτήρες- μπορεί να βοηθήσει τους νεαρούς αναγνώστες να κατανοήσουν από πολλές διαφορετικές γωνίες διαφορετικούς
ανθρώπους. Η πολυφωνική αφήγηση είναι αυτή που προβάλλει τα θέματα εξουσίας, κατασκευάζοντας σύνθετα δίκτυα σχέσεων των χαρακτήρων
έτσι που να φαίνονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι, όταν βρίσκονται μπροστά στις κοινωνικές ιεραρχίες. Έτσι, η άποψη που τείνει να
κυριαρχήσει, μεταξύ των θεωρητικών τουλάχιστον, είναι ότι η πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενισχύει την τάση που ούτως ή άλλως διακρίνει το εφηβικό
μυθιστόρημα, να ασχολείται, δηλαδή, σχεδόν αποκλειστικά με την προσωπικότητα και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα, να ασχολείται, με άλλα
λόγια, με το ατομικό και το προσωπικό (Hubler, 2017: 114-121). Αντίθετα,
η τριτοπρόσωπη πολυφωνική αφήγηση από διαφορετικούς αφηγητές είναι
αυτή που υποστηρίζει καλύτερα μια ιδεολογική θέση πιο κοινωνική, πιο
προσανατολισμένη στο συλλογικό και το δια-προσωπικό, που προσβλέπει
στο διάλογο μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμικών και ιδεολογικών απόψεων (Cadden, 2000: 148).
Παρόλα αυτά και στα άλλα μυθιστορήματα με την τριτοπρόσωπη αφήγηση αλλά εστιασμένη στον κεντρικό έφηβο/η μπορεί μεν να επέρχεται
μια απεξοικείωση, μια αποστασιοποίηση του αναγνώστη από τον βασικό
χαρακτήρα, συνεπώς μια αντικειμενικοποίηση των καταστάσεων αλλά
δεν επιτυγχάνεται μια πιο πλουραλιστική και με μια έννοια πιο δραστική
ιδεολογική προσέγγιση: η αφηγηματική έμφαση μέσω του τριτοπρόσωπου
αφηγητή στη Λία στο Δάκτυλα πάνω στο σώμα της την κρατά περίκλειστη
σε μια μοναχική αναζήτηση του εαυτού της, η τριτοπρόσωπη αφήγηση για
τις ηρωίδες στον Ανίσχυρο άγγελο και κυρίως στις Ύαινες με την μοναχικότητα του χαρακτήρα τους και των αποφάσεών τους δείχνει εμφατικά την
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απουσία μιας πιο συνολικής και συλλογικής διαχείρισης των γεγονότων, ο
τριτοπρόσωπος αφηγητής που παρακολουθεί τον Άλεχ και τη Ρεγγίνα τους
αφήνει στη μοναξιά τους και την απελπισία τους, ίσως ως ο καλύτερος
τρόπος για να προκληθεί στον αναγνώστη η αγανάκτηση, ο θυμός για τη
μοίρα ανθρώπων που πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Όμως, οι σύγχρονοι συγγραφείς μπορεί να επινοήσουν και άλλους
τρόπους για να καταστήσουν την αφήγηση περισσότερο διαπροσωπική.
Παραδείγματος χάριν, η εναλλαγή πρωτοπρόσωπης αφήγησης από την
κεντρική ηρωίδα Κέλλυ και της τριτοπρόσωπης στο Φόντο σε διπλό καθρέφτη επιχειρεί μια πιο αντικειμενική παρουσίαση των πολλών διαφορετικών μυθιστορηματικών χαρακτήρων και του τρόπου σκέψης τους, αυτή
όμως γίνεται πολύ πιο εξελιγμένη και πολυπρισματική αν συνδυασθεί με
το προηγούμενο βιβλίο της Δικαίου, το Ο άνεμος στα μαλλιά της, όπου οι
ίδιοι διακειμενικοί χαρακτήρες φωτίζονται από μια άλλη οπτική γωνία.
Το μόνο βιβλίο, πάντως, στο οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια
ουσιαστικά πολυφωνική αφήγηση, όπου σε κάθε κεφάλαιο μια καινούργια
φωνή από τους δεκατέσσερις εφήβους της ιστορίας ξετυλίγει τη σκέψη
τους και τις προθέσεις τους είναι το Υπέροχος Κόσμος του Μανδηλαρά. Ο
πρώτος διδάξας υπήρξε ο Robert Cormier στον Πόλεμο της σοκολάτας και
πρέπει να αναγνωρίσουμε σε τέτοιου είδους μυθιστορήματα την προσπάθεια να αναπτυχθούν ισόρροπα οι διαφορετικές φωνές που εκφέρουν τα
αφηγούμενα πρόσωπα και μαζί το ιδεολογικό φορτίο που κουβαλούν. Φυσικά στην πολυφωνία των προσώπων αυτό που κυρίως μετρά είναι να μην
υπάρχει ομοιομορφία στις εκφερόμενες απόψεις, να μην υπάρχει μια σκέτη διαλογικότητα αλλά μια ουσιαστική αφηγηματική ετερογένεια που να
αντιστοιχεί στην πολιτισμική ετερογένεια των χαρακτήρων (McCallum,
1999: 55).
Εν κατακλείδι, ίσως αυτή ακριβώς η ετερογένεια, πολιτισμική, αφηγηματολογική, θεματική, μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το ελληνικό εφηβικό μυθιστόρημα του αιώνα μας και η εποχή της κρίσης μάλλον αποτέλεσε μια νέα συνθήκη ζωής που την προκάλεσε. Μαζί
προκάλεσε και την αναστοχαστική διάθεση επάνω στον μυθιστορηματικό
τρόπο γραφής.
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Abstract
In last decades the novel for young adults in Greece focuses on teenagers’
problems and everyday conditions of life. Younger writers as Philip
Mandilaras, Vasilis Papatheodorou, Aggeliki Darlasi and others adopt a
realistic writing so as to represent the real life of Modern Greek society.
It is obvious that topics of Greek novel for young adults have changed;
gender issues do not concern young writers, at least not so intensively as
in the past. More complex identities’ crisis occur which are connected with
economical environments and violence, with dissolution of certainties but
also with a more optimistic perspective of life.
Λέξεις-κλειδιά: εφηβική λογοτεχνία, εφηβικό μυθιστόρημα, ταυτότητα φύλου, σεξουαλικότητα

Η ΔΥΣΤΟΠΙΑ ΣΤΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Παπαντωνάκης Γεώργιος * - Παπαδημητρίου Δήμητρα**
Εισαγωγή
Με αφορμή την ιστορική περίοδο την οποία βιώνουμε που διέρχεται οικονομική κρίση είναι ενδιαφέρον να προβληματιστεί κανείς πώς αντιδρά η
λογοτεχνία σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Μ’ αυτήν βρίσκονται σε άμεση συνάφεια όλες οι άλλες. Στόχος μας
είναι να διερευνήσουμε πόσο οι αναπαραστάσεις των ποικίλων μορφών
κρίσης στα υπό μελέτη βιβλία αποτελούν σημείο αφόρμησης για πολιτικό,
κοινωνικό και ηθικό προβληματισμό, για την κριτική αναμέτρηση με το
φαινόμενο και την επεξεργασία συναισθημάτων φόβου και πολιτισμικής
αγωνίας. Οι παραπάνω αναζητήσεις συνδέονται με την κριτική δυστοπία,
στην οποία εντάσσουμε τα υπό μελέτη μυθιστορήματα, σε συνάρτηση με
τη συμβολή των χαρακτήρων στην ουτοπική μεταστροφή της κοινωνίας
και στην υπερκέραση της κρίσης. Η δυστοπική γραφή γίνεται το μέσο για
να έρθουν στο φως προβληματικοί και σκληροί κόσμοι, μέσα στους οποίους οι νεαροί πρωταγωνιστές έχουν επιλογή δράσης-παρέμβασης για πολιτική και κοινωνική αλλαγή και ανάκαμψης της ηθικής κρίσης.
Παρακάμπτοντας τους ποικίλους ορισμούς που έχουν δοθεί, περιοριζόμαστε στη χαρτογράφηση του πεδίου που κινείται πιο κοντά στα ενδιαφέροντά μας. Η κρίση αναφέρεται στην απορρύθμιση των αξιών σε
μία κοινωνία, την ηθική έκπτωση, την αδυναμία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στις νέες και ραγδαίες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και
πολιτισμικές μεταβολές. H ύπαρξη της κρίσης τεκμηριώνεται και μόνο
στο γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος τη βιώνει ως αίσθημα απογοήτευσης. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις μιας
γενικότερης απειλής και την παθολογία μιας πραγματικότητας που έχει
ξεφύγει από τα φυσιολογικά όριά της. Πρόκειται δηλαδή για μια έννοια
Παπαντωνάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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εξαιρετικά σύνθετη, με πολλές ερμηνείες που κάποτε καταλήγει απροσδιόριστη και ασαφής. Η σύγχρονη κρίση είναι όλο και πιο πολύπλοκη.
Ωστόσο ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τους ειδικούς είναι πρακτικός και απλός, εφόσον ανθρωπιστική κρίση υπάρχει, όταν η ζωή ολόκληρων πληθυσμών βρίσκεται σε κίνδυνο, λόγω φυσικών καταστροφών ή
όταν δεν εξασφαλίζονται οι ζωτικές ανάγκες και η χώρα τους δεν έχει πια
τα μέσα για να τους βοηθήσει (Ροζ φλαμίνγκο, Άρχοντες των σκουπιδιών).
Για το πώς ορίζεται στις ημέρες μας η έννοια της κρίσης θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη ότι ο καθημερινός άνθρωπος δεν γίνεται να ξεχάσει
τις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες προκαλούν τα οικονομικά προβλήματα,
αδυνατώντας να απομακρυνθεί έστω και κατ’ ελάχιστον από αυτά, η κρίση
έχει διαβαθμίσεις και η μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες είναι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πλανήτης.
Στις αρνητικές αυτές καταστάσεις κρίσης εντοπίζεται και η απαρχή της
συζήτησης γύρω από τη ρητορική του φόβου που αντανακλάται στα μυθιστορήματα στα οποία παρακολουθούμε την παρουσία κρίσης και των
επιπτώσεών της. Πρόκειται για τη ρητορική που εμφανίζεται και αναπτύσσεται σταδιακά, με εξαίρεση τα Χνότα στο τζάμι όπου υπάρχει ήδη πριν
αρχίσει η ιστορία και συνδέεται με τις όποιες επιχειρήσεις ακολουθούν σε
ένα καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας και αντιμετώπισης των πολιτών ως
τρομοκρατών. Μέσα από τις συνθήκες αυτές αναδεικνύεται η ανάγκη διασφάλισης της δημοκρατίας, της εθνικής ασφάλειας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της επανόδου σε συνθήκες ζωής πριν από την κρίση (Ροζ
φλαμίνγκο).
Τα παιδικά και νεανικά βιβλία μετακενώνουν στους νεαρούς αναγνώστες τους τα ανθρώπινα δικαιώματα (Honeyman, 2017: 239). Οι συγγραφείς καταδεικνύουν επίσης ότι οι νεαροί μυθοπλαστικοί χαρακτήρες και
κατ’ επέκταση και οι αναγνώσεις των μυθιστορημάτων κρίσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μυθιστορήματα αυτά (Roxborough, 1978: 248), μπορούν
να εκπαιδεύσουν ενήλικες ως υπερασπιστές της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ένα από τα συναρπαστικότερα στη μελέτη της παιδικής λογοτεχνίας τις
τελευταίες δεκαετίες υπήρξε η μοναδική της θέση στη λογοτεχνική μελέτη
ως είδος που γράφτηκε για ένα κοινό με αμφισβητούμενη ταυτότητα στο
οποίο είναι εμφανής η υποκειμενικότητα σε συνδυασμό με το ουτοπικό
όραμα ή τις δυστοπικές καταστάσεις.
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Στη δομή μιας μυθοπλασίας η κορύφωση-κρίση είναι η αποφασιστική
στιγμή, ή το σημείο καμπής, κατά την οποία η ανερχόμενη δράση της αντιστρέφεται στην πτώση της δράσης. Πιθανόν να συμπίπτει με το υψηλότερο
σημείο ενδιαφέροντος. Στο πυραμιδικό περίγραμμα της δραματικής δομής
του Freytag, η κορύφωση (literary climax), ως κρίση αποτελεί υφολογικό
τέχνασμα και διατυπώνεται με λέξεις και φράσεις με σκοπό να αυξηθεί η
σημασία της στην εξέλιξη της ιστορίας. Μερικοί κριτικοί χρησιμοποιούν
τους δύο όρους συνώνυμα Είναι το σημείο καμπής της αβεβαιότητας και
της έντασης που απορρέει από προηγούμενες συγκρούσεις σε μια πλοκή.
Είναι επίσης η αιχμή της συναισθηματικής απόκρισης από έναν αναγνώστη ή θεατή και συνήθως το σημείο καμπής στη δράση, εφόσον τη
στιγμή της κρίσης σε μια ιστορία, είναι ασαφές αν ο πρωταγωνιστής πετύχει ή αποτύχει στον αγώνα του. Έτσι, στο μυθιστόρημα Ροζ Φλαμίνγκο1, η
κορύφωση επισημαίνεται στο σημείο που το περιβάλλον υφίσταται πλήρη
καταστροφή (Χνότα στο τζάμι: απόφαση για δράση. Στη διαπασών συνειδητοποίηση αδιεξόδου μετά θάνατο μητέρας ήρωα. Ήταν το ίνδαλμά μου:
συνειδητοποίηση κατάστασης και ανάκαμψης).
Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται λόγος για κρισοτοπία (crisotopia).
Πρόκειται για την κρίση που περνά το παιδί κατά το μεταβατικό στάδιο
από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και συνιστά το μυθιστόρημα της
κρίσης (Roxborough, 1978: 248). Ίσως είναι η πιο σημαντική πτυχή της
σύγχρονης εφηβικής μυθοπλασίας που επικεντρώνεται στις στιγμές της
κρίσης στην πορεία του προς την ενηλικίωση, όπως ο Θανάσης στο μυθιστόρημα Στη διαπασών. Οι κρίσεις αυτές είναι τυπικές στην παραδοσιακή
λογοτεχνία για εφήβους με βασικότερο χαρακτηριστικό την αντιπαράθεση
μεταξύ γονέως και παιδιού (Roxborough, 1978: 249), όπως στην περίπτωση του πατριού και του Θανάση Στη διαπασών και οφείλονται στην αναζήτηση ταυτότητας.
Ο «ιδανικός τύπος» της σύγχρονης εφηβικής μυθοπλασίας επικεντρώνεται σε δύο είδη κρίσεων, παρόλο που πολλές σχετικές κρίσεις συνδέονται με αυτές: η αναγνώριση από τους νέους της κατάρρευσης των παραδοσιακών αξιών και των θεσμικών οργάνων του ενήλικου κόσμου, είτε
πρόκειται για την οικογένεια, είτε για τον ίδιο. Το πιο συχνό περιβάλλον
για τον έφηβο στο μυθιστόρημα της κρίσης είναι το σπίτι ή το σχολείο
1

Πλήρης τίτλος: Η λευκή απεργία των ροζ φλαμίνγκο.
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(Στη διαπασών) και η κοινωνία (Χνότα στο τζάμι, Ροζ φλαμίνγκο, Ήταν το
ίνδαλμά μου). Σχεδόν χωρίς εξαίρεση παλαιότερα την ιστορία αφηγείται
ένας παντογνώστης αφηγητής που σχολιάζει την ηθική σημασία και τις
πιθανές συνέπειες των ενεργειών και των σκέψεων των χαρακτήρων. Μια
τέτοια αφήγηση στηρίζεται στις υποθέσεις ότι οι ενέργειες έχουν σαφώς
διακριτική ηθική σημασία και μακρόπνοες, σχεδόν αναπόφευκτες, συνέπειες (Roxborough, 1978: 249). Αντίθετα, στην ελληνική κρισοτοπία στην
οποία η πρωτοπρόσωπη αφήγηση κατέχει μεγάλο μερίδιο της αφηγηματικής πράξης, κάθε μορφή δράσης γίνεται γνωστή με την οπτική γωνία των
νεαρών πρωταγωνιστών. Η μετατόπιση από μια εξωτερική προς μια εσωτερική οπτική, με συνέπειες μια εξατομίκευση και μια κατακερματισμένη
εμπειρία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εποχή και το σύγχρονο μυθιστόρημα
κρίσης (Roxborough, 1978: 250).
Το μυθιστόρημα κρίσης έχει ουτοπικά και δυστοπικά άκρα. Στο πρώτο
μια μοναδική εμπειρία, εμφανής σε κάθε πτυχή της ζωή, ως συνείδηση
του πρωταγωνιστή, ενημερώνει τη μυθοπλασία. Στο τελευταίο άκρο, ο
κύριος χαρακτήρας εμπλέκεται σε έναν αριθμό κρίσεων ταυτόχρονα ή
συμμετέχει σε αυτές διαδοχικά. Και στα δύο, αρχίζει η μυθοπλασία με
την έναρξη ή την αντίληψη της κρίσης, κορυφώνεται και τελειώνει με την
προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Στα ουτοπικά οράματα, στην πλειονότητα, ο χαρακτήρας διαχειρίζεται την κρίση για να ζήσει. Στη δυστοπία,
ο χαρακτήρας υποκύπτει, καθώς δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα από την
εμπειρία, αλλά μόνο να επιβιώσει. Η στάση των χαρακτήρων θεωρείται
κατάλληλος τρόπος να περιγραφεί ο κόσμος, καθώς είναι μια από τις πολλές πτυχές της ταυτότητάς τους (Roxborough, 1978: 251). Στην ελληνική
ωστόσο δυστοπική μυθοπλασία ο ήρωας αγωνίζεται και ανατρέπει τις δυστοπικές καταστάσεις.
Δυστοπία και νεανική λογοτεχνία
Η δυστοπική λογοτεχνία αποτελεί τμήμα αυτής της αναμέτρησης και
διαγράφει τα τελευταία χρόνια μία σταθερά ανοδική πορεία στις προτιμήσεις των νεαρών αναγνωστών. Σε συνδυασμό με την επιστημονική φαντασία, η δυστοπική ματιά πραγματεύεται θέματα σχετικά με την τεχνολογία,
την τρομοκρατία (Χνότα στο τζάμι), την οικολογική καταστροφή (Ροζ φλαμίνγκο), τη βία (Στη διαπασών, Ήταν το ίνδαλμά μου).
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Έχει συχνά επισημανθεί πως η δυστοπία προσιδιάζει στη λογοτεχνία
για νεαρούς ενήλικες. Τα σκοτεινά μέλλοντα και η επώδυνη αφύπνιση
που κρύβει η δυστοπία απευθύνονται σε εφήβους (Hintz et al., 2003: 9),
σε σχέση με την ουτοπική λογοτεχνία που απευθύνεται περισσότερο σε
παιδιά. Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή συνδέεται έτσι, κατά κάποιο τρόπο, με το πέρασμα από κόσμους
στους οποίους το ουτοπικό όνειρο έχει ποδοπατηθεί και ανατραπεί με την
εμφάνιση της κρίσης αξιών στους εφήβους. Για τον Kavadlo (2015: 135),
η δυστοπική λογοτεχνία επανεγγράφει το σχήμα του bildungsroman, από
την άποψη ότι η ενηλικίωση γίνεται ένας κυριολεκτικός αγώνας για την
επιβίωση και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου, στον οποίο η
αντιμετώπιση κάθε μορφής ατομικής κρίσης επηρεάζει και την αντίστοιχη κοινωνική. Η νεανική δυστοπία συνδέεται λοιπόν με το μυθιστόρημα
ενηλικίωσης, σηματοδοτώντας το τέλος της ανέφελης αθωότητας και την
εμφάνιση κρίσης αξιών σε ατομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο (Στη
διαπασών, Χνότα στο τζάμι, Ήταν το ίνδαλμά μου, Ροζ φλαμίνγκο).
Αυτού του είδους η προβολή σε καταστάσεις απίθανες σε σχέση με την
πραγματική ζωή αποτελεί για τους εφήβους μία ευκαιρία να εξερευνήσουν
την εσωτερικότητά τους, μαζί με τα όρια του σώματος και του μυαλού
τους. Παράλληλα, η δυστοπική προσέγγιση του απίθανου ή παράλογου
στοιχείου μέσα από ένα ιδεαλιστικό πρίσμα καλεί το νεανικό κοινό να
αναθεωρήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις του, αλλά και να υπερβεί τα
όρια δράσης της ηλικίας τους (Nikolajeva, 2010: 73). Η νεανική δράση
μέσα από καταστάσεις κρίσης αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφόσον
έρχεται να αυτονομηθεί σε σχέση με το κοινωνικό σύστημα και να θέσει
ως σημείο αναφοράς τον εαυτό της.
Στη νεανική κρίση αξιών ο κόσμος των ενηλίκων τίθεται υπό αμφισβήτηση και κριτική. Πρόκειται για στοιχείο στερεοτυπικό, σε νεανικά
δυστοπικά μυθιστορήματα, όπου το επικίνδυνο κι απάνθρωπο δυστοπικό
σύμπαν είναι το αποτέλεσμα των αποφάσεων των ενηλίκων (Nikolajeva,
2010: 73). Με τον τρόπο αυτό υπονομεύεται η βαρετή, απρόσωπη και καταπιεστική εξουσία «των μεγάλων» ενώ το βάρος τοποθετείται στη νεανική ματιά που αναγνωρίζει το παραπάνω σύστημα ως προβληματικό και
αδιέξοδο και επιθυμεί μέσα από την κρίση των αξιών των ενηλίκων να
επιβάλλει τις δικές του (Χνότα στο τζάμι, Στη διαπασών, Ροζ φλαμίνγκο),
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αν και αρχικά «αναγκάζεται να αποδεχθεί τις ισχύουσες αξίες (Ήταν το
ίνδαλμά μου). Δεν είναι τυχαία, σε σχέση με τα παραπάνω, και η ηλικιακή
σύμβαση. Η διάθεση για την αποτίναξη του ελέγχου και η αντικομφορμιστική νεανική ματιά φέρνουν στο προσκήνιο τη δράση για την αλλαγή της
κοινωνίας.
Η σημασία της νεανικής δράσης είναι κρίσιμη σε σχέση με την πορεία προς την ωρίμαση και την ενηλικίωση που συναντούμε στα νεανικά
δυστοπικά μυθιστορήματα. Ωθεί τους χαρακτήρες των νέων να συγκρουστούν με τις κοινωνικές νόρμες, με σπάνιες εξαιρέσεις, τουλάχιστον αρχικά (Ήταν το ίνδαλμά μου), να ανατρέψουν το επιθυμητό κοινωνικά γι’
αυτούς, να αναθεωρήσουν τα όρια ανάμεσα στην επαναστατικότητα και
τον κομφορμισμό και να κάνουν δύσκολες ηθικές επιλογές.
Στη νεανική λογοτεχνική παραγωγή τα ουτοπικά και δυστοπικά κείμενα αποτελούν αλληγορίες, με σκοπό την κριτική ανάλυση ή και επαναδιαπραγμάτευση πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ζητημάτων του
παρόντος όπως η οικονομική ανισότητα και περιθωριοποίηση, η πολιτική
αστάθεια, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, η περιβαλλοντική καταστροφή και
ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ας σημειώσουμε πως ο προβληματισμός για
την κοινωνική αλλαγή μπορεί να ξεκινά τόσο από ουτοπικά όσο και από
δυστοπικά στοιχεία που επισημαίνουν συνολικά τις ελλείψεις, κινδύνους
και προβληματικά στοιχεία του παρόντος.
Διαχρονικά με ένα πολιτικό βάρος, η δυστοπία, ήδη από τις «κλασικές»
πλέον εγγραφές της τον 20ό αιώνα, φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν
μαζί με φόβους για ένα εφιαλτικό μέλλον (Ames, 2013: 8). Το πέρασμα
στον 21ο αιώνα σημαδεύτηκε από φαινόμενα τρομοκρατίας, και από τη
διασπορά του φόβου, τόσο ως άμεσο βίωμα, όσο και έμμεσα (Χνότα στο
τζάμι) μέσα από τα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης (Mallan et al., 2005:
2). Τα αφηγήματα των σύγχρονων δυστοπιών για εφήβους αντλούν από
τις ασταμάτητες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές του σύγχρονου κόσμου,
και τις «τεχνολογίες που διαπλάθουν το παρόν και απειλούν το μέλλον»
(Sharp, 2013: 211).
Μακρινή και ταυτόχρονα απειλητικά κοντινή στον νεανικό και ενήλικο κόσμο, η νεανική κριτική δυστοπία γίνεται το κατάλληλο λογοτεχνικό
έδαφος για την προσέγγιση πολιτικών ζητημάτων βίας, φόβου, καταπίεσης,
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ελέγχου, αλλά και συγκρότησης της ταυτότητάς τους μέσα από την κρίση
που διέρχονται είτε αυτή πηγάζει από την ηλικία (Στη διαπασών) είτε από
οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτικό status (Χνότα στο τζάμι, Ήταν το ίνδαλμά
μου, Ροζ Φλαμίνγκο). Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί έναν κόμβο στην περίπτωση της νεανικής δυστοπίας, συνδεόμενο με μία ώθηση προς κριτικές
αναθεωρήσεις, αλλά και με την επιφόρτιση της λογοτεχνίας με ένα σημαντικό αξιακό βάρος. Η αξιακή φόρτιση είναι αλληλένδετη με όλα τα παραπάνω, είτε αφορούν στην επεξεργασία του φαινομένου της τρομοκρατίας
και στην υπέρβαση της ρητορικής του φόβου, είτε εκφράζεται πρακτικά σε
κοινωνικό επίπεδο με στάσεις πολιτικής εμπλοκής.
Χωρίς αμφιβολία, η ανάληψη δράσης απέναντι σε ό,τι διαταράσσει την
ισορροπία της καθημερινότητας αποτελεί μορφή υγιούς αντίδρασης κάθε
σκεπτόμενου και ενεργού πολίτη, όπως ο Άλεκ στα Χνότα στο τζάμι ή τα
παιδιά στα Ροζ φλαμίνγκο. Είναι προσωπική υπόθεση καθενός να αντιδράσει με τα όποια μέσα διαθέτει σε επίπεδο καθημερινότητας, στη δουλειά,
στο σπίτι, στο σχολείο, στην οικογένεια, στις φιλικές συναναστροφές, όπως
ο Μάνθος, όταν συνέρχεται στο Ήταν το ίνδαλμά μου. Είναι σαφές ότι απέναντι σε ένα βαθιά νοσηρό κοινωνικό οικονομικό μοντέλο ζωής, οφείλουμε να προτάξουμε ένα διαφορετικό κώδικα αξιών και να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με ό,τι μας οδήγησε μέχρι εδώ, όπως τα παιδιά στα
Ροζ φλαμίνγκο. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε τον τρόπο με
τον οποίο η κρίση γίνεται αντιληπτή από τον καθένα, αφού η ερμηνεία της
έννοιας διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τη χρησιμοποιεί. Ο
Μάνθος αργεί να συνειδητοποιήσει την κατάσταση, αλλά τελικά διαπιστώνει την κρίση, ενώ οι ενήλικες συνεχίζουν με τον τρόπο τους να κρατούν
άσβεστη τη φλόγα της. Αυτό σημαίνει πως η κρίση, σε πολλές περιπτώσεις,
αποδεικνύεται μια έννοια ιδεολογικά φορτισμένη και η χρήση της γίνεται
συνώνυμη ιδεολογικών και πολιτικών ερμηνειών. Με άλλα λόγια, αυτό που
για μια ομάδα συμφερόντων αποτελεί κρίση, για μια άλλη ομάδα ενδεχομένως να συνιστά ευκαιρία ή μια κατάσταση ικανοποίησης ή εξυπηρέτησης
συμφερόντων (Ροζ φλαμίνγκο). Υπό την έννοια αυτή, η κρίση για να κατανοηθεί στην ολότητά της πρέπει να «διαβαστεί» από πολλές όψεις, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία περισσότερο πλήρη και αναλυτική εικόνα για
την προέλευση, την ουσία και το περιεχόμενό της. Είναι όμως αμφίβολο αν
τελικά υπάρξει λύση και τελική έκβαση της κρίσης στην ιστορία.
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Κάθε μορφή κρίσης συνδέεται συχνά με βίαια και τραυματικά συμβάντα στις δυστοπίες μας. Είναι όμως και μία «ταμπέλα», που μοιάζει να
απονέμεται σε όσους διαφωνούν πολιτικά, ειδικότερα σε άτομα νεαρής
ηλικίας, όπως ο Άλεκ στα Χνότα στο τζάμι. Αναδεικνύει όμως παράλληλα
και ένα σύστημα αξιών που θέτει την αξία του ανθρώπου πάνω από τα
γρανάζια και τους μηχανισμούς της εξουσίας απέναντι σε ένα άλλο σύστημα αξιών που τον συντρίβει. Η σύγκρουση αυτή φέρνει στην επιφάνεια
ηθικά διλήμματα και γκρίζες ζώνες δράσης, κάπου ανάμεσα στο «καλό»
και το «κακό». Ο φόβος, τα κοινωνικοπολιτικά διλήμματα του Άλεκ τελικά υπερνικούν τους ενδοιασμούς του και αναδεικνύεται σε αμύντορα των
ηθικών, και όχι μόνο, αξιών, και με την τελική απόφασή του καταφέρνει
να γκρεμίσει ένα σάπιο, φαινομενικά τέλειο, κοινωνικοπολιτικό σύστημα.
Κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δυστοπία είναι ένας δυσοίωνος κόσμος από τον οποίο οι άνθρωποι επιζητούν πάση θυσία να αποδράσουν.
Και η απόφασή του να αποκαλύψει την πραγματικότητα οδηγεί στην ουτοπία, ένα σύστημα κανόνων το οποίο μας δείχνει τρόπους για να αλλάξει
η πραγματικότητα.
Η πορεία της διαμόρφωσης της ταυτότητας για τους νεαρούς πρωταγωνιστές των δυστοπιών που εξετάζουμε ακολουθεί μία σχετικά όμοια
τροχιά. Η οικογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι, ο έρωτας, το bullying, η
σύγκρουση με την κοινωνία αποτελούν όλα μαζί κοινό τόπο στη ζωή μεγάλου μέρους των εφήβων, όπως και των πρωταγωνιστών των μυθιστορημάτων που διερευνούμε. Το στοιχείο που διαφοροποιεί ωστόσο την εμπειρία
των μυθιστορηματικών χαρακτήρων είναι το δυστοπικό σύμπαν μέσα στο
οποίο ζουν και κινούνται, με όλες τις προεκτάσεις που έχει αυτό. Η ανελευθερία, η απάνθρωπη βία, η επιτήρηση, ο ελεγκτικός ρόλος της τεχνολογίας, ο εξευτελισμός της πολιτικής υπόστασης του ανθρώπου, αποτελούν
σημαντικά δυστοπικά στοιχεία που αποτυπώνουν την κοινωνική και ηθική
κρίση στα μυθιστορήματα που εξετάζουμε. Ως προς τη διαμόρφωση της
ταυτότητας των εφήβων Άλεκ, Θανάση και Μάνθου και των παιδιών στα
Ροζ φλαμίνγκο, αυτή εμφανίζεται με τη διακοπή της «φυσιολογικής» ζωής
τους και την εμφάνιση των συγκρούσεων με τον εαυτό τους και την κοινωνία, των δύσκολων επιλογών, της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης. Όλα
τα μυθιστορήματα ακολουθούν τη δυστοπία και εναποθέτουν το καθήκον
της αλλαγής στη νεανική, ανανεωτική δράση.

Η ΔΥΣΤΟΠΙΑ ΣΤΗ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ...

545

Η κρίση διασπείρει τον τρόμο στα μυθιστορήματα, καθιερώνοντας δύο
«κοινωνίες φόβου» και δύο εφήβους των οποίων η δράση κινητοποιείται σε
κάποιο βαθμό από το συναίσθημα αυτό. Μπορούμε μέσα από μία συνολική
αποτίμηση να μιλήσουμε για υπέρβασή του; Κι ακόμα περισσότερο, μπορούμε να μιλήσουμε για υπέρβαση του φόβου από το νεανικό αναγνωστικό
κοινό, για κριτική διάλυση των «συστατικών» του, για αποδόμησή εν τέλει
της ρητορικής που τον ενδυναμώνει (Άλεκ/Χνότα στο τζάμι); Το όραμα της
ουτοπίας, μακρινό κι απρόσιτο, μοιάζει να κουβαλά μέσα του την προσδοκία
για κάτι νέο και ελπιδοφόρο (πβ εχθρικές οικογένειες στα Ροζ φλαμίνγκο).
Στον αντίποδά της η δυστοπία, αρνητικά φορτισμένη συγκριτικά με
την ουτοπία, παρουσιάζει ένα διαστρεβλωμένο και απειλητικό όραμα που
αποτυπώνει κάθε μορφή κρίσης. Οι δύο όροι μαζί παρουσιάζονται σαν
ένα δίπτυχο, σαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος που εναλλάσσονται.
Έτσι το δίπολο δυστοπία vs ουτοπία συνδέεται με το άλλο δίπολο κρίση vs
άρση κρίσης. Ο τρόπος που συνδέονται αλλά και ο ορισμός τους σε σχέση
με αυτή τη σύνδεση αποτελούν ένα εξαιρετικά πολυσύνθετο ζήτημα που
απαιτεί από εμάς να ανατρέξουμε στα στοιχεία που οριοθετούν τόσο την
κρίση/δυστοπία όσο και την άρση της/ουτοπία. Ωστόσο, αυτό το όραμα
της ιδανικής, αρμονικής και τέλειας λειτουργικής κοινωνίας έχει συνδέσει, στον καθημερινό κυρίως λόγο, την ουτοπία με μία αυτοϋπονόμευση
και αυτοκριτική. Αυτό συμβαίνει επειδή συχνά συνδέεται με τον ιδεαλισμό, με το απραγματοποίητο, το ανέφικτο στοιχείο, αυτό που πάντα θα
διαφεύγει από τις ανθρώπινες κοινωνίες, αποκτώντας έτσι μία αρνητική
απόχρωση. Φαίνεται έτσι η ουτοπία να πραγματώνει την ετυμολογία της,
μη δυνάμενη να υπάρξει σε «κανέναν τόπο». Παρ’ όλα αυτά οι Bradford
et al. (2008: 2) υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο: η ουτοπία «προέρχεται και δίνει ταυτόχρονα τροφή σε ιδέες που επηρεάζουν το πολιτικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι», προωθεί διαδικασίες που παράγουν υλικές αλλαγές και γεννά «οράματα για μία βελτιωμένη τάξη πραγμάτων», όπως αποδεικνύεται από την άρση της κρίσης –αποκατάσταση
της διασαλεμένης περιβαλλοντικής ισορροπίας στα Ροζ φλαμίνγκο και
την ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης μετά τις αποκαλύψεις του Άλεκ
στα Χνότα στο τζάμι ή την επανάκαμψη του Θανάση στο μυθιστόρημα
Στη διαπασών και στον Μάνθο στο Ήταν το ίνδαλμά μου. Ενσαρκώνει
επομένως η ουτοπία κάτι απτό και γνώριμο, έναν πολιτικό και κοινωνικό
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οραματισμό για τις αλλαγές που θέλουμε να δούμε σε ένα κόσμο χωρίς
ηθική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική κρίση. Εμφανίζεται με προβληματικές καταστάσεις τις κοινωνίες στις οποίες ζούμε και αποκαλύπτει
με κριτικό τρόπο τη σκοτεινή πλευρά του παρόντος.
Η υποκειμενικότητα και η κρίση-τρομοκρατία
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς ότι με την ξεχωριστή
πολιτική της δόμηση μιας κρίσης σε καθεμιά από τις δυστοπικές κοινωνίες
που εξετάζουμε, γίνεται για τους έφηβους πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων προσωπική υπόθεση. Το ζήτημα της κρίσης για τον εφηβικό κόσμο
φέρνει στην επιφάνεια τον τρόπο βίωσης του τραύματος των περιπτώσεων
κρίσης, τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται η νεανική δράση απέναντι
στην ενήλικη και τον τρόπο με τον οποίο η νεανική δράση, λόγω κρίσης,
οργανώνεται απέναντι στο χάος και στον φόβο.
Στο μυθιστόρημα Χνότα στο τζάμι το κυνήγι των τρομοκρατών αποκτά
μια απρόβλεπτη πορεία και στρέφεται με ο πρόσχημα της τρομοκρατίας
(πολιτική κρίση) κατά των μεταναστών που αδυνατούν να υπερασπιστούν
τα δικαιώματά τους. Σ’ αυτά τα πλαίσια, ο νεαρός πρωταγωνιστής Άλεκ
οργανώνει τη δράση του μέσα από την τεχνολογία για να αναστρέψει την
αδικία και την αυθαιρεσία του συστήματος. Η δράση του είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει την ατομική εμπλοκή του. Αναζητά τρόπους
αποκάλυψης της αλήθειας της δολοφονίας του νεαρού μετανάστη, ενώ ο
χαρακτηρισμός του «τρομοκράτη» επηρεάζει τη συγκρότηση της ταυτότητάς του και πώς αυτό το γεγονός επηρεάζει τη δράση του προς την κοινωνική αλλαγή. Έτσι, η γενικότερη πολιτική κρίση, παρά την εμφάνισή της
ως ουτοπίας, επηρεάζει την προσωπική που αποκαλύπτεται από τις ψυχολογικές διακυμάνσεις του ίδιου και τη διαρκή επιτήρηση των πολιτών που
φαίνεται ότι δεν την αντιλαμβάνονται.
Πρόκειται για άλλη μία σύμβαση της νεανικής δυστοπίας, στην οποία
οι Hintz και Ostry εντοπίζουν μια ιδεαλιστική προέλευση: η αποστολή
της «σωτηρίας» της κοινωνίας εναποτίθεται στα νεανικά χέρια. Οι έφηβοι, σύμφωνα με τη διατύπωσή τους, «γνωρίζουν καλύτερα». Εμφανίζονται μάλιστα να έχουν αυξημένη επίγνωση του ρόλου τους και αναλαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό ηγετική στάση σε σχέση με την αλλαγή
(Hintz et al., 2003: 10). Αυτό φυσικά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την
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υποκειμενικότητα. Η ιδεαλιστική κατασκευή της εφηβείας, σε σχέση με
τη μελέτη των Hintz και Ostry, αποτελεί για την αμερικανική εφηβική
λογοτεχνία μία προέκταση λογοτεχνικών και μη, νοσταλγικών οπτικών
του 19ου αιώνα, που αντιμετώπιζαν την παιδική και νεανική ματιά ως φορέα αθωότητας, καθαρότητας, ελπίδας και εξυγίανσης της αμερικανικής
κοινωνίας που είχε χάσει τις αξίες της μέσα στην αστικοποίηση και τη
βιομηχανοποίηση (Campbell, 1997: 218).
Είναι χαρακτηριστικό πως η ταμπέλα του τρομοκράτη ή ακόμα και η
υπόνοια της «παρανομίας» αποτελεί κάτι δυσβάσταχτο για τον Άλεκ, κάτι
που τριβελίζει τη συνείδησή του και προσπαθεί να αποβάλει διακαώς από
πάνω του, προκειμένου να γίνει υπόδειγμα πολίτη. Αφήνει έτσι το δικό
του λιθαράκι αλλαγής, αλλά δεν πηγαίνει πολύ μακριά, από την άποψη
πως δεν μάχεται για κάτι ριζικά ανανεωτικό για διαφορετικές κοινωνικές
δομές, ανεξάρτητα αν τελικά με την αποστολή του video για την αποκατάσταση της αλήθειας γίνεται η μεγάλη ανατροπή. Κινείται μέσα στα δεδομένα πλαίσια της γνώριμης κοινωνίας του, ακροβατώντας ανάμεσα στον
κομφορμισμό και την εξέγερση. Η επιλογή της δράσης είναι ζήτημα ατομικό στο Χνότα στο τζάμι, αλλά αποκτά την αναγκαία συλλογικότητα για να
γίνει κομμάτι της κοινωνίας μέσα από την τεχνολογία. Η επιλογή ωστόσο
της δράσης από το άτομο είναι το κεντρικό σημείο του μυθιστορήματος,
ακόμα περισσότερο κι από τη δυνατότητα της τεχνολογίας να αποτελέσει
έναν χώρο πολιτικής οργάνωσης και αντίστασης ή από τη συλλογικότητα
ως μέσο υπέρβασης του φόβου. Όπως επισημαίνει ο Moylan (2009: 199200), πρόκειται για ένα κομβικό στοιχείο σε μυθιστορήματα που θέτουν
κάθε κρίση υπό κριτικό πρίσμα. Η εναλλακτική κοινωνία ή η συγκρότηση
ενός εναλλακτικού κοινωνικού και ιδεολογικού συστήματος δεν εμφανίζονται στον λογοτεχνικό ιστό τόσο σημαντικά όσο η ίδια η διαδικασία
της αλλαγής και κυρίως η ανάληψη αντι-ηγεμονικής δράσης από το άτομο
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ηθική πυξίδα του Άλεκ είναι πολλές φορές
ξεκάθαρη, όμως άλλες φορές τον προδίδει. Ας μην ξεχνάμε βέβαια πως η
πορεία του είναι αυτή ενός εφήβου με μια υπό διαμόρφωση ταυτότητα και
σε ένα τραχύ μονοπάτι ενηλικίωσης.
Η αποκάλυψη της σκανδαλώδους αλήθειας «απελευθερώνει» τον
Άλεκ από τα μυστικά που κρατούσε κρυμμένα, ρίχνοντας ταυτόχρονα
άπλετο φως στην παράνομη δράση του κρατικού μηχανισμού που για να
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εξασφαλίσει την απαιτούμενη ασφάλεια καθιερώνει ευρύτατα την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πολιτών, που ως δυστοπικό στοιχείο στηρίζεται και στο Χνότα στο τζάμι σε σημαντικό βαθμό στην τεχνολογία.
Ολόκληρη η πόλη κατακλύζεται από κάμερες ήδη πριν συμβεί η τρομοκρατική επίθεση, γεγονός που αποδεικνύει την κρίση μέσα από τον φόβο
ανατροπής του. Η υπερβολή του Άλεκ στο κομμάτι της επιτήρησης μέσα
στη γειτονιά του φανερώνει το δυσβάσταχτο για τον νεαρό δυστοπικό
έλεγχο. Η σταδιακή κορύφωση των σκέψεων και των συναισθημάτων του
φανερώνει τον έλεγχο στον οποίο υπόκειται και του δίνει την αίσθηση ότι
βιώνει συνθήκες φυλάκισης ενώ είναι «ελεύθερος». Ο έλεγχος μάλιστα
συντελείται μέσα σε ένα είδος πανοπτικού συστήματος, όπου δεν μπορεί
να αντιληφθεί εάν και πότε ακριβώς παρακολουθείται. Η πιθανότητα της
επέκτασης ενός τέτοιου συστήματος ακόμα και μέσα στο ίδιο του το σπίτι, όπως και συμβαίνει, συντελεί ώστε να ζει με ανασφάλεια και αδυναμία
διαχείρισης του φόβου του. Αισθάνεται πως δεν μπορεί να διαχειριστεί
τον ιδιωτικό του χώρο, καθώς με ποικίλα προσχήματα εισβάλλουν στο
σπίτι πράκτορες του κρατικού μηχανισμού. Η χρήση της «τεχνολογίας»
τον εξοπλίζει με αποφασιστικότητα και του δίνει το αίσθημα της ασφάλειας μέσα σε όλες τις αλλαγές που βιώνει.
Στο Χνότα στο τζάμι η κρίση είναι συνυφασμένη σε σημαντικό βαθμό
με τον κρατικό μηχανισμό, με τον τρόπο που οργανώνεται η δημόσια δράση μέσα στο «πανοπτικό» (Bentham et al., 1995). H έννοια μάλιστα του
«πανοπτικού» διευρύνεται σε μια ευρύτερη κοινωνική επιτήρηση η οποία
συνδέεται με το άγρυπνο «μάτι» της τεχνολογίας τόσο στο φάσμα της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας ζωής των πολιτών.
Πρόκειται για έναν κρατικό μηχανισμό απρόσωπο και ολοκληρωτικό,
καθώς εγκαινιάζει νέες –αλλά όχι ανθρωπιστικά ανανεωτικές– αντιλήψεις
για τη ζωή, την έκφραση και την ανθρώπινη δράση. Η κρατική οργάνωση
κινείται γύρω από την επιτήρηση και την καταπίεση σε κάθε κομμάτι της
ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας των πολιτών της. Ωστόσο η κρατική δομή
δεν εμφανίζεται στην περίπτωσή μας ως ριζικά κατασταλτική, αλλά κρύβει μέσα της ψήγματα σκεπτικισμού και αντίστασης.
Σημαντικό στα Χνότα στο τζάμι είναι επιπλέον το στοιχείο του ελέγχου
και της επιτήρησης: κάμερες στους δρόμους, συσκευές παρακολούθησης,
διαδικτυακός έλεγχος. Αυτό το στοιχείο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία
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«πανταχού» παρουσία, και που δηλώνει την κρίση και την κρατική ανασφάλεια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, από την άποψη ότι μοιάζει να επαναδιαπραγματεύεται τις ισορροπίες ανάμεσα στις ιδιωτικές και δημόσιες
ελευθερίες, εγκαινιάζοντας παράλληλα μία νέα βάση στη σχέση του κράτους με τους πολίτες.
Η επεξεργασία του φόβου και των ανοιχτών τραυμάτων στο μυθιστόρημα Στη διαπασών αποτελεί κομμάτι ενός χαοτικού κόσμου, στον οποίο
οι νέες γενιές καλούνται να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, να συγκροτήσουν την ταυτότητά τους και να επιβιώσουν. Άλλωστε, η εφηβεία
αναγνωρίζεται ως μία εμπόλεμη ζώνη, γεμάτη από συγκρούσεις, αγώνες
και άγχος, καθώς ο έφηβος περνά μια απόλυτα φυσιολογική κρίση, η
οποία κάποτε υπερβαίνει τα θεμιτά όρια, όπως στην περίπτωση του Θανάση. Οι συγκρούσεις αυτές μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό νόημα
και βάθος όταν συνδυάζονται σε νεανικά αφηγήματα με προβλήματα οικογενειακά, τα οποία ευνοούν την παρεκτροπή, τις συγκρούσεις και την
ωμή βία (Caillouet, 2005: 68), καθώς αγωνίζονται για την συγκρότηση
της ταυτότητάς τους. Καταστάσεις κρίσεις όπως αυτές σημαίνουν βίαιη,
αγωνιώδη αλλαγή, επίπονα ηθικά διλήμματα και κριτική αποτίμηση του τι
συνεπάγεται να αναγνωρίζεται ο έφηβος διαφορετικός μέσα σε ένα σύστημα που είναι έτοιμο να τον συντρίψει συχνά. Από εκεί και πέρα, υπάρχει η
συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχει ο καθένας να υπερβεί τα διαστρεβλωμένα «εγώ» και τα απάνθρωπα συστήματα εξουσίας που απορρέουν
από μια ταραγμένη οικογένεια και καθιστούν τον έφηβο ευάλωτο μέσα
στην κρίση που διέρχεται στις πάσης φύσεως επιρροές που εμφανίζονται
ως σανίδα σωτηρίας και που επιδεινώνουν την υπάρχουσα κρίση. Ο δρόμος για τη μεταβολή μιας στρεβλής προσωπικότητας και την άρση της
κρίσης στρώνεται σταδιακά στο μυθιστόρημα, και ακολουθείται πολλές
φορές από επώδυνες αποφάσεις που εν αγνοία του ο πρωταγωνιστής Θανάσης παίρνει κατά τη διαδικασία ενηλικίωσης και την αντιμετώπιση της
κρίσης την ύπαρξη της οποίας δεν συναισθάνεται.
Ο τρόπος με τον οποίο η δράση για την αλλαγή εκδηλώνεται ποικίλλει
και θέτει ξεχωριστούς «πυλώνες» ελπίδας. Αν στο Χνότα στο τζάμι βασικός
πυλώνας αντιμετώπισης της κρίσης είναι η τεχνολογία για τον Άλεκ, στη
ιστορία του Θανάση (Στη διαπασών) καθοριστικός πυλώνας αναδεικνύεται
ο θάνατος της μητέρας του και κυρίως ο έρωτας.
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Ο Παπαθεοδώρου αξιοποιεί ένα είδος γραφής που ακολουθεί συνεχώς τις ταραγμένες σκέψεις του πρωταγωνιστή της με όλες τις αντιφάσεις
τους. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση τονίζει την υποκειμενικότητα της θέασης του κόσμου και την κρίση που διέρχεται ο κεντρικός μυθοπλαστικός
χαρακτήρας.
Οι μάχες που δίνει ο Θανάσης για τη συγκρότηση της ταυτότητάς του
εν μέσω αβεβαιοτήτων του στερούν την οργανωμένη και συνειδητή σκέψη. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση συνδέεται άμεσα με προσεκτικά επιλεγμένους στίχους τραγουδιών που δίνουν την εντύπωση ότι η ιστορία χάνει
τη συνεκτικότητα και τη συνέχειά της καθώς ακολουθεί τις ταραγμένες
σκέψεις του Θανάση. Ο νοητικός έλεγχος που ασκείται στον Θανάση και η
αβεβαιότητα του αυτοελέγχου δημιουργούν μία πρωτοπρόσωπη αφήγηση
που υπονομεύει συνεχώς τον εαυτό της. Έτσι, ενισχύεται η εντύπωση πως
έχουμε να κάνουμε με ένα υποκείμενο ασταθές και αναξιόπιστο, που το
εντοπίζουμε σε θραύσματα σκέψεων και πράξεων και που αποδομεί συνεχώς την αντικειμενικότητά του.
Ο Παπαθεοδώρου απεικονίζει τον Θανάση να βιώνει συνεχείς και
αμφίρροπες αλλαγές οι οποίες υπερβαίνουν τη ζωή ενός εφήβου. Η αβεβαιότητα στη ζωή του είναι η αντανάκλαση του αβέβαιου κόσμου του.
Μέσα σε αυτόν, ο Παπαθεοδώρου κάνει την πορεία του μυθοπλαστικού
χαρακτήρα του επώδυνη, εξερευνώντας τις σκοτεινές πτυχές του εαυτού
σε σχέση με την κοινωνία.
Η επιστροφή στο οικογενειακό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την μετέπειτα πορεία του Θανάση. Η οικογένεια είναι το μόνο θετικά
γνώριμο και οικείο στοιχείο της ζωής του, αυτό που τελικά δίνει νόημα
στον ταραγμένο κόσμο στον οποίο κινείται και τον βοηθάει να αντιμετωπίσει την κρίση. Η οικογένεια συνδέεται σύμφωνα με τον Winter (2000: 5)
με μια μορφή πολιτισμικού κεφαλαίου, που θεμελιώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης σε ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα, πέρα από την ίδια
και ενισχύει την συλλογική δράση.
Στην περίπτωση όμως του Θανάση ακολουθείται ένα σχήμα απομάκρυνσης και επαναπροσέγγισης στον οικογενειακό πυρήνα, γεγονός που
σημαίνει για τον ίδιο απουσία εμπιστοσύνης, πάλη με τις άξιες της κοινωνίας, αλλά μια σταθερή περιπλάνηση στον κόσμο. Η φωνή της «μέσης
οδού» που ακούγεται στο βιβλίο προέρχεται από τη Λουίζα, με την οποία
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ο Θανάσης συνδέεται συναισθηματικά. Το γεγονός αυτό τον καθιστά έναν
πολύ ιδιόμορφο πρωταγωνιστή νεανικού δυστοπικού μυθιστορήματος κρίσης. Το ουτοπικό όραμα υπάρχει όμως στη δυστοπία έστω και σε ψήγματα
δράσης, ακόμα και αν αυτή δεν είναι μόνο προϊόν της νεανικής (Λουίζας)
αλλά και της «ενήλικης» πρωτοβουλίας της μητέρας του, ο θάνατος της
οποίας θα τον συνταράξει.
Όσα τεκταίνονται στο μυθιστόρημα Ροζ φλαμίνγκο οφείλονται στην
ψηφοθηρία των ψηφοφόρων και καθιερώνει μία κατάσταση κρίσης που
εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα, χωρίς να υπολογίζεται ορθολογιστικά
ο φόβος που προκύπτει από την αλλοίωση του περιβάλλοντος. Η κρίση
με αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλά τη συλλογική συνείδηση, η οποία
λόγω των συμφερόντων δεν λαμβάνεται υπόψη. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά
πως οι πολίτες επέλεξαν τη βία και την ανελευθερία. Ο περιορισμός της
ελευθερίας στο όνομα του προσωπικού συμφέροντος εξαλείφει την κρίση
έχθρας ανάμεσα σε δύο οικογένειες και η εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας φόβου μοιάζει να είναι ένα ανεπιθύμητο αλλά «αναγκαίο» αποτέλεσμα. Όταν
επέρχονται οι συμφορές που παραπέμπουν στις δέκα πληγές του Φαραώ
οι ενήλικοι χαρακτήρες για πολιτικούς λόγους συγκρούονται και πέφτουν
σε αντιφάσεις, γεγονός που αποτυπώνει όχι μόνο ανθρωπιστική και ηθική
κρίση, αλλά αναδεικνύει περισσότερο την κυριαρχία προσωπικών συμφερόντων που οδήγησε τελικά στη γενικότερη περιβαλλοντική κρίση. Έτσι,
ενισχύεται η ασάφεια της αντίληψης του κόσμου, η αφήγηση ωστόσο δεν
στερείται αντικειμενικότητας.
Πάντως, αυτό που υποστηρίζει η Ostry (2003: 111) για τον ρόλο του
πολιτισμού των νεαρών ενηλίκων στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
διερευνώντας κατά πόσο αμφίβολες απολήξεις θα μπορούσαν να ωθήσουν
τους νέους αναγνώστες σε περιβαλλοντικό ακτιβισμό, στην περίπτωση
των Ροζ φλαμίνγκο δεν ισχύει. Αντίθετα, έχει απόλυτο δίκιο, όταν υποστηρίζει, αναγνωρίζοντας την ένταση των ζοφερών αφηγήσεων που προηγούνται, ότι «η απόγνωση και η απελπισία και η αβεβαιότητα μπορεί να
ενθαρρύνει τους εφήβους να αντιμετωπίζουν δυσάρεστες αλήθειες», ιδιαίτερα σε έναν κόσμο που «γίνεται όλο και πιο αστικός», όπου οι έφηβοι δεν
έχουν πλέον την πολυτέλεια να σκέφτονται τη φύση ως ουτοπική διαφυγή.
Είναι ένας κόσμος εφιαλτών, τους οποίους προαναγγέλλει προφητικά μια
μυστηριώδης περιθωριακή γυναικεία μορφή που δίνει την εντύπωση μιας
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γυναίκας μεγάλης ηλικίας, η οποία στο τέλος, με την άρση της κρίσης
αποκαλύπτεται νεαρής ηλικίας, γεγονός που υποψιάζει ότι συμβολίζει την
ίδια τη φύση που «γηράσκει» λόγω κρίσης και ξανανιώνει με την αποκατάστασή της. Είναι ο κόσμος που βλέπει μέσα από τα μάτια της εφηβείας.
Στο μυθιστόρημα Ήταν το ίνδαλμά μου αποτυπώνονται τα προβλήματα
και οι ίντριγκες που ταλανίζουν τον ποδοσφαιρικό χώρο, λόγω συμφερόντων. Αφηγηματικό πρόσχημα: ο νεαρός ταλαντούχος ανερχόμενος και
ακολούθως επιτυχημένος ποδοσφαιριστής μιας τοπικής ομάδας ο Μάνθος,
που, λόγω ινδαλματοποίησης, αποκαλείται Άνθος. Η παραποίηση αυτή είναι αρκετά δηλωτική της αλλοίωσης των αρχών που πρέπει να διέπουν
το ποδόσφαιρο τόσο ως ποδόσφαιρο με την ιδιαιτερότητά του όσο και ως
αθλητισμός, με την κατ’ επίφαση ωραιοποίησή του. Ο τελευταίος μάλιστα
δεν δικαιολογεί καμιά παρεκτροπή, αν θέλουμε να ενσαρκωθούν τα ιδεώδη του.
Οι αφηγηματικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Παπαθεοδώρου αποτυπώνουν με ανατριχιαστικό τρόπο κάποτε λεπτομέρειες και ίντριγκες που
αναπόφευκτα συνεπάγονται οι ποικίλες δράσεις του ήρωα και γενικότερα
οι ποικίλες δραστηριότητες στον χώρο, που συγκρούονται συχνά με τον
νόμο, είτε αυτές ανήκουν στις συγκρούσεις: «εάν συμβεί κάτι», «ποιος
θα δράσει», «τι θα συμβεί» είτε οπουδήποτε αλλού. Ωστόσο, εγείρουν το
ενδιαφέρον και κρατούν σε εγρήγορση τον αναγνώστη. Κι αυτό οφείλεται
στο χάρισμά του να χειρίζεται τον λόγο άνετα και να τον προσαρμόζει στις
απαιτήσεις της ιστορίας. Έτσι, το «τολμηρό» λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη.
Αποτυπώνει μυθοπλαστικά με σκληρό ρεαλισμό καταστάσεις κρίσεις του
χώρου ή «μεταφέρει» συζητήσεις νεαρών οπαδών με ιδιαίτερα ρεαλιστικό
λεκτικό.
Ένα ακόμα αξιοπρόσεκτο πολιτικό στοιχείο στα πλαίσια των δυστοπικών κοινωνιών των μυθιστορημάτων κρίσης είναι αυτό της βίας, στις ποικίλες μορφές της. Οι κοινωνίες που προσεγγίζουμε παρουσιάζονται οργανωμένες γύρω από βίαιες, «τρομοκρατικές» επιθέσεις που αποκαλύπτουν
την υπάρχουσα κρίση και αναμένονται επιπλέον ως απειλή στο μέλλον,
ανεξάρτητα από την τελική θετική έκβασή τους με την εξάλειψη της κρίσης. Ο φόβος και η ανασφάλεια κινητοποιούν αφενός ένα σύστημα περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών και αφετέρου ενισχύουν την επιτήρηση
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και τη βίαιη καταστολή των αντιφρονούντων. Συνολικά, η βία παρουσιάζεται χρήσιμη στην αποκάλυψη των ποικίλων μορφών σχέσεων εξουσίας.
Στα βιβλία του Παπαθεοδώρου διακρίνεται μια κριτική ματιά απέναντι
στον λόγο της εξουσίας. Πολλοί νεαροί ενήλικες είναι πραγματικά σε κρίση
κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσης για διάφορους λόγους. Η νεαρή ενηλικίωση μπορεί επίσης να είναι μια εποχή πνευματικής ανάπτυξης, ενδοσκόπησης και αποσαφήνισης αξιών, ειδικά όταν οι νέοι ενήλικες μπορούν
να ασκήσουν τις ικανότητές τους για επίσημη επιχειρησιακή σκέψη μέσω
πνευματικών θεμάτων στη νεανική λογοτεχνία ενηλίκων (Χνότα στο τζάμι).
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Abstract
According to a new British scientific research, literature fairly accurately reflects the economic situation of the past ten years, especially when
it is “dull” and pessimistic. This finding shows that in our century there is
a close correlation between the indicator of “economic misery” and the
indicator of “literary misery” (how much a book is loaded with words expressing anger, fear, sadness, disgust, etc.). Beyond the impact of the crisis
in literature, a crisis inspires creators to move to other levels, e.g. social,
moral, humanitarian, etc.
In the light of the latest forms of crisis that exist in almost all periods
of time, we will attempt to point out the social and humanitarian crisis in
the fiction of Vassilis Papatheodorou by linking the dystopic situations of
his stories to the forms of crisis that they impress and their impact on the
individual and the wider social environment.
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His fiction allegorically follows the various historical periods through
his heroes who strive to balance between new conditions and to preserve
moral values or sacrifice them for personal interests. It touches upon everyday issues (terrorism, economic deprivation, depreciation of values, racism, unemployment, corruption, crime, environmental destruction, people
who from rubbish bins, homeless, etc.).
It often refers to all kinds of disturbances that happen, due to the economic crisis, in the modern world. Finally, the fact that Vassilis Papatheodoros’ books are classified as youth / children’s books does not mean that
some of them, such as Breath on the Glass and The Lords of Waste, can be
considered cross-over books and be read of adults.
Λέξεις-κλειδιά: Δυστοπία, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση, Παπαθεοδώρου.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΡΡΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Γιάννης Σ. Παπαδάτος* - Δέσποινα Κώτη**
Ο Πέτρος στο μυθιστόρημα Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, της Άλκης Ζέη (2011:25), ξυπνάει από τη φωνή της μάνας του: «Σήκω, του λέει,
να είσαι ντυμένος, έγινε πόλεμος. Δεν ακούς τις σειρήνες;»
Είναι αποδεκτό ότι η λογοτεχνία βοηθά τα παιδιά στην προσωπική τους
ανάπτυξη και μέσω της αυτογνωσίας σε μια κοινωνική ευαισθησία. Όπως
δε υποστηρίζεται, ως κοινωνικό παράγωγο, ταυτόχρονα, παράγει κοινωνία
και παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού και στην
πολιτική ένταξή του μεταφέροντας σύμβολα και μοντέλα ζωής (Κανατσούλη, 2000:28). Επίσης, όπως υπογραμμίζει ο Stephens (1994: 9-10), με
την έτσι κι αλλιώς φανερή ή κρυφή διδακτική της πρόθεση, η λογοτεχνία,
είναι περισσότερο ισχυρή εφόσον η ιδεολογία που αποτυπώνει είναι υφέρπουσα και υπονοούμενη. Ειδικότερα, για τα βιβλία που αναφερόμαστε,
στα οποία αναδύεται ως θέμα ο πόλεμος με διάφορες μορφές, από την
αρχαία εποχή έως σήμερα, καταλαβαίνουμε την επιρροή που αυτά ασκούν
στο παιδί-αναγνώστη και ιδιαίτερα σε μια εποχή που εκατομμύρια παιδιά
ζουν υπό την απειλή πολέμων και συγκαταλέγονται ανάμεσα στα θύματά
τους. Οι επιπτώσεις του πολέμου αποτυπώνονται με ανεπούλωτες τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ψυχοσύνθεση, αφού καταργεί τα δικαιώματα
των παιδιών στη ζωή, στην οικογενειακή ζωή, στην υγεία, στην παιδεία,
στην προστασία από τη βία.
Η παιδική ηλικία, ως ηλικιακή κατηγορία, της οποίας η θεωρητική νοηματοδότηση και τεκμηρίωση άρχισε κυρίως από το κλασικό βιβλίο του
Aries (1960), Αιώνες παιδικής ηλικίας, έχει αναγνωρισθεί στις δυτικές
κοινωνίες, ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής επανάστασης (Μακρυνιώτη,
1986: 24-25). Είναι μια μεταβατική φυσιολογική περίοδος κατά την οποία
*
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το άτομο προπαρασκευάζεται για την ενήλικη ζωή του ως πολίτης, μια
έννοια που και αυτή εναρμονίζεται με τις κάθε φορά ισχύουσες συνθήκες
(Μακρυνιώτη, 1986: 32-33). Πέρα από ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά, η παιδική ηλικία είναι μια έννοια κατασκευασμένη (Lesnik-Oberstein,
1994), μεταβάλλεται δε (Χάντ, 1996: 86-87) από ένα σύνολο κοινωνικοοικονομικών, τεχνολογικών, πολιτιστικών και έμφυλων παραγόντων (Οικονομίδου, 2000: 55), στη διαμόρφωση των οποίων τα παιδιά είναι αμέτοχα. Όσον αφορά στους τεχνολογικούς παράγοντες ο Postman (1999),
υπογραμμίζει, ιδιαίτερα, ότι δημιουργούν εκείνο το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνει και ίσως καταλύει δραματικά την παιδική ηλικία εντάσσοντάς
την μάλλον σε πλαίσια ενηλικότητας (Postman, 2005). Όπως δε, αναφέρει
ο Zipes (2009 ), τα παιδιά προετοιμάζονται ως καταναλωτές στη πολιτιστική διαδικασία. Συμπερασματικά, σήμερα, η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται ως εκείνο το στάδιο της ζωής, στο οποίο επιδιώκεται η συγκέντρωση ικανοτήτων, οι οποίες κατά την ενηλικίωση και την ένταξη στην
αγορά εργασίας, θα μετατραπούν σε «δυνατότητες» (Δασκαλάκης, 2009:
374). Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Zipes (1997:15-38) ότι οι κατά καιρούς
μόδες δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο το παιδί προσομοιάζει με τον
ενήλικο. Παρατηρείται, δηλαδή, μια τάση «για το κλείσιμο της ψαλίδας
μεταξύ ενηλίκων και παιδιών» (Οικονομίδου, 2000:57).
Στο άρθρο μας θα εστιάσουμε σε ορισμένα μυθιστορήματα της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας τα οποία εντάσσονται στο ιστορικό ή το πολιτικοκοινωνικό ή το λεγόμενο διαπολιτισμικό μυθιστόρημα καθώς και
στο μυθιστόρημα της επιστημονικής φαντασίας. Προς τούτο, επιλέξαμε
προβεβλημένα βιβλία σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων (βραβευμένα κυρίως ή που έχουν συγκεντρώσει θετικές και έγκυρες κριτικές), των οποίων
το θέμα αναφέρεται σε διάφορες περιόδους της ελληνικής ιστορίας και
της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας (αρχαία εποχή, βυζάντιο, ελληνική επανάσταση, βαλκανικοί πόλεμοι, α΄ παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή,
ελληνικός εμφύλιος, σημερινοί πόλεμοι στον διεθνή χώρο, ουτοπικοί πόλεμοι της επιστημονικής φαντασίας). Κεντρικός ήρωας είναι το παιδί που
είτε επηρεάζεται από την πολεμική ατμόσφαιρα είτε δέχεται τις επιπτώσεις της είτε συμμετέχει στον πόλεμο με διάφορους τρόπους είτε είναι
εκδιωκόμενο εξαιτίας πολεμικών συρράξεων. Η παραθετική μας αναφορά
στοχεύει στην ανάδειξη της παιδικής ηλικίας όπως αυτή εγγράφεται στα
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κείμενα σε σχέση και με το πνεύμα της εκάστοτε εποχής. Με αφορμή δε
την παιδική ηλικία και τις μορφές της θα τελειώσουμε με ορισμένους προβληματισμούς. Δεν θα μας απασχολήσει η λογοτεχνικότητα των κειμένων
μιας και, λόγω των προαναφερόμενων κριτηρίων επιλογής, θεωρούμε, ότι
είναι διασφαλισμένη.
Στο μυθιστόρημα με θέμα την Αρχαία Ελλάδα της Φράνσης Σταθάτου,
Το θαύμα της Ρόδου, αναπλάθονται σκηνές από την ιστορία της Ρόδου
του 4ου και 3ου π.Χ. αιώνα. Μέσα από την οπτική προσώπων του κειμένου
αναφέρονται η καθημερινή ζωή των αρχαίων Ροδίων, τα έργα τέχνης, η
αξία του αθλητισμού αλλά και η πολιτική κατάσταση της εποχής καθώς
και η ζητούμενη προσήλωση του παιδιού στο δημοκρατικό πολίτευμα.
Η ακόλουθη στιχομυθία είναι αποκαλυπτική: « Θέλω να καταλάβεις ότι
στην πόλη μας, καπετάνιος είναι ο λαός. Αυτό λέγεται δημοκρατία….
Άκου: έχουμε την εκκλησία του δήμου που παίρνει τις αποφάσεις. Έχουμε
τη Βουλή, που βγάζει τους νόμους…Πολλές φορές θαύμασα τις αρετές
τους… (Σταθάτου, 2007: 72). Γεγονότα όπως η κατασκευή του Κολοσσού, αλλά κυρίως η πολιορκία του νησιού από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, ενθουσιάζουν τα παιδιά. Γοητεύονται από τον κρότο των όπλων
και είναι περήφανα για τις επιτυχίες των συμπατριωτών τους. «Μάχη,
σου λέω, όχι αστεία» (Σταθάτου, 2007 :21), λέει συνεπαρμένος ο 9χρονος
Αλέξανδρος που φτιάχνει με πηλό πύργους, αγάλματα και πολιορκητικές
μηχανές. Θαυμάζει την έφηβη αδελφή του που έγινε υπόδειγμα των γυναικών για την απόφασή της να πολεμήσει. Ο πόλεμος ιδωμένος υπό το
δοξαστικό πνεύμα της πόλης- κράτους διοχετεύει στα παιδιά, περισσότερο
από τον ρόλο του παρατηρητή, από τη μία πλευρά τη λογική αντιμετώπισης του εχθρού μέσα από την τόνωση της πολιτικής τους ταυτότητας και
ένταξης του ατόμου στη ζωή του άστεως και από την άλλη, την ανάγκη για
κατίσχυση των ειρηνικών έργων.
Κάτι ανάλογο, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, που παραπέμπει στη φράση του Βιργίλιου «Si vis pacem, para bellum” (αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο), εξαιτίας του παιδαγωγικού και πολιτικού συστήματος της αρχαίας Σπάρτης, παρατηρείται και στο μυθιστόρημα του Χάρη
Σακελλαρίου, Ένα παιδί από σίδερο. Στα χρόνια των Μηδικών πολέμων
ο πρωταγωνιστής, διαμένοντας, ως τα έντεκα χρόνια της ζωής του, σε

560

ΓΙΆΝΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑΔΆΤΟΣ - ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΏΤΗ

στρατόπεδο, εκπαιδεύεται, αποξενώνεται από την οικογένειά του, σκληραγωγείται στη λογική των απαράβατων σπαρτιατικών νόμων και τέλος,
σε νεαρή ηλικία, πολεμά με ηρωισμό και πέφτει στο πεδίο της μάχης στο
πλευρό του Λεωνίδα, στη μάχη των Θερμοπυλών. Αναφέρεται από τον
ενδοδιηγητικό αφηγητή: «Ένα πρωί είδα να φτάνει στο σπίτι μας ο παιδονόμος Δημάγετος με δυο νέους στρατιώτες. Ζήτησαν τη μητέρα μου.
Εκείνη, μόλις τους είδε, αμέσως κατάλαβε τι ζητούσαν κι έτρεξε και με
ξύπνησε. ….Δείχνοντάς μου τον Δημάγετο, μου λέει: Σε παραδίνω στη
Σπάρτη. Αυτή πια θα είναι η μητέρα σου…» (Σακελλαρίου, 1988:46).
Δεν συμβαίνει το ίδιο σε μυθιστορήματα που αναφέρονται στο Βυζάντιο, στα οποία επιφυλάσσεται, για τα παιδιά, ιδιαίτερος ρόλος στην εξέλιξη του ιστορικού γίγνεσθαι. Στο μυθιστόρημα Η φωτιά που δεν σβήνει,
του Χάρη Σακελλαρίου, ο Καλλίνικος, από μικρό παιδί, μέσα από πειραματισμούς που επιδίδεται, ανακαλύπτει το υγρό πυρ (673 μ.Χ.) με το
οποίο θα ηττηθούν οι Άραβες. Η γνωριμία του με τον αυτοκράτορα και
το ενδιαφέρον και η προστασία που του παρείχε εκείνος, θα τον πείσουν
ότι έκανε και πρέπει να κάνει τα πάντα για τη δόξα και τη διατήρηση
της εξουσίας. «-Έκανα ό,τι μπορούσα για τον αυτοκράτορα και την Πόλη,
λέει ταπεινά! Ποτέ στην αλήθεια, δεν πόθησε τίτλους και μεγαλεία (Σακελλαρίου, 1985: 116-117). Άλλωστε, ο βυζαντινός αυτοκράτορας, σε ένα
συγκεντρωτικό κράτος με ένα πολύπλοκο διοικητικό μηχανισμό, ήταν ο
απόλυτος μονάρχης (Σβορώνος, 1995:118).
Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης αναδύονται στο μυθιστόρημα της
Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Ο μικρός μπουρλοτιέρης. O Λευτέρης,
συμμετέχει ενεργά στον αγώνα. Ο πόλεμος παρουσιάζεται ρεαλιστικά με
σκληρές εικόνες. Ο μικρός εμπλέκεται στις μάχες και δεν διστάζει να θέτει
τον εαυτό του σε κίνδυνο εκφράζοντας συνάμα την πίστη του στο πλαίσιο
και του «ελληνοχριστιανικού πολιτισμού». Λέει: «Κάποτες έκανα όρκο
στο νεκρό πατριάρχη, άρχισε ο Λευτέρης. Είπα πως ό,τι μου ζητήσει ο
αγώνας θα το δώσω. Και τώρα κάνω όρκο, αν μ’ αξιώσει ο Θεός και δω τη
λευτεριά στην πατρίδα, να δώσω πάλι τον εαυτό μου για τούτο τον αγώνα»
(Γρηγοριάδου-Σουρέλη, 2018: 99). Οι φιλονικίες και οι άσχημες πλευρές
της περιόδου αναφέρονται στο βιβλίο, αλλά εκείνο που υπερισχύει είναι
η έννοια της αυτοθυσίας. Η ευθύνη, η περηφάνια, ο ενθουσιασμός υπερισχύουν του φόβου. Εδώ, το παιδί-ήρωας όπως και σε άλλα μυθιστορήματα
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με θέμα την επανάσταση του 21, κυρίως σε μυθιστορηματικές βιογραφίες,
μπορεί να λυγίζει συναισθηματικά από τη φρίκη του πολέμου, αλλά για
χάρη των ιδανικών και της ιδέας υψώνεται πάνω από τη φθορά της καθημερινότητας και γίνεται ένα εθνικά ιδεατό σύμβολο σε ένα πλαίσιο εν
πολλοίς σιλερικού ρομαντισμού. Ο ρομαντισμός, άλλωστε, συνέπλεε με
την ελληνική επανάσταση και κυρίως όπως αυτή προσλαμβανόταν στην
Ευρώπη από το φιλελληνικό ρεύμα (Σβορώνος, 1988: 71). Αναφέρει ο
αφηγητής: «Όλο και ζυγώνουν τον εχθρό. Νιώθει την περηφάνια των συντρόφων του, έχει την ίδια χαρά με αυτούς, μα βλέπει κιόλας την ευθύνη:
δεν ξέρει ακόμα τι θα καταφέρουνε. Ο Λευτέρης φοβάται λίγο, νιώθει ένα
σφίξιμο στην καρδιά· μια κρυάδα του ανατριχιάζει την πλάτη. Δε δείχνεται όμως, παίρνει κουράγιο από τις φωνές των ναυτών, από τα αποφασισμένα πρόσωπα των συντρόφων του» (Γρηγοριάδου-Σουρέλη, 2018: 47).
Σε μυθιστορήματα που η δράση τους εκτυλίσσεται στον 20ό αιώνα διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Αν, δηλαδή, η εμπλοκή με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο στον πόλεμο τα παιδιά, στα προηγούμενα βιβλία, είχαν στόχο
την ιδιόμορφα μονοσήμαντη αγάπη τους για την πατρίδα, στα επόμενα μυθιστορήματα, δίχως να μειώνεται η αγάπη γι’ αυτήν, παράλληλα, αποκτά
κι ένα οικουμενικό και διαπολιτισμικό περιεχόμενο. Οι βαλκανικοί πόλεμοι είναι το πεδίο όπου ο Ι. Δ. Ιωαννίδης εκτυλίσσει την υπόθεσή του στο
μυθιστόρημα Τα τρία παιδιά. Τρία παιδιά, φίλοι, διαφορετικής εθνικότητας
μεγαλώνουν στο ίδιο μέρος. Όσο κι αν αγαπούν τις πατρίδες τους, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους, αυτό δεν τους εμποδίζει να
παραμείνουν φίλοι, βοηθώντας κατά περίπτωση ο ένας τον άλλον, Οι συζητήσεις και οι πράξεις τους εμφορούνται από αξίες όπως η αλληλεγγύη, η
φιλία, η συνεργασία, η συναδέλφωση των λαών κι η αναζήτηση τρόπων για
την ειρηνική συνύπαρξή τους καθώς και η ανοχή της διαφορετικότητας. Ο
πόλεμος στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα ως έκφραση και εδαφικών διεκδικήσεων γίνεται η αιτία κατά την οποία ο ήρωας-παιδί αποκόβεται βίαια,
από τον τόπο που γεννήθηκε. Η σύγχυση ταυτότητας που προκαλείται, δημιουργεί ψυχολογική ένταση και αποδιοργάνωση. Οι χώρες τους άλλοτε
είναι σύμμαχοι και άλλοτε εχθροί. Όμως η φιλία τους αν και δοκιμάζεται
στη δίνη του πολέμου, φτάνουν στο σημείο να χτυπηθούν μεταξύ τους,
εντούτοις είναι δυνατή υπερβαίνοντας τα όποια πλαστά σύνορα. Σημειώνει ο αφηγητής; «Φυσικά, καταλάβαινε ο Γιοβάν πως θα’ ταν δύσκολο
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πριν ανοίξουν τα σύνορα να επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Δρόμοι μακρινοί
θα τους χώριζαν. Ανδριανούπολη, Θεσσαλονίκη, Σόφια. Ωστόσο, θα’ ταν
ωραίο ν’ ακούς ή να βλέπεις στον χάρτη: Ανδριανούπολη και σκέφτεσαι:
Οσμάρ, Θεσσαλονίκη: Παύλος. Αν έβλεπε τον Παύλο στη Θεσσαλονίκη,
ας ήταν καλά, ας του’δινε τον φιλικό του χαιρετισμό: ΄Φίλοι για πάντα΄»
(Ιωαννίδης, 1980: 175).
Ένα μυθιστόρημα, από τα ελάχιστα που αναφέρεται στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, είναι Ο μικρός αδελφός, της Λ. Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου. Τα γεγονότα διαδραματίζονται στη Μακεδονία. Ο μικρός Αλέξανδρος απευθύνεται στον έφηβο αδελφό του: «Σε ρωτώ θα γίνει κι εδώ
πόλεμος; Και τι θα πει αυτό το παγκόσμιος; Δηλαδή αν πολεμούν όλα τα
κράτη μαζί, εναντίον τίνος θα πολεμούν; (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου,
1991: 18)» Σε αυτήν τη φαινομενικά αφελή ερώτηση κρύβεται και το δράμα του πολέμου. Ο αδελφός του «μισούσε τον πόλεμο, που για πρώτη
φορά είχε ζήσει από κοντά τη φρίκη του, είχε δει την απαίσια μορφή του»
(Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1991: 154). Από τα λόγια ενός πεντάχρονου αγοριού αναδύεται αυτή η φρίκη του πολέμου: «Στο χωριό μου έριξαν
βόμβες, Ο πατέρας κι η μάνα σκοτώθηκαν» (Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 1991: 149). Και τα δύο αδέλφια, ενηλικιώνονται μέσα από τους διωγμούς της οικογένειάς τους, την παραμονή του ενός στις τάξεις του εχθρού,
τη συμμετοχή του σε αντιστασιακή ομάδα παιδιών, τη συνδρομή του προς
τους δραπέτες και τους κατασκόπους των συμμάχων και, τέλος, στην αιχμαλωσία του και στη θητεία του σε καταναγκαστικά έργα. Πρόκειται για
ένα εξελικτικό μυθιστόρημα στο οποίο μέσα από τη δίνη του πολέμου τα
δύο αδέλφια στην πορεία τους για ενηλικίωση αποκτούν αυτογνωσία.
Η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο συγγραφείς
σκιαγραφούν παιδιά ήρωες που ζουν το δράμα του βίαιου διωγμού από
τις εστίες τους. Το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου, Μέσα στις φλόγες,
αναφέρεται στη ζωή μιας οικογένειας στη Μ. Ασία, η οποία, με όσα μέλη
της επέζησαν μετά την καταστροφή του 1922, εγκαταστάθηκε μαζί με
τους άλλους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η υποδοχή τους ήταν μάλλον εχθρική: «Να φύγετε απ΄ το σπίτι μου, να ξεκουμπισθείτε, παλιοπρόσφυγες!
Μας πήρατε τις δουλειές των αντρώνε μας, μας αρπάξατε το φαϊ μας, μας
βρομίσατε τον τόπο» (Σωτηρίου, 2006: 203). Είναι ένα βιβλίο στο οποίο
παρουσιάζεται σε όλες του τις διαστάσεις το δράμα που συντελέστηκε υπό
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την επιλεκτική «εποπτεία» των ξένων. Αναρωτιέται η αφηγήτρια: «Μέσα
μου πάλευε η συγκίνηση από την αρχή. Γιατί οι άνθρωποι του τόπου μας
έπρεπε να τρέχουν κυνηγημένοι και να σκοτώνονται; Γιατί να καίγονται
πάλι τα σπίτια και τα σπαρτά και οι ελπίδες; Γιατί δε βρισκόταν ένας τρόπος να ζει ο καθένας στη γη των προγόνων του και να τη δουλεύει ήσυχα και καλά είτε Τούρκος ήταν είτε Έλληνας;…Τούτη τη συμφορά ποιοι
άνθρωποι τη φτιάξαν και γιατί;» (Σωτηρίου, 2006:179). Ο ρεαλισμός του
έργου αναδύεται μέσα από ανάγλυφες εικόνες, του φυσικού και κοινωνικού πεδίου. Στα λόγια «ό,τι ξαναγίνεται θα το φτιάξουμε πάλι κι ό,τι
δεν ξαναγίνεται θα μείνει στη μνήμη μας γλυκά, σαν υπέρτατη θυσία σ’ ένα
σκληρό αγώνα για τη λευτεριά» (Σωτηρίου, 2006: 110), ενυπάρχει η εθνική ιστορική μνήμη ως γενεσιουργός δύναμη για μια άλλη κοινωνία δίχως
πολέμους. Στο δε στο ερώτημα της αφηγήτριας «τι είναι αυτό το φοβερό
πράγμα που λέγεται πόλεμος... που σκοτώνει τη χαρά» αφού «χρόνια και
χρόνια ζούσαμε σε εκείνα τα χώματα, πλάι πλάι με τους Τούρκους, και
μας χαμογελούσανε και τους χαμογελούσαμε και μας χαρίζανε τόσα δώρα
και τους χαρίζαμε διπλά» (Σωτηρίου, 2006: 67), αναδύεται συνάμα και
η διαπολιτσιμική ιδεολογία του μυθιστορήματος. Η συγγραφέας από την
οπτική της μικρής ηρωίδας περιγράφει την αγωνία των διωχθέντων και τον
ξεριζωμό τους έχοντας την εμπειρία της μεγάλης καταστροφής. Ο μόνιμος ξεριζωμός αποτελεί ένα διαρκές τραύμα στην παιδική ψυχοσύνθεση:
«Είναι φοβερό…να βρεθείς ξαφνικά χωρίς κανένα παρελθόν, χωρίς παραδόσεις, χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι, χωρίς τίποτα απ’ ό,τι δημιούργησαν
οι κόποι σου και οι κόποι των προγόνων σου, χωρίς καν τις φωτογραφίες
αυτού του παρελθόντος» (Σωτηρίου, 2006: 194). Περιγράφεται δε συχνά
με έναν τρόπο που δείχνει τη μεγάλη σύγχυση που προκαλείται στην ψυχή
του παιδιού: «Ζητούσα από τη γιαγιά να μου ξεκαθαρίσει ένα σωρό απορίες: -Τι απόγιναν οι δικοί μας Τούρκοι, ο Αλής, ο Χασάνης; Μήπως και
τους σκότωσαν οι Έλληνες; -Μπορεί να τους σκότωσαν, παιδί μου. Έγινα
έξω φρενών κι άρχισα να διαμαρτύρομαι…Αφού εμείς είμαστε οι καλοί,
οι δίκαιοι και οι δυνατοί, γιαγιά, τότε πώς σκοτώνουμε ευγενικούς ανθρώπους, μόνο και μόνο γιατί είναι Τούρκοι;- Αχ παιδί μου! Ο πόλεμος δεν
ξέρει έλεος» (Σωτηρίου, 2006: 95). Στο μυθιστόρημα υπογραμμίζεται συχνά η αμφισβήτηση του πολέμου και η άδικη ταλαιπωρία του ανθρώπου:
«Τι δουλειά έχουμε στα βάθη της Ασίας που μας εχτρεύεται ακόμη κι η
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φύση και μας πολεμάει; Θα ξαναδούμε ποτέ τα σπίτια μας, τις μάνες μας;»
(Σωτηρίου. 2006: 152).
Η κατηγορία μυθιστορημάτων που αναφέρεται στην Κατοχή και την
Αντίσταση είναι η πολυπληθέστερη. Οι συγγραφείς των περισσότερων
βιβλίων αποτυπώνουν ανάγλυφα τα βιώματά τους και ίσως είναι εκείνη
η κατηγορία που αντιμετωπίζει τον πόλεμο και τα γεγονότα της καθημερινότητας, κάτω από τη σκιά του, με μεγαλύτερη αληθοφάνεια και πειστικότητα. Κυρίως, ο πόλεμος δεν περιγράφεται από έναν παντογνώστη αφηγητή ο οποίος δρα και για λογαριασμό των ηρώων, όπως στα περισσότερα
μυθιστορήματα που αναφέρονται σε πολέμους άλλων περιόδων, αλλά ο
αφηγητής, γνωρίζει όσα και ο ήρωας οπότε ο πόλεμος περιγράφεται και με
τη ματιά των παιδιών. Κι αυτή η πλευρά έχει υπόψη της εκείνον τον αναγνώστη που δεν έχει την εμπειρία πολέμου. Ο «ορισμός» μιας τέτοιας συλλογιστικής είναι το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη Ο μεγάλος περίπατος του
Πέτρου. Ο Πέτρος βιώνει κυριολεκτικά μέρες πολέμου (Ζέη, 2011: 100).
Ο πόλεμος είναι εκείνος που καθορίζει τη ζωή του και που δεν αρμόζει και
στην ηλικία του: «Το δικό του σχολείο …το είχαν επιτάξει οι καραμπινιέροι και τα μαθήματα γινόντανε σ΄ ένα πρώην γκαράζ» (Ζέη, 2011: 100).
Ως παιδί τον έχει φαντασιωθεί σαν πανηγύρι, με χαρές και ηρωισμούς.
Αλλά, η πραγματικότητα τον αναγκάζει να πουλάει πράγματα στην αγορά, να αναζητά τρόπους επιβίωσης, να αντιστέκεται στους γείτονές του
που έχουν δεχτεί τους Γερμανούς, να συμμετάσχει σε οργάνωση, και σε
σαμποτάζ, να δρα συνωμοτικά, να γράφει συνθήματα στους δρόμους: «Ο
πρώτος τοίχος που διάλεξαν ήτανε λείος και άδειος…..Ο Πέτρος στήθηκε
στη γωνιά. Αν εμφανιζόταν κανένας, θα τραγουδούσε το: ΄Λίγα λουλούδια
αν θέλεις στείλε μου...΄, ώστε να καταλάβει ο Γιάννης και να σταματήσει
το μπογιάτισμα…» (Ζέη, 2011: 150). Επίσης, ο Πέτρος, παίρνει μέρος σε
διαδηλώσεις, μεταφέρει μηνύματα, αναρωτιέται μήπως πρέπει να πιάσει
και όπλο, ρωτάει συνεχώς, αμφισβητεί για ό,τι δεν καταλαβαίνει, αντικρίζει τον θάνατο, γίνεται μάρτυρας, λόγω της πείνας, της κατάπτωσης
των ανθρώπινων ορίων. Επιπλέον, μαθαίνει για τους αντάρτες στα βουνά,
για τα αντίποινα και τις εκτελέσεις των ναζιστών, στήνεται σε μπλόκο,
βλέπει τους προδότες. Η πόλη του, ντυμένη με ένα πέπλο φόβου, φαίνεται στα μάτια του σαν ξένη: «Βράδυ, είχε να βγει από πριν μπουν οι
Γερμανοί στην Αθήνα. Τώρα όμως αυτή δεν ήτανε η Αθήνα. Ήτανε μια

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ...

565

ξένη πολιτεία με σκοτεινά αλλόκοτα σπίτια. Κι αυτός ήτανε ένα παράξενο
ανθρωπάκι…Αυτό το ανθρωπάκι ΠΡΕΠΕΙ να μη φοβάται, να περπατάει
στο μισοσκόταδο και να σφυρίζει» (Ζέη, 20011: 155). Τέλος, συμμετέχει
στις εκδηλώσεις για τη λήξη του πολέμου και την απελευθέρωση, αλλά
και σιγά σιγά μεγαλώνοντας αποκτά αυτογνωσία.
Ο Πέτρος αγωνίζεται ανάλογα με την ηλικία του, αλλά σε ένα πλαίσιο
ενηλικότητας όσο κι αν ο αφηγητής απομακρύνεται εύστοχα από τη συγγραφική ενήλικη. Έτσι, με αυτή την εμπειρία και τη δράση, ο Πέτρος, το
παιδί, ο ανθρώπινος Πέτρος που δεν είναι ο ατρόμητος και άφοβος ήρωας
του 21 ή ο ταυτισμένος με την εξουσία ήρωας του Βυζαντίου ή ακόμη
ο ρομαντικός και παιχνιδιάρης ή και γενναίος ήρωας της αρχαιότητας, ο
Πέτρος, λοιπόν, που φοβάται τα μάτια του Γερμανού που κοιτάζουν τη
διαδήλωση, σύμφωνα με τη θέση του Lukács, γίνεται ένας ήρωας καθημερινός που σηκώνει στους ώμους του τη μοίρα μιας κοινότητας (Lukács,
2004: 107). Εκείνης που νιώθει όλο το δράμα του πολέμου, τη φρίκη του,
την πείνα και που αντιστέκεται όχι μεγαλόφωνα και βαρύγδουπα, αλλά
στις καθημερινές πράξεις και σε όλα τα επίπεδα της ζωής της. Και παράλληλα, ο Πέτρος, αποτελώντας την περίοδο της κατοχής, την εποποιία της
παιδικής ηλικίας της οποίας διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, σύμφωνα με
τη θέση του Goldmann, συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα με την έννοια ότι εκκινώντας από τη σημαίνουσα δομή του
έργου που είναι η αντίσταση για τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καταδεικνύει μια κοσμοθεωρία (Goldmann, 1979: 84-85, 113-114)
που είναι ένας κόσμος ειρηνικός. Το μυθιστόρημα καταλήγει: «- Έρχομαι,
φωνάζει ο Πέτρος και κουτρουβαλάει τις σκάλες να πάει μαζί τους κι ς
είναι άντρας πια, δεκατριώ χρονώ!» (Ζέη, 2011: 313).
Στο μυθιστόρημα, για την ίδια περίπου εποχή, Παιδιά της Αθήνας, του
Δημήτρη Ραβάνη-Ρεντή, παρουσιάζεται η ατμόσφαιρα μετά το 1943 και
κυρίως η γενικότερη δράση της ΕΑΜικής αντίστασης. Εμφανίζονται ομάδες παιδιών, πεινασμένων και ξυπόλητων, στην Αθήνα, που με άτακτες
εφορμήσεις διεκδικούν φαγητό και τα οποία συμμετέχουν στην οργάνωση
των Αετόπουλων. Βοηθούν τους ΕΠΟΝίτες και τους αντάρτες του ΕΛΑΣ
στα βουνά, καθοδηγούνται από υπεύθυνους και δρουν με συνωμοτικούς
κανόνες, μεταφέροντας με κίνδυνο της ζωής τους μηνύματα σε επικίνδυνες περιοχές.

566

ΓΙΆΝΝΗΣ Σ. ΠΑΠΑΔΆΤΟΣ - ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΏΤΗ

Ο εμφύλιος πόλεμος αποτυπώνεται στο μυθιστόρημα της Μπίλι Ρόζεν,
Ο πόλεμος της Αντιγόνης. Τα παιδιά, στην πλοκή του, είναι τα θύματα
της αδιαλλαξίας και των παθών μιας σκοτεινής περιόδου της νεότερης
ιστορίας. Η μικρή αφηγήτρια δεν μπορεί να καταλάβει όταν τελείωσε ο
Β΄ παγκόσμιος πόλεμος ότι άρχισε άλλος, αφού, στην ουσία, δεν υπάρχει εχθρός! Προβληματίζεται μαζί με τον αδελφό της περισσότερο όταν
βλέπουν ανθρώπους που πριν συνεννοούνταν και ήταν φίλοι, να έχουν
άρδην αλλάξει, συμμαθητές τους να τους εχθρεύονται, και τον Διευθυντή
του σχολείου τους να τους διαβάζει περίεργες εγκυκλίους. Η Αντιγόνη κι
αδελφός της, με γονείς που βγήκαν στο βουνό για να πολεμήσουν, βιώνουν με τραγικό τρόπο τους διαρκείς αποχωρισμούς. Κινδυνεύουν δε κάθε
φορά που μεταφέρουν μηνύματα στους αντάρτες. Γίνονται μάρτυρες εκτελέσεων και της βιαιότητας των αρχών προκειμένου να πάρουν πληροφορίες από τα ίδια, μαθαίνουν για δολοφονίες συγγενών τους και καταλήγουν
τραγικά θύματα του όχλου που κουρσεύει το σπίτι τους.
Σε ορισμένα μυθιστορήματα Κυπρίων συγγραφέων, τα οποία αφενός
καταγγέλλουν το μοίρασμα της γης τους αφετέρου μέσα από αξίες όπως η
φιλία και η συναδέλφωση, προτείνονται ουτοπικές λύσεις στο φαντασιακό
επίπεδο. Το αλληγορικό μυθιστόρημα της Φιλίσας Χατζηχάνα, Η Ντιντόν, ο
Παβελάκης μου κι εγώ, αναφέρεται στα γεγονότα της Κύπρου του 1974. Ο
μικρός Παύλος, ζώντας στην Κοντοτροζία, μια φαντασιακή χώρα που είναι
χωρισμένη σε δύο φυλές, τους Κοντέζους και τους Τροντέζους, είναι φίλος
με τον Τροντέζο Ντοσίρ και γίνεται μάρτυρας των γεγονότων της εισβολής
των Τρόντων και της προσπάθειας των Κόντων να ελευθερώσουν τη χώρα.
Τελικά, μέσα από μια σειρά ιστορικών γεγονότων που αναφύονται από τα
δρώμενα, στα οποία τα παιδιά συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα, η συγγραφέας
δίνει μια φαντασιακή - ονειρική λύση στο μυθιστόρημά της, όπου τα δύο
μέρη, συνεργαζόμενα, απαλλάσσονται από τους αληθινούς δυνάστες τους
και ζουν ειρηνικά. Στις δομές της κοινωνικής πραγματικότητας βρίσκονται
ιστορικά γεγονότα σε εξέλιξη, τα οποία στο πραγματικό επίπεδο διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων και άλλα ιστορικά γεγονότα που
διαμορφώνονται μόνο στο φαντασιακό - ονειρικό επίπεδο από τα άτομα και
τις ομάδες. Εδώ, ο ήρωας, στο πλαίσιο της απειλούμενης ή της γενόμενης
πολεμικής σύγκρουσης, αγωνίζεται και εξελίσσεται μέσα από την αναμέτρησή του με τους εξωτερικούς κινδύνους και τις εσωτερικές του συγκρούσεις.
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Επίσης, σε μια σειρά μυθιστορημάτων που εντάσσονται στη διαπολιτισμική παιδική λογοτεχνία, ο πόλεμος από μια άλλη σκοπιά είναι παρών
διαρκώς στις σκέψεις και στις πράξεις των παιδιών της σχολικής ηλικίας.
Το πλαίσιο είναι ρεαλιστικό, πολύ κοντά την πραγματικότητα και στην
καθημερινότητα του παιδιού, το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι
θύμα. Στην ουσία το παιδί είναι εκδιωκόμενο εξαιτίας πολέμων στη χώρα
του, αλλά και ως μετανάστης σε άλλη χώρα βιώνει κυρίως την απόρριψη από τη χώρα υποδοχής. Το μοτίβο είναι σχεδόν ίδιο: συνομίληκά του
παιδιά το απορρίπτουν, αλλά επίσης και συνομίληκά του παιδιά το αποδέχονται. Σχεδόν πάντα θα βρεθεί ένας φίλος που θα κάνουν μαζί παρέα.
Σε κάποιες περιπτώσεις περιμένουν να τελειώσει ο πόλεμος στην πατρίδα
τους και να επιστρέψουν. Η εμπειρία πολέμου και η εμπειρία της άλλης
γης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που συμβάλλει στη διαμόρφωση,
με την εξέλιξη των δρώμενων, της προσωπικότητας του παιδιού. Ο ήρωας σε αυτές τις περιπτώσεις με ανεξίτηλα τα σημάδια του πολέμου στις
συμπεριφορές του, δέχεται περισσότερο τους κραδασμούς του ρατσισμού
στη χώρα υποδοχής, αλλά από μια άλλη οπτική κοινωνικοποιείται αποκτώντας αυτογνωσία. Αναφέρουμε για παράδειγμα το μυθιστόρημα της
Μαρίας Πυλιώτου, Τα δέντρα που τρέχουν, στο οποίο μια οικογένεια από
την Κύπρο μεταναστεύει στην Αγγλία. Ο μικρός πρωταγωνιστής βιώνει
δραματικά τη μετοίκησή του σε ξένο μέρος: «…στην τάξη είναι αφηρημένος. Η δασκάλα τον ρωτά, μα δυσκολεύεται να της πει τι έχει. Θέλει να
κλάψει, μα κρατιέται. Δεν κάνει μπροστά σε τόσα παιδιά. Ποιος ξέρει;
Μπορεί να το κοροϊδέψουν. Να τον φωνάξουμε ξανά όχι μονάχα φόρινερ,
μα φόρινερ κλαψιάρη» (Πυλιώτου, 1987: 56). Επίσης, στο μυθιστόρημα
του Πάνου Χριστοδούλου, Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές, στο οποίο μια
μάνα από το Ιράκ, με τον γιο της εγκαθίσταται στην Ελλάδα, τα ακόλουθα
λόγια είναι χαρακτηριστικά της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του
μικρού: «Μια φορά στο διάλειμμα, είδαμε τον Ναβίντ να κλαίει, κρυφά σε
μια γωνιά. Νομίζω ότι κάτι τον απασχολεί και τον στενοχωρεί» (Χριστοδούλου, 2007: 34-35).
Στην ίδια κατηγορία, σημαντικό είναι και το μυθιστόρημα της Ζωρζ
Σαρή, Ο πόλεμος, η Σοφία και το αδέσποτο. Η συγγραφέας αναφέρεται σε
έναν πόλεμο που δεν έχει ζήσει, έχει όμως την εμπειρία του ως πραγματικότητας. Πρόκειται, όπως και στο προαναφερόμενο μυθιστόρημα της Ζέη,
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η αποτύπωση ενός δυναμικού ρεαλισμού, σύμφωνα και με τον Williams
(2001:300), που προέρχεται από τη σύνθεση του προσωπικού και του κοινωνικού ως μιας νέας οπτικής για τον κόσμο. Η μικρή πρωταγωνίστρια,
έχει χάσει τη φωνή της κι εκδιωκόμενη από τον τελευταίο πόλεμο στο
Ιράκ, με χαραγμένα στο πρόσωπο τα σημάδια του, υιοθετείται από αθηναϊκή οικογένεια. Το εύρημα της υιοθεσίας ενός αδέσποτου σκυλιού διοχετεύεται έντεχνα μέσα από τις ρεαλιστικές κοινωνικές συνθήκες που
σκηνοθετεί η συγγραφέας: «Είχα κι εγώ ένα σκυλάκι δικό μου...παίζαμε...
ήταν ο καλύτερος φίλος...έπεσε η βόμβα...τον κρατούσα αγκαλία...Ο Ροκ
δεν άνοιξε τα μάτια του...» (Σαρή, 2018: 150). Η Μαρία σοκαρισμένη από
τις βόμβες και τον χαμό των δικών της, με εφιάλτες στον ύπνο της, βρίσκει
την ομιλία της μόνο όταν νιώθει τη θαλπωρή της οικογένειας: «-Μαμά, τι
ψάχνεις; - Τη Μαρία μου, που άρπαξε ένα φάντασμα. Και η Μαρία της
φώναξε: Καλέ μαμά, εγώ είμαι, η κορούλα σου» (Σαρή, 2018: 147). Η
στάση της αναδεικνύει εικόνες πολέμου που αρνείται τη ζωή, αλλά από
μια άλλη οπτική, η Μαρία, ενσαρκώνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα
στις αντικειμενικές συνθήκες και στον πυρήνα της ύπαρξης του ήρωα,
ώστε αυτός να αποκτά βαθύτερη αίσθηση της πραγματικότητας η οποία
δημιουργείται μέσω της φαντασίας που ανασύρει από τη μια πλευρά το
φρικτό και από την άλλη το αληθινά ανθρώπινο πρόσωπό της. Σημειώνει ο
Κούντερα: «το μυθιστόρημα εξετάζει την ύπαρξη. Και ή ύπαρξη δεν είναι
αυτό που έγινε. Είναι το πεδίο των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όλα όσα
ο άνθρωπος μπορεί να γίνει, όλα όσα είναι ικανός να κάνει» (Κούντερα,
1988: 54, 56).
Σύγχρονες εικόνες πολέμου δείχνει στα μάτια των παιδιών το μυθιστόρημα του Γιώργου Χριστοδούλου, Ο λόφος της ειρήνης. Κυρίαρχο θέμα
του είναι τα παιδιά του πολέμου. Κάπου, στην Αφρική, ένας διαρκής πόλεμος μαίνεται. Έρχεται να διαταράξει τα παιχνίδια των παιδιών, την ήρεμη
ζωή αλλά και την ανέχεια που, βέβαια, την επιτείνει. Ο πρωταγωνιστής
γίνεται μάρτυρας του πολέμου με παιδιά ακρωτηριασμένα, πεινασμένα,
ακόμη και άθελά τους θύτες, τα οποία παίρνουν τους δρόμους τής προσφυγιάς ή πολεμούν αναίτια ή γίνονται αντικείμενα της ανάγκης και της
παράξενα εννοούμενης ελευθερίας εκείνων που τους «επισκέπτονται» με
παιχνίδια -παγίδες. Ο ωμός ρεαλισμός δεν σοκάρει, γιατί αποτυπώνεται σε
πλαίσιο αφηγηματικής λιτότητας στο οποίο συμβάλλει και η περιρρέουσα
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ατμόσφαιρα, «προετοιμάζοντας» τον αναγνώστη να δεχτεί κάτι έξω από
το συνηθισμένο. Εξάλλου η συγκινησιακή φόρτιση όταν δεν καταντάει
μελοδραματισμός, βοηθάει την αυτοσυνείδηση κι εν προκειμένω την έμμεση διαπαιδαγώγηση και την ενσυναίσθηση του αναγνώστη.
Επίσης, σε μια σειρά μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας οι διάφορες μορφές πολέμου φέρνουν τον άνθρωπο μπροστά στο αιώνιο ερώτημα της επιβίωσής του ως πολιτιστικού όντος. Για παράδειγμα, σε μια μεταπυρηνική εποχή στο μυθιστόρημα της Λιλής Μαυροκεφάλου, Το Άλλο,
μια μικρή κοινωνία, η Λοφούσα, έχει διασωθεί από τον πυρηνικό όλεθρο.
Τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, πηγαίνουν σε ένα σχολείο ελευθερίας
όπου κάνουν μαθήματα της αρεσκείας τους: «Στο σχολείο σύχναζαν όλοι
σχεδόν οι Λοφουσιώτες από νήπια μέχρι γέροντες…Κάθε είδους γνώση,
θεωρητική ή πραχτική τέχνη, καλή τέχνη, ήταν ανοιχτή…Η όρεξη για μάθηση ήταν αξιοθαύμαστη» (Μαυροκεφάλου, 1985: 63). Το μόνο μάθημα
που είναι υποχρεωτικό είναι εκείνο της Ιστορίας με τους πολέμους που
έγιναν η αιτία της οικοκαταστροφής. Θεωρείται απαραίτητο να περάσουν
όλοι και όλες από ένα σοκ, ώστε, στο μέλλον, να μην επαναληφθεί παρόμοια καταστροφή.
Τα τελευταία χρόνια, από αρκετούς Έλληνες συγγραφείς, χρησιμοποιείται ως τρόπος αφήγησης ο μαγικός ρεαλισμός, ένας τρόπος αφήγησης,
που δεν ανατρέπει τον ρεαλισμό, αλλά τα φαντασιακά γενόμενα λογίζονται ως ρεαλιστικά, αφού δεν αναρωτιούνται γι’ αυτά ούτε οι ήρωες ούτε
οι αναγνώστες (Bowers, 2004). Στο μυθιστόρημα της Αγγελικής Δαρλάση, Τότε που κρύψαμε έναν άγγελο, μια μαθήτρια σχολείου ανακαλύπτει
έναν άγγελο πεσμένο στη γη, ο οποίος θα αποτελέσει αιτία καυγάδων και
διενέξεων για πολλούς, αφού ο καθένας θα τον διεκδικήσει για προσωπικούς του λόγους. Τα παιδιά ήρωες προσπαθώντας να κρύψουν και στη συνέχεια να ελευθερώσουν τον άγγελο, στην ουσία ψηλαφούν τα μυστήρια
της ανθρώπινης ύπαρξης, ερχόμενα σε επαφή με την σκληρότητα και τις
επιπτώσεις που κρύβει η εμπειρία του πολέμου: «Κοιτάξαμε τον άγγελο:
σχεδόν λιπόθυμος κοιτόταν στο έδαφος με μάτια μισόκλειστα, βρόμικος
με γρατσουνιές και ληγές σ› όλο του το σώμα....Κοιτάξαμε ο ένας τν άλλον ανήμποροι και φοβισμένοι, ξεριζωμένοι για πάντα από τον τόπο μας...
δεν θα ξαναβλέπαμε ποτέ τα σπίτια μας, τους δικούς μας...τους φίλους
μας» (Δαρλάση, 2009: 206-207).
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Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, παρατηρήσαμε ότι το παιδί σε μυθιστορήματα που έχουν ως θέμα τους τον πόλεμο με διάφορες μορφές και όσον
αφορά στην αντίδρασή του απέναντι σε αυτόν, ανάλογα με τις ιστορικές
περιόδους μιμείται, παίζει, παρακολουθεί, σκληραγωγείται, μάχεται ηρωικά, συγχέεται η ταυτότητά του, περνάει ψυχολογικές εντάσεις, βιώνει την
αγωνία του διωκόμενου, ξεριζώνεται από την πατρίδα του, διαλύεται η
οικογένειά του, συμμετέχει σε αντιστασιακή ομάδα, αιχμαλωτίζεται, υπόκειται σε καταναγκαστικά έργα, αναζητά τρόπους διαβίωσης, συμμετέχει
σε διαδηλώσεις, μεταφέρει μηνύματα, καθοδηγείται από πολιτικές οργανώσεις, υφίσταται τον ρατσισμό, μαθαίνει για δολοφονίες, δολοφονείται.
Στα περισσότερα μυθιστορήματα οι όποιες παιδικές συμπεριφορές όπως
το παιχνίδι ή παιδικές σκανταλιές ή η ευχάριστη διάθεση και το χιούμορ,
σε αντίθεση με άλλες θεματικές κατηγορίες της λογοτεχνίας για παιδιά,
δεν έχουν θέση ή υποτάσσονται στην βαριά κοινωνική, λόγω πολέμου,
ατμόσφαιρα αβεβαιότητας. Ανάλογα δε, με την ιστορική περίοδο, το παιδί, επηρεάζεται από τον πόλεμο με διάφορους τρόπους, όπως: τονώνεται η
ταυτότητά του στο πλαίσιο της δημοκρατίας της πόλης κράτους, προασπίζεται την εξουσία, λυγίζει αλλά υψώνεται χάριν της ιδέας της πατρίδας και
της θρησκείας, καλλιεργείται η φιλία, η συνεργασία και σε μυθιστορήματα
του 20ού αιώνα και πέρα, η ειρηνική συνύπαρξη, η αποδοχή της ετερότητας, η διαπολιτισμική οπτική, η αμφισβήτηση του πολέμου, κοινωνικοποιείται, αποκτά αυτογνωσία και βαθύτερη αίσθηση της πραγματικότητας,
υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ανάλογα και ο αναγνώστης
αναμένεται ότι ανταποκρίνεται προς την κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης. Άλλωστε, τα συγκεκριμένα μυθιστορήματα δόκιμων συγγραφέων
αποτυπώνουν ένα αντιπολεμικό περιεχόμενο με ρεαλισμό, φαντασία και
λογοτεχνικότητα.
Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η παιδική ηλικία, ανεξάρτητα από την εποχή στην οποία αναφέρεται, «αναγκάζεται» μέσα από διάφορους τρόπους
εγγεγραμμένους στις ιστορικοκοινωνικές συνθήκες και στην ιδεολογία
της κάθε εποχής, να διαγράψει τη ζωή της σύμφωνα με τις επιταγές των
ενηλίκων σε ένα περιβάλλον ενηλικότητας. Κι αν σε άλλες θεματικές οι
ενήλικοι συγγραφείς αποτυπώνουν μια ηλικία ανακαλώντας τη δική τους
παιδική σε συνδυασμό με την προσπάθεια να κατανοήσουν την ηλικία
των σημερινών παιδιών ηρώων τους, παρατηρούμε ότι στη θεματική του
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πολέμου υπερισχύει μάλλον η πρώτη τους συνειδητή ή ασύνειδη επιθυμία, την οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είχαν βιώσει. Μήπως, δηλαδή, καλούμε τα παιδιά να ονειρευτούν έναν δικαιότερο κόσμο χωρίς
πολέμους μέσα από τις ενήλικες εμπειρίες που οδήγησαν στους πολέμους; Παρουσιάζεται, δηλαδή, ένα «παράδοξο» που μεταφράζεται σε μια
«αναγκαστική» αλλά αμφισβητούμενη πραγματικότητα: από την οπτική
της ανάγνωσης η λογοτεχνία παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση του παιδιού στην ουσία μέσα από την «ακύρωση» της παιδικής ηλικίας όπως την εννοούσαμε, τουλάχιστον το τελευταίο τέταρτο του 20ού
αιώνα, δηλαδή μακριά από αγχογόνες καταστάσεις, πριν, βέβαια, από την
κατίσχυση της ηλεκτρονικής και διαδικτυακής τεχνολογίας.
Εν προκειμένω, σε έναν κόσμο που αναδιατάσσεται πληθυσμιακά και
με τη σχεδόν αναγκαστικά βίαιη είσοδο της διαδικτυακής τεχνολογίας στη
ζωή των παιδιών, ίσως, σήμερα, ορθώνεται η αναγκαιότητα να επαναοριστεί η παιδική ηλικία και σε κάθε περίπτωση όχι «ερήμην» της. Ωστόσο, μήπως ήδη ορίζεται ερήμην μας και καθ’ υπέρβασή μας μέσα από τη
λατρεία των παιδιών με την διαδικτυακή παντός τύπου τεχνολογία; Ένα
περιβάλλον που εν πολλοίς το συναντήσαμε αργά και αντικειμενικά αδυνατώντας να το κατανοήσουμε; Και μήπως, κυρίως σε αυτό το περιβάλλον, είναι ανάγκη να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, για τη «μη εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας», όπως θα έλεγε ο Postman (1994: 120-142,
2001:146), αφού ήδη τα παιδιά κατασκευάζουν, εκεί, ένα μεγάλο μέρος
της παιδικότητάς τους; Γιατί και όσον αφορά στα βιβλία, είναι βέβαιο ότι
αντανακλούν κάθε φορά τις όποιες αλλαγές, επηρεάζοντας τους αναγνώστες τους, όπως σημειώνει ο Hollindale (1997), με την εγγεγραμμένη παιδικότητά τους, αλλά με τη σειρά τους και οι αναγνώστες την επηρεάζουν
κομίζοντας τη δική τους.
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Abstract
This paper refers to selected novels of contemporary children’s Greek
literature whose theme is the war. What is approached is the role assigned
to the hero-child and, in particular, how it reacts to a specific event and
what kind of character it shapes. The books reflect various periods of the
history since the ancient time until today. The child of school age, as a
central hero, or is affected by the surrounding atmosphere or passively
accepts the consequences of the war or participates in various ways or is
being expelled as a refugee. Particularly, the childhood which is imprinted
into the contemporary children’s Greek literature, is a road to adolescence
and adult life and which is formed under conditions incompatible with
the nature and the regularity. That is presented is a “paradox” which is
translated to a necessary but a controversial reality: from the perspective
of its “role”, the literature, while it plays an important indirect role in
socializing the child, on this topic it transposes patterns and ways of life,
rather through the “cancellation” of childhood. It happens because the
childhood is given the characteristics of the adult life according to the
historical social context and the existent ideology.
Λέξεις κλειδιά: παιδική λογοτεχνία, παιδική ηλικία, κοινωνική κρίση,
πόλεμος

1.18. Η ελληνική λογοτεχνία
εκτός συνόρων

H ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ
Cui Wenjun*
1. Εισαγωγή
Η μετάφραση αποτελεί μια σημαντική γέφυρα μεταξύ δύο πολιτισμών.
Με την βοήθεια της μετάφρασης οι λαοί με διαφορετική κουλτούρα πλησιάζουν ο ένας τον άλλο. Χάρη στην μετάφραση, η σοφία των αρχαίων
Ελλήνων μεταδίδεται σε κάθε γωνία του κόσμου και διαμορφώνει την
βάση του δυτικού πολιτισμού, και αναμφίβολα αφήνει και τα ίχνη της στον
κινεζικό πολιτισμό. Τα αρχαία δράματα, οι ήρωες της μυθολογίας είναι πασίγνωστα στους Κινέζους αναγνώστες, μεγάλους και μικρούς, και βέβαια,
η ζωή του Ζορμπά, η αναζήτηση της Ιθάκης διαβάζονται και στα κινεζικά.
Η μετάφραση της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στην Κίνα ξεκίνησε αρκετά αργά σε σύγκριση με τις άλλες δυτικές λογοτεχνίες, παρ’
όλο που τα αριστουργήματα της αρχαίας Ελλάδας είναι αρκετά οικεία στο
αναγνωστικό κοινό της Κίνας. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην ανάδειξη της
ιστορικής πορείας της μετάφρασης της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην
Κίνα και στην ανάλυση των σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την
πορεία αυτή, βάσει των οποίων θα γίνει προσπάθεια της παρουσίασης των
μελλοντικών προοπτικών της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Κίνα, που
θα ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των Κινέζων αναγνωστών κατά την
περίοδο της κρίσης.
1.1 Τα πρώτα ξένα κείμενα στην Κίνα
Η πρώτη γνωριμία της Κίνας με τα ξένα γράμματα ξεκίνησε στα τέλη του
19 αιώνα, τα τελευταία χρόνια της δυναστείας Τσινγκ. Εξαιτίας της ήττας
στον Πόλεμο Οπίου, η παλιά Κίνα, που ήταν κλειστή για πολλούς αιώνες,
αναγκαστικά άνοιξε την πόρτα της στον εξωτερικό κόσμο. Οι διανοούμενοι
ου
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συνειδητοποίησαν την επείγουσα ανάγκη της χώρας μας να συγχρονιστεί
με την ταχεία αλλαγή του υπόλοιπου κόσμου και τότε άρχισε συστηματικά την μετάφραση ξένων έργων. Από την δεκαετία του’40 μέχρι τα τέλη
του 19ου αιώνα η επιλογή περιοριζόταν στα πολιτικά και τεχνολογικά
θέματα, ενώ λογοτεχνικά βιβλία μεταφράστηκαν πολύ λίγα, μεταξύ των
οποίων ήταν «οι Μύθοι του Αισώπου»1, που εκδόθηκαν στην εφημερίδα
Γκουάν Τουνγκ το 1840. Το 1872 μεταφράστηκε το πρώτο μέρος του έργου «Ταξίδια του Γκιούλιβερ» του Άγγλου συγγραφέα Τζόναθαν Σουίφτ,
το οποίο εκδόθηκε στην εφημερίδα Σεν, και με το οποίο άρχισε η είσοδος
της ξένης λογοτεχνίας στην Κίνα.
Γενικότερα, τα πρώτα μεταφρασμένα κείμενα είναι από τα αγγλικά.
Λόγω της έλλειψης πληροφόρησης για την εξέλιξη της λογοτεχνίας του
Ευρωπαϊκού κόσμου, περισσότεροι κινέζοι ακόμα πίστευαν ότι η κλασική
ποίηση και πεζογραφία της Κίνας διέθεταν ακαταμάχητο κύρος στην παγκόσμια λογοτεχνία και δεν νοιάζονταν να διαβάσουν τα μεταφρασμένα
βιβλία. Η κατάσταση αυτή όμως άλλαξε με την εμφάνιση διαφόρων λογοτεχνικών περιοδικών στις αρχές του 20ού αιώνα.
Κάθε μήνα αρκετά προσεκτικά επιλεγμένα κείμενα της ξένης λογοτεχνίας παρουσιάστηκαν στο αναγνωστικό κοινό, όπως τα ποιήματα του Λόρδου
Βύρωνα και τα θεατρικά έργα του Σαίξπηρ. Αυτά τα έργα, με τη εξαιρετική
μετάφραση των συγγραφέων-μεταφραστών της εποχής εκείνης, άρχισαν να
αλλάζουν την άποψη του κοινού για την ξένη λογοτεχνία. Ένας καινούργιος αέρας φύσηξε στον λογοτεχνικό κόσμο της Κίνας και σιγά-σιγά το
ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού άρχισε να στρέφεται στα ξένα έργα.
Την δεκαετία του ’30 του 20ού αιώνα, παρατηρείται ένας ιδιαίτερος
ενθουσιασμός για το θέατρο. Από το 1930-1937 τα μεταφρασμένα ξένα
θεατρικά έργα ξεπέρασαν τα 206 και τα αρχαία ελληνικά κείμενα αποτελούσαν ένα σημαντικό μέρος. Το πάθος για τα κλασσικά αριστουργήματα
της αρχαίας Ελλάδας δεν έλειψε στην Κίνα, έτσι η μετάφραση των κλασσικών ελληνικών έργων είναι εξίσου αξιόλογη εκείνη την εποχή, όπως
«Μερική μετάφραση της Οδύσσειας»2 (1930), «Ο θάνατος του Έκτωρα
στην Ιλιάδα»3 (1933).
1
2
3

«Yi Shi Yu Yan», Guang Dong Bao, 1840
«A partial translation of Odyssey», Shanghai World Press, 1930
«The Death Of Hector from Iliada», Shanghai Guang Hua Press, 1933
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1.2. Η σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στην Κίνα
Τα πρώτα χρόνια
Η πρώτη εισαγωγή της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Κίνα είναι η
μετάφραση από τα αγγλικά του έργου του Κωστή Παλαμά: «Ο Θάνατος
του Παλληκαριού»4 (1928). Το έργο εκδόθηκε το 1928 στην Σαγκάη μαζί
με ένα εισαγωγικό άρθρο για τον συγγραφέα. Βέβαια, σε σύγκριση με τα
αρχαία κείμενα, η μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας γίνεται σε
μικρότερο βαθμό, και εκτός από το έργο που αναφέρθηκε παραπάνω, βρήκαμε μόνο δύο κείμενα που εκδόθηκαν στα περιοδικά:
1) «Πρόσφατες εξελίξεις της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας»5(1921)
2) «Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία» 6 (1929)
Και τα δύο παρουσίασαν λίγα αποσπάσματα από μυθιστορήματα και η
επιλογή των συγγραφέων είναι περιορισμένη.
Μετά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας της Κίνας
Από το 1937 μέχρι το 1949, οι συνεχείς πόλεμοι βασάνιζαν τον κινεζικό λαό. Μεγάλες αλλαγές παρατηρούνται στην πολιτική και καθημερινή ζωή, και φυσικά σκιάζουν την μετάφραση. Μετά την ίδρυση της Νέας
Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, η πολιτική του καθεστώτος κόμματος
καθοδηγεί πλήρως την ιδεολογία της χώρας, άρα η προσοχή στρέφεται στη
Σοβιετική Ένωση και στις κομμουνιστικές χώρες, και η επιλογή των έργων
της μετάφρασης περιορίζεται στην αντιπολεμική λογοτεχνία και στο ρεαλιστικό έργο. Κατά την περίοδο αυτή, καταγράφεται η μετάφραση μόνο
ενός ελληνικού έργου με τον τίτλο: «Συλλογή ελληνικών λυρικών ποιημάτων»7 (1948) που περιείχε 45 σύγχρονα λυρικά ποιήματα και τη βιογραφία
των ποιητών. Όμως αυτό το βιβλίο εκδόθηκε από τον ίδιο τον μεταφραστή
και δεν εκτυπώθηκαν πολλά αντίτυπα.
Μετά την δεκαετία του ’80
Μετά την δεκαετία του ’80, η εφαρμογή της πολιτικής του Ανοίγματος
και των Μεταρρυθμίσεων διέλυσε τα εμπόδια μεταξύ της Κίνας και του
ευρωπαϊκού κόσμου και οδήγησε στην άνθηση της λογοτεχνίας, αλλά και
4
5
6
7

One man’s Death, Shanghai Shang Wu Press,1928
Novels》No.11,1921, written by Han Jun
New Art》No.1,1929, written by Wu Kexiu
A Selection of Greek Lyric Poetry, 1948，translated by Chen Guohua
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της μετάφρασης της ξένης λογοτεχνίας. Μετά την σύναψη των διπλωματικών σχέσεων Κίνας-Ελλάδας το 1972, άρχισαν και οι πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ δύο χωρών. Στην μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας,
παρατηρούμε το πρώτο αποκορύφωμα.
Στην πεζογραφία, το 1982, μεταφράστηκε η νουβέλα του Αντώνη
Σαμαράκη Το Λάθος, που είναι το πρώτο ολόκληρο μεταφρασμένο έργο
Έλληνα συγγραφέα στην Κίνα. Στην συνέχεια, μεταφράστηκε μια σειρά
των έργων του Καζαντζάκη: Ο Καπετάν Μιχάλης (1982), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1991), Ο Τελευταίος Πειρασμός (1991) και Βίος και πολιτεία
του Αλέξη Ζορμπά (1992). Το 1988 εκδόθηκε μια συλλογή ελληνικών διηγημάτων στην οποία συμπεριλαμβανόταν και «Το αμάρτημα της μητρός
μου» του Βιζυηνού. Επίσης κάποια λογοτεχνικά περιοδικά παρουσίαζαν
τακτικά τους Έλληνες συγγραφείς και τα έργα τους και έτσι ο Σολωμός, ο
Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Ρίτσος και άλλες μεγάλες φυσιογνωμίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας έγιναν γνωστές στους Κινέζους αναγνώστες.
Στην ποίηση, τα έργα των δύο νομπελιστών μεταφράστηκαν και στην
Κίνα. Το 1987 εκδόθηκε μια συλλογή ποιημάτων του Σεφέρη και του
Ελύτη, η «Ελεγεία στους ήρωες»8 και το 1995 ακολούθησε μια συλλογή
ποιημάτων και δοκιμιών του Σεφέρη, η «Κίχλη». Ο Καβάφης είναι εξίσου αγαπητός στην Κίνα. Το 2002 εκδόθηκε η «Συλλογή ποιημάτων του
Καβάφη»9 μεταφρασμένη από τα αγγλικά και το 2012 κυκλοφόρησε η
ανανεωμένη έκδοσή της.
Στην συνέχεια, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η μετάφραση της
νεοελληνικής λογοτεχνίας έφτασε στην ακμή της. Μεταφράστηκαν δεκάδες ελληνικά έργα: ποίηση, πεζογραφία, παιδική λογοτεχνία και σύγχρονο
θέατρο. Μεταξύ αυτών η νέα συλλογή ποιημάτων των Ελύτη και Σεφέρη, η συλλογή διηγημάτων με έργα των Ροΐδη, Παπαδιαμάντη, Θεοτόκη,
Δούκα, Χουλιαρά και άλλων, η συλλογή αποσπασμάτων του σύγχρονου
ελληνικού θεάτρου καθώς και άλλα μυθιστορήματα. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα περισσότερα από αυτά για πρώτη φορά μεταφράστηκαν στα κινεζικά κατευθείαν από τα ελληνικά.

8
9

Li Yeguang, Nobel Literature Prize Winner’s Series, Li Jiang Press, 1986
Huang Canran, C. P. Cavafy collected poems, Chong Qing University Press, 2002
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2. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την μετάφραση
Στο επόμενο μέρος του κειμένου, θα θέλαμε να αναλύσουμε τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Κίνα, οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να
ασκούν επιρροή στο μέλλον.
2.1. Η επιλογή των κειμένων
Η επιλογή των έργων και των συγγραφέων που μεταφράστηκαν, επηρεάστηκε από την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής,
και έχει στενή σχέση με την επικρατούσα άποψη των λογοτεχνικών κύκλων. Όπως αναφέρθηκε πριν, στα τέλη του 19ου αιώνα, η επιλογή των
έργων προς μετάφραση έπρεπε να ικανοποιεί τις πρακτικές ανάγκες και
έτσι ο χώρος που έμεινε για την λογοτεχνία ήταν πολύ λίγος. Στις αρχές του 20ού αιώνα όλο και περισσότεροι διανοούμενοι της Κίνας ταξιδεύοντας και σπουδάζοντας στο εξωτερικό έφεραν στην χώρα τους τις
τελευταίες εξελίξεις του Δυτικού κόσμου σε κάθε τομέα, τεχνολογικό,
κοινωνικό, και βέβαια, πνευματικό. Με τις προσπάθειές τους στην μετάφραση, ο λαός της Κίνας έγινε πρόθυμος να γνωρίσει τον υπόλοιπο
κόσμο μέσω της λογοτεχνίας, επομένως στο πλαίσιο αυτό τα κλασσικά
έργα της αρχαίας Ελλάδας αποτελούσαν μια από τις πρώτες επιλογές για
μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή οι διανοούμενοι της Κίνας εκτιμούσαν
πολύ την αρχαία Ελλάδα. Στους απλούς ανθρώπους η ελληνική μυθολογία και οι μύθοι των Αισώπου πρόσφεραν μια διέξοδο από την βασανισμένη πραγματικότητα.
Μετά την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας της Κίνας, σπουδαία μεταβολή παρατηρήθηκε και στον λογοτεχνικό κόσμο. Τα κριτήρια για την
καλή λογοτεχνία ταυτίστηκαν με τις πολιτικές απαιτήσεις και αυτό είχε
ως αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν στην λογοτεχνική μετάφραση τα ρεαλιστικά έργα με αντιπολεμικό θέμα, ιδιαίτερα τα λογοτεχνικά έργα των
κομμουνιστικών χωρών, ενώ τα έργα του ρομαντισμού θεωρούνταν πρόσκομμα στην πορεία της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων. Γι’ αυτό
το λόγο, όχι μόνο η νεοελληνική λογοτεχνία, αλλά γενικά η μετάφραση
της ξένης λογοτεχνίας παρέμεινε στην ιστορική παρακμή της για αρκετές δεκαετίες.
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Ευτυχώς η κατάσταση άλλαξε πλήρως μετά την δεκαετία του ’80.
Πιο ανοιχτό πολιτικό περιβάλλον επιτρέπει πιο πολλή ελευθερία στον
πνευματικό κόσμο και έτσι διάφορα έργα κάθε είδους λογοτεχνίας μεταφράστηκαν από διάφορες ξένες γλώσσες στα κινέζικα, πράγμα που διεύρυνε τους ορίζοντες των αναγνωστών και βελτίωσε το αισθητικό τους
κριτήριο. Δεν τους αρκούν πια τα αρχαία ελληνικά γράμματα, θέλουν να
γνωρίσουν τη σύγχρονη Ελλάδα, τους σύγχρονους Ελλήνες συγγραφείς.
Αφού μπήκαμε στον νέο αιώνα, οι όλο και πιο στενές σχέσεις μεταξύ των
δύο χωρών οδήγησε στην αύξηση των μεταφράσεων. Το 2008 ήταν το
Έτος του Ελληνικού Πολιτισμού στην Κίνα και στο πλαίσιο αυτό έγιναν
πολλές εκδηλώσεις και εκθέσεις για τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό
πολιτισμό. Η Ελλάδα συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Πεκίνου το 2008 και με την ευκαιρία αυτή υλοποιήθηκε το πρώτο μέρος του
«Έργου μετάφρασης και έκδοσης του λόγου της σύγχρονης βιβλιοπαραγωγής της Κίνας και της Ελλάδας» και εκδόθηκαν δεκάδες έργα νεοελληνικής λογοτεχνίας. Η επιλογή των βιβλίων πραγματοποιήθηκε από το
Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και την Εθνική Βιβλιοθήκη και έτσι
τα καλύτερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας αποτελούσαν το κύριο
μέρος του προγράμματος.
Κατά την περίοδο της κρίσης, με την οικονομική συνεργασία των δυο
χωρών αναπτύχθηκαν περαιτέρω και οι πολιτιστικές συνεργασίες και
ανταλλαγές. Το 2017 οι Υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών υπέγραψαν
την συμφωνία για το δεύτερο μέρος του «Έργου μετάφρασης και έκδοσης». Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, μέχρι το 2022 θα πραγματοποιηθεί
η μετάφραση 50 έργων κλασικής και νεοελληνικής λογοτεχνίας στα κινέζικα, και 50 κινεζικών στα ελληνικά, πράγμα που συμβολίζει την ακμή της
λογοτεχνικής μετάφρασης και στις δυο χώρες.
2.2. Η γλώσσα της μετάφρασης
Όμως, αν παρατηρήσουμε γενικά την εικόνα της ξένης λογοτεχνίας
στην Κίνα, ο αριθμός των μεταφρασμένων έργων της ελληνικής λογοτεχνίας είναι ακόμη μικρός, επειδή αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη δυσκολία,
την έλλειψη νεοελληνιστών, που θα μπορούσαν να αναλάβουν λογοτεχνική μετάφραση. Όλα τα πρώτα ελληνικά έργα στην Κίνα μεταφράστηκαν
από τα αγγλικά ή τα γαλλικά και είναι αυτονόητο ότι για τη μετάφραση
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αυτό δεν είναι η ιδανική περίπτωση. Παρ’ όλο που οι μεταφραστές ήταν
κορυφαίοι στον τομέα τους, η ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού δεν
ήταν ικανοποιητική.
Την δεκαετία του ’60, μια ομάδα φοιτητών εστάλη στην Αλβανία, για
την εκμάθηση των ελληνικών και στην συνέχεια το πρώτο τμήμα ελληνικής γλώσσας άρχισε να λειτουργεί το 1972 στην Σαγκάη. Μέχρι σήμερα
από το τμήμα αυτό υπάρχουν περισσότεροι από εκατό απόφοιτοι και τελευταίως άρχισαν να λειτουργούν άλλα τρία τμήματα. Όμως ένας ικανός
μεταφραστής χρειάζεται πολλά χρόνια εκμάθησης της γλώσσας και πρακτικής της μετάφρασης, και βέβαια, την ευαισθησία για την λογοτεχνία.
Έτσι, στην Κίνα σήμερα είναι πολύ λίγοι οι νεοελληνιστές μεταφραστές
λογοτεχνικής μετάφρασης. Εξάλλου, κανένας εκδότης στην Κίνα δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και έτσι δεν μπορεί να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στην νεοελληνική λογοτεχνία. Αν ο εκδότης δεν έχει
πλήρη εικόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν έχει τη δυνατότητα να
επιλέξει τα καλύτερα και να τα μεταφέρει στους Κινέζους αναγνώστες.
2.3. Τα έργα της μόδας
Τελευταία παρατηρούμε ότι εκδόθηκαν μερικά έργα της μόδας, όπως
«Πυθαγόρεια εγκλήματα» του Τεύκρου Μιχαηλίδη (2010) και «Στην σκιά
της σιωπής» της Μαρίας Καραγιάννη (2018). Αυτά είναι τα best seller της
χρονιάς και, επειδή υπάρχει αγγλική έκδοσή τους, τράβηξαν την προσοχή
των εκδοτών και κατάφεραν να κάνουν καλές πωλήσεις στην κινεζική αγορά. Γενικά οι αναγνώστες της Κίνας έχουν ενδιαφέρον για τον ελληνικό
κόσμο.
3. Οι προοπτικές στον νέο αιώνα
3.1. Η πολιτική της μίας ζώνης ενός δρόμου
Ως μια από τις πιο σημαντικές χώρες που βρίσκονται στον θαλάσσιο
δρόμο του Μεταξιού, η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σπουδαίο στρατηγικό
εταίρο της Κίνας. Η οικονομική κρίση δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο περισσότερες δυνατότητες για οικονομική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Κίνας-Ελλάδας. Από το 2008 μέχρι σήμερα, οι πολιτιστικές ανταλλαγές
αυξάνονται συνεχώς. Το Έτος Ελληνικού Πολιτισμού στην Κίνα το 2008
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και το Έτος Πολιτιστικής Συνεργασίας Κίνας-Ελλάδας το 2016 ενθάρρυνε
και τη συνεργασία στον τομέα μετάφρασης και έκδοσης. Με την αύξηση
του ενδιαφέροντος του κοινού για την Ελλάδα, ιδιαίτερα για την σημερινή
Ελλάδα, οι κινέζοι εκδότες αρχίζουν να στρέφουν την προσοχή τους στην
νεοελληνική λογοτεχνία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όλο και περισσότεροι κινέζοι φοιτητές μαθαίνουν ελληνικά την τελευταία δεκαετία, οι
οποίοι θα αποτελέσουν την κύρια δύναμη στην παρουσίαση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Κίνα.
3.2. Το πρόγραμμα κατάρτισης μεταφραστών του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη
Βέβαια είναι αξιοσημείωτη και η προσπάθεια της ελληνικής πλευράς.
Πολύ πρόσφατα συμμετείχαμε στο προγράμμα «κατάρτισης των μεταφραστών της νεοελληνικής λογοτεχνίας» του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη. Αυτό
το πρόγραμμα επιλέγει από όλο τον κόσμο τους νεοελληνιστές που έχουν
ενδιαφέρον για την μετάφραση και προσφέρει διάφορα μαθήματα γλώσσας και θεωρίας μετάφρασης. Οι διδάσκοντες είναι έμπειροι καθηγητές
και γνωστοί συγγραφείς. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, διαβάσαμε τα νεότερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, συναντήσαμε τους
συγγραφείς και τους έμπειρους μεταφραστές, και συζητήσαμε για τα βιβλία και τη μετάφραση. Το πρόγραμμα προσφέρει μια πλατφόρμα υψηλού
επιπέδου για αυτούς που είναι πρόθυμοι να μεταφράσουν ελληνικά βιβλία
στην δική τους γλώσσα και δημιουργεί μια απ’ ευθείας επαφή μεταξύ μεταφραστών και συγγραφέων.
Τελειώνοντας, τονίζουμε ότι διακατεχόμαστε από αισιοδοξία για την
μετάφραση της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Κίνα, λόγω της πολιτιστικής συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου μετάφρασης και έκδοσης,
επίσης λόγω της μακρόχρονης φιλικής σχέσης των δυο λαών, αλλά και της
αύξησης του αριθμού των μεταφραστών, αποτέλεσμα των προσπαθειών
και των δύο πλευρών. Γενικότερα, πιστεύουμε ότι μελλοντικά στις επιλογές του αναγνωστικού κοινού της Κίνας θα συμπεριλαμβάνονται περισσότερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
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Abstract
The translation of modern Greek literature into China began quite late
compared to other western literatures, although the masterpieces of ancient
Greece are quite familiar to the Chinese readers. The introduction of
modern Greek literature in China is due to the conclusion of the diplomatic
relationship between two countries in 1972 and is constantly developing in
the coming years, but at a slow pace. The selection of the works and writers
was always influenced by the political opinions of the government and the
social reality of the time and is closely related to the prevailing view of
the literary worlds of China. The images slowly change as we entered the
21st century and with the growing cooperation between China and Greece
(both economic and cultural), we see a boom in the translation of modern
Greek literature into China, especially during the period of economic
crisis. Modern Greek literature begins to be recognized by more and more
Chinese readers and their interest leads to new needs for translation.
In this paper I will classify Greek literature works which has been
already translated in Chinese based on the date of publication and will
analyze the most important factors that affected the selections of Greek
writers and their works in China. And then I will explore the new needs
of the translation of Greek literature in my country that appear during the
crisis and in the end I will try to present the future perspectives on literary
translation from Greek to Chinese.
Λέξεις κλειδιά: μετάφραση, νεοελληνική λογοτεχνία, Κίνα

Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΕΑΛΙΣΜΟ
Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης*
Οι τάσεις εκτόνωσης του ρομαντικού πυρετού της νεοελληνικής λογοτεχνίας παρατηρούνται την δεκαετία του 1880, περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών ζυμώσεων1. Η μετάφραση ως ένας ἀπό τους πιο ευαίσθητους δείκτες των λογοτεχνικών αλλαγών αποτυπώνει την στροφή αυτή
με την πτώση της ρομανζομανίας, η οποία θα λάβει τα χαρακτηριστικά
της ραγδαιότητας τις επόμενες τρεις δεκαετίες2. «Οι πολλές μεταφράσεις
αποτελούν πλούτο για την γλώσσα - στόχο, διότι συντελούν στην εξέλιξη
μιας λογοτεχνίας, με την εισαγωγή νέων ειδών, ιδεών και τεχνικών καινοτομιών, και λειτουργούν ως πρωτεύουσα διαμορφωτική δύναμη στην
ανάπτυξη των πολιτισμών στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ιστορίας»3. Η
στροφή προς τις βόρειες λογοτεχνίες (γερμανική, ρωσική, σκανδιναβική),
που οφείλεται σε ενδογενείς αιτίες (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές)
και εξωγενείς, όπως ο αφηγηματικός ρεαλισμός4, αποτελεί παράμετρο του
ρεαλιστικού συνδρόμου.
Βέβαια, ο όρος ρεαλισμός δεν είναι μονοσήμαντος˙ αντίθετα, πρόκειται
για έναν από τους πιο ευκίνητους, ίσως τον πιο πρωτεϊκό λογοτεχνικό όρο,
ο οποίος είναι δεκτικός όλων των δυνατών προσδιορισμών5, γι’ αὐτό, μερικές διευκρινίσεις είναι απαραίτητες για την πραγμάτευση που επιχειρούμε
εδώ. Στο παραδοσιακό ρεαλιστικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα κυριαρχεί
*
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Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης, Ομ. Καθηγητής της μεταβυζαντινής και νεότερης ελληνικής
φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος τελευταίου δημοσιεύματος: Κωστή
Παλαμά, Άπαντα, Τόμος Πρώτος, Αθήνα 2017, φιλολογική επιμέλεια. Ο ίδιος έχει και
την γενική φιλολογική εποπτεία της νέας πλήρους φιλολογικής έκδοσης ολοκλήρου
του έργου του ποιητή. E-mail: conkasin@phil.uoa.gr
Κασίνης (2016: 230) και Κασίνης (2003: 58).
Κασίνης (2016: 230).
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Grant (1972: 10). Ο Damian Grant καταγράφει 26 προσδιορισμούς, από τους οποίους
επιλέγω τους ακόλουθους ως τους πιο ενδιαφέροντες και πρόσφορους για την δική μας
πραγμάτευση: αντικειμενικός, δυναμικός, εθνικός, ειρωνικός, ιδεαλιστικός, νατουραλιστικός, πεσιμιστικός, ποιητικός, ρομαντικός, σοσιαλιστικός, φανταστικός, ψυχολογικός.
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η αληθοφάνεια6, ποὺ αποσκοπεῖ στην συνάντηση του υπαρκτού (εξωτερικού) κόσμου και του μυθιστορηματικού (κειμενικού). Ο ρεαλισμός αυτός
εκδηλώνεται ως πρόθεση περιστολής έως και εξουδετέρωσης της φαντασίας του συγγραφέα, με σκοπό την ανάδειξη της παρατηρητικότητας σε
«καθοριστικό συντελεστή της αφήγησης»7. Ο αφηγηματικός ρεαλισμός
κατορθώνει να υπερβαίνει την ιστορική συγκυρία και να λειτουργεί ως
σταθερός όρος της αφήγησης με πολλά προσωπεία. Έτσι, ο εκφυλισμός
της απλής αντικειμενικής παρατήρησης έδωσε την θέση της στην ατομική
εμπειρία, οι δε αντιδράσεις του αισθητισμού στην νατουραλιστική υπερβολή οδήγησαν στην υποστασιοποίηση των εντυπώσεων και συναισθημάτων που έχουμε για το πραγματικό σ’ έναν ιμπρεσιονιστικό ρεαλισμό8.
Σε άλλο πεδίο αντιδράσεων στον ρεαλισμό, ο αντιρεαλισμός συνετέλεσε
στην όξυνση της αίσθησης του πραγματικού και στην ανάδειξη της σχέσης
ανάμεσα στις εξωτερικές αντικειμενικές συνθήκες και στον πυρήνα της
συνείδησης που ετεροπροσδιορίζουν ή / και αυτοπροσδιορίζουν την ζωή
του ατόμου9.
Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και στόχο τα ζητούμενα, θα
παρακολουθήσουμε τώρα τα δεδομένα και την φυσιογνωμία των μεταφρασμένων στα ελληνικά σκανδιναβικών έργων και τον ρόλο τους στο
σύνδρομο της ρεαλιστικής προσγείωσης. Τα δεδομένα αυτά είναι τα ακόλουθα: Κατά τον 19ο αιώνα, επί συνόλου 3.215 εκδοτικών μονάδων, μόνον οι πέντε (5) (ποσοστό 0,12%) μεταφράζονται από την σκανδιναβική
λογοτεχνία˙ συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις μονάδες με επιλoγή
απολόγων και διηγημάτων από τον Andersen10 και την μετάφραση της Θυγατρός του βασιλέως Ρενέ του Henric Erc11. Τον 20ό αιώνα, και συγκεκριμένα τὸ πρῶτο ήμισυ που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ, επί συνόλου 2.283
οι μεταφρασμένες μονάδες είναι 108 (ποσοστό 4,73% )12, ήτοι αύξηση
39,41%. Η σκανδιναβική μαζί με την ρωσική (12,79%), που αποτελούν
το 20% σχεδόν του συνόλου, σηματοδοτεί μίαν ισχυρή στροφή προς τις
6
7
8
9
10
11

Αγγελάτος (2003: 10, 212)
Αθανασόπουλος (2003: 16)
Αθανασόπουλος (2003: 17-18).
Αθανασόπουλος (2003: 31).
Κασίνης (2006: αρ. 1344, 1905, 2111, 2215).
Κασίνης (2006: αρ. 2859). Ο Δανός συγγραφέας Ερρίκος Erc (1798 -1870) έγραψε
κυρίως κωμωδίες, κωμειδύλλια και λυρικά ποιήματα.
12 Κασίνης (2013: ιθ΄).
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βόρειες λογοτεχνίες, που χαρακτηρίσθηκε ως βορειομανία13. Η παρουσία
των βόρειων λογοτεχνιών ‒και στην περίπτωσή μας των σκανδιναβικών‒
«στοιχίζεται με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας των δύσκολων χρόνων της πρώτης ελληνικής πεντηκονταετίας»14. Κατά το πρώτο ήμισυ του
20ου αιώνα μεταφράσθηκαν 18 λογοτέχνες15. Αξιοσημείωτο είναι ότι δύο
Σκανδιναβοί συγγραφείς, ο Ibsen και ο Hamsun, καταλέγονται μεταξύ των
21 πλέον μεταφρασμένων συγγραφέων της πρώτης πεντηκονταετίας του
20ού αἰώνα16. Ένα άλλο αξιοπρόσεκτο γεγονός είναι ότι σχεδόν το σύνολο των μεταφράσεων αυτών γίνεται άμεσα από την γλώσσα-πηγή και όχι
μέσῳ μιας άλλης γλώσσας, όπως συνέβαινε συχνά τον 19ο αιώνα17.
Η ελληνική ταυτότητα της σκανδιναβικής λογοτεχνίας. Το σύνολο των
καταγεγραμμένων μονάδων των ελληνικών μεταφράσεων της σκανδιναβικής λογοτεχνίας, τις οποίες περιλαμβάνει το προσωπικό μου Βιβλιογραφικό Αρχείο Μεταφράσεων, είναι ± 40018. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι σε αυτή την σούμα δεν προσμετρώνται οι πολλές, επίσης, μεταφράσεις, που έχουν γίνει για το θέατρο, οι οποίες δεν εξεδόθησαν ποτέ19. Από
τα διαθέσιμα στοιχεία του Αρχείου προκύπτει ότι έχουν μεταφρασθεί και
έχουν εκδοθεί αυτοτελώς έργα 50 περίπου σκανδιναβών συγγραφέων με
εκδοτικές μονάδες από το 1 έως τις 75˙ ο ανώτερος αυτός αριθμός ανήκει
στον Knut Hamsun20. Στις εκδοτικές αυτές μονάδες πρέπει να προστεθούν
και πέντε Ανθολογίες, τρεις από τη φιλανδική21, μία από την νορβηγική22
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Παλαμάς (1895: 374 - 378) και Κασίνης (2014α).
Κασίνης (2013: κα΄) και Κασίνης (2016: 230).
Κασίνης (2013: κη΄).
Κασίνης (2013: κε΄).
Κασίνης (2003: 38).
Βέβαια, σε αυτές δεν περιλαμβάνονται τα πολλά παιδικά βιβλία των Astrid Lindgren,
Cristine Nöstlingen, οι πολλές διασκευές του Andersen, κ.ά.
Αυτό το θέμα είναι πραγματικό ζητούμενο της μεταφραστικής παραγωγής συνολικά,
το οποίο θα συμπληρώσει την κλίμακα της πρόσληψης της ξένης λογοτεχνίας και της
σκανδιναβικής ιδιαίτερα.
Κασίνης (2014: Επίμετρο).
(α). Πεζός Λόγος. Φιλανδικά διηγήματα, Αθήναι, 1935.
(β) Η Φιλανδία γράφει. Δεκαεφτά σύγχρονοι Φιλανδοί συγγραφείς. Επιλογή,
μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ, Αθήνα, Πορεία, 1983.
(γ) Σύγχρονη φιλανδική ποίηση. Επιλογή, μετάφραση Δημοσθένη Κούρτοβικ, Αθήνα,
Πλέθρον, 1986.
Νορβηγοί Ποιητές. Ανθολόγιο, μετάφραση, εισαγωγή Γιώργου Ι. Χριστογιάννη,
Αθήνα, «Εστία» , 1985.
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και μία από την ισλανδική λογοτεχνία23, αλλά και σε γενικότερες ανθολογίες24. Από πέντε (5) εκδοτικές μονάδες και πλέον έχουμε για έντεκα (11)
συγγραφείς, που είναι οι ακόλουθοι:
Bergman, Inògmar			
Lagerkvist, Pär Fabian
Laxness, Halldor 		
Munthe, Axel 			
Handke, Peter			
Lagerlöf, Selma			
Geijerstam, Gustav av		
Strindberg, August			
Andersen, Hans Christian		
Ibsen, Henrik			
Hamsun, Knut			

5
6
6
7
10
17
17
17
28
59
63

Η σκανδιναβική λογοτεχνία με την πυκνή της παρουσία αποτέλεσε
μέρος του συνδρόμου του ρεαλισμού της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι
εκδοχές του ρεαλισμού που εισάγονται στην νεοελληνική λογοτεχνία με
τις μεταφράσεις σκανδιναβικών έργων διατρέχουν μίαν κλιμακα από τον
παραδειγματικό (παιδευτικό) πραγματισμό του Andersen, ο οποίος μεταφράζεται συνεχῶς από το 187325, την περιγραφή της εξωτερικής πραγματικότητας του Fridtjof Nansen (1901)26 έως τον ψυχολογικό και κοινωνικό
ρεαλισμό του Ibsen (1903), του Hamsun (1915) και του Strindberg (1916),
που δεν έπαψαν να μεταφράζονται και να παίζονται στο θέατρο από την
πρώτη τους εμφάνιση έως σήμερα27.
Θα παρακολουθήσουμε τώρα την ελληνική ταυτότητα των τριών διεθνούς εμβέλειας σκανδιναβών συγγραφέων: του Ibsen του Hamsun και
23 Ισλανδικές Σάγκες, Αθήνα, Καστανιώτης, 1989.
24 Χατζιδάκις (1940). Στην ανθολογία περιλαμβάνονται και μεταφράσεις ποιημάτων από
την δανική, νορβηγική και σουηδική λογοτεχνία.
25 Κασίνης (2006: αρ. 1344, 1905, 2111, 2215) και Κασίνης (2013: αρ. 260, 1080, 1261,
1591, 1790, 1852, 2101, 2102).
26 Κασίνης (2013: αρ. 8).
27 Τὸ μόνο μη ρεαλιστικό σκανδιναβικό μυθιστόρημα που μεταφράσθηκε στα ελληνικά
είναι το ρομαντικό μονόπρακτο δράμα του Δανοῦ Henric Erc (1798-1870), Η θυγάτηρ
του βασιλέως Ρενέ, η υπόθεση του οποίου ανάγεται στον 15ο αιώνα: (Ζαχαρίας: γ΄- ζ΄)
και Κασίνης (2006: αρ. 2859).
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του Strindberg . Οι εποχές της θεατρικής παραγωγής του Ίψεν είναι τρείς˙
η ιστορική, το θέατρο ιδεών και η ψυχολογική28. Από τα δράματα της πρώτης περιόδου μεταφράσθηκε ο Κατιλίνας, έμμετρο δράμα εμπνευσμένο
από τα επαναστατικά γεγονότα του 1848, από τον Γ. Σ. Μενάρδο29. Της
ίδιας περιόδου μεταφράσθηκαν, επίσης, Τα παλληκάρια του Χέλγκελαντ30.
Το πιο σημαντικό δράμα της ιστορικής δραματουργίας του Ίψεν είναι Οι
μνηστήρες του θρόνου, που μετέφρασαν ο Κουκούλας το 193931 και η
Καίτη Κάστρο το 197532. Στο έργο αυτό ο Ίψεν χρησιμοποεί υλικό από
τις φιλανδικές «σάγες» και επισημαίνει την ανάγκη της ένωσης των σκανδιναβικών λαών, πράγμα που επιτρέπει στους σχολιαστές να τον ονομάζουν «πανσκανδιναβιστή»33. Από το έργο του μεταφρἀσθηκαν, επίσης, Η
γιορτή στο Σολχάουγκ34 από τον Κουκούλα, Η πυργοδέσποινα Ίγκερ του
Έστροτ35 από τον Γ. Σ. Μενάρδο, ακόμα και το τεραστίων διαστάσεων
(δέκα πράξεις) έργο του Ο αυτοκράτορας Γαλιλαίος από την Άννα Βαρβαρέσου36. Στροφή από την ιστορική και ποιητική δραματουργία37 προς
την ρεαλιστική σάτιρα αποτελεί το έργο του Τα στηρίγματα της κοινωνίας
(1877)38, που γράφτηκε στην Γερμανία και γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Η παρουσία του Ibsen στην ελληνική σκηνή χρονολογείται από το
189439, η δε πρώτη εκδοτική εμφάνισή του σημειώνεται το 1903 με το Σπίτι της κούκλας (1879) σε μετάφραση του Μιχαήλ Γιαννουκάκη40. Τὸ έργο
θεωρεῖται «ήκιστα μεν συμβολικόν, αλλ’ εκ των επαναστατικών έργων»41
του συγγραφέα, με το οποίο κτυπά τον ανδρικό εγωϊσμό και υπερασπίζεται τα δίκαια της γυναίκας. Το Σπίτι της κούκλας μεταφράσθηκε, επίσης,
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Κουκούλας (1943: 5).
Ibsen (1975α)
Ibsen (1939β)
Ibsen (1939α)
Ibsen (1975β)
Κουκούλας (1939: 14).
Ibsen (1944β)
Ibsen (1978β)
Ibsen (1981α)
Ένα παράδειγμα είναι το δραματικό του ποίημα Πέερ Γκύντ, το οποίο μετέφρασεν από
τα νορβηγικά ο Όμηρος Μπεκές: Ibsen (1989).
Το έργο μετέφρασε στα ελληνικά και ο Κουκούλας: Ibsen (1944).
Μόσχος (2012) και Λάσκαρις (1903: 3), όπου αναφέρεται ότι το έργο παίχθηκε για
πρώτη φορά το 1898 στο «Θέατρο Νεαπόλεως»˙ πρβ. Κασίνης (2013: αρ. 46).
Το έργο επανεξεδόθη σε δεύτερη έκδοση το 1912: Κασίνης (2013: αρ. 221).
Λάσκαρις (1903: 3).
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από τον Λέοντα Κουκούλα42 και τον Γ. Ν. Πολίτη43. Ο Αρχιτέκτων Σόλνες
(1892) μεταφράσθηκε το 1915 από τον Μάρκο Αυγέρη44, τον Λέοντα Κουκούλα το 194445 και τον Μάριο Πλωρίτη το 198346, ο οποίος επιγράφει τα
προλεγόμενά του «Ο ποιητής του ρεαλισμού»47. Το έργο αυτό, μαζί με τον
Τζών Γαβριήλ Μπόρκμαν (1896) και το Όταν εμείς οι νεκροί θα ξυπνήσουμε (1899) αποτελούν τρόπον τινά απολογισμό της ζωής του συγγραφέα, που έχει πια πλήρη αυτογνωσία του εαυτού του.
Ο Αυγέρης μεταφράζει το 1915 στην «Λογοτεχνική Βιλιοθήκη Φέξη»
το έργο Ο εχθρός του λαού48, το οποίο προκάλεσε αντιφατικές ερμηνείες
για τις ριζοσπαστικές του θέσεις, όσον αφορά στον φορέα της αλήθειας:
η πλειοψηφούσα κοινή γνώμη ή η ριζοσπαστική (και υποψιασμένη) μειονότητα; Το έργο θα μεταφράσουν, επίσης, ο Κουκούλας (1944)49, ο Ρώτας
(1967-68)50 και ο Πέλος Κατσέλης (1981)51. Το 1915 ο Ιωάννης Ζερβός
μετέφρασε το έργο Ρόμερσχολμ52, το δε 1942 ο Βάσος Δασκαλάκης με
τίτλο Τα άσπρα άλογα του Ρόμεσχολμ53. Η Έντα Γκάμπλερ (1890) μεταφράσθηκε από τον Κουκούλα το 1919 και επανεκδόθηκε τέσσερις φορές
(1922,1923, 1944 και αχρονολόγητη)54. Το έργο μετέφρασε και ο Γ. Ν. Πολίτης55. Η κωμικοτραγωδία του γάμου, όπως την ονομάζει ο Κουκούλας,
με την οποία ο Ίψεν καταπολεμά τα ανθρώπινα ελαττώματα56, χαρακτηρίζεται ως « καθαρώς ψυχολογικό» δράμα57. Ως δράμα ψυχολογικού ρεαλισμού χαρακτηρίζεται και η Αγριόπαπια (1884)58, έργο το οποίο αποτελεί
42 Ibsen (1944α) και σε πανομοιότυπη αχρονολόγητη δεύτερη έκδοση από τον ίδιο
εκδοτικό οίκο.
43 Ibsen (1979α)
44 Ibsen (1915α)
45 Ιbsen (1944στ) και μεταγενέστερη πανομοιότυπη αλλά αχρονολόγητη έκδοση.
46 Ibsen (1983).
47 Πλωρίτης (1983: 7-1).
48 Ibsen (1915β).
49 Ιbsen (1944ε) και μεταγενέστερη πανομοιότυπη αλλά αχρονολόγητη έκδοση.
50 Ιbsen ([1967-1968]).
51 Ιbsen (1981β).
52 Ιbsen (1915γ).
53 Ιbsen (1942).
54 Ιbsen (1919, 1922β, 1923α, 1944β, χ χ.).
55 Ιbsen (1980).
56 Κουκούλας (1922: 6).
57 Κουκούλας (1922: 5, 7, 16).
58 Κουκούλας (1921: 10).
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«αγώνα λυτρώσεως» από κάθε κάθε τι που προκαλεί δυστυχία59. Το έργο
μετέφρασε και ο Βάσος Δασκαλάκης60, ο οποίος διαφωνεί με τον χαρακτηρισμό του Ίψεν ως κοινωνικού συγγραφέα. Ο Ίψεν, γράφει, είναι «πριν απ’
όλα ποιητής, πλάστης και δημιουργός ζωής και ζωντανών ανθρώπων»61,
υπογραμμίζοντας τον ποιητικό ρεαλισμό του. Οπωσδήποτε, η Αγριόπαπια
θεωρείται από τους Έλληνες μεταφραστές ως το αριστούργημα του Ίψεν.
Ο Γιάννης Γαβριήλ Μπόρκαμαν μεταφράσθηκε από τρεις διαφορετικούς μεταφραστές˙ τον Γ. Ν. Πολίτη το 192262, τον Λέοντα Κουκούλα το
194463 και τον Παύλο Μάτεσι το 197964. Οι Βρυκόλακες (1881), που πραγματεύονται πάλι το θέμα του γάμου, «ένα οικογενειακό δράμα», όπως αναφέρει ο Δασκαλάκης65, το οποίο χαρακτηρίζεται από «ψυχολογική πυκνότητα του δραματικού μύθου» και ρεαλιστική αντίληψη των πραγμάτων66.
Το έργο μεταφράσθηκε στα ελληνικά αρκετά πρώϊμα, όπως αναφέρει ο
Λάσκαρις, και δημοσιεύθηκε στην «Θεατρική Βιβλιοθήκη» του Φέξη67.
Το έργο μετέφρασαν, επίσης, ο Ιω. Ζερβός το 191668, ο Λέων Κουκούλας
το 192369, μετάφραση που επανεκδόθηκε το 194170 με τα ίδια προλεγόμενα, ο Βάσος Δασκαλάκης το 194371 και ο Γ. Ν. Πολίτης με πρόλογο του
Φώτου Πολίτη, που εκδόθηκε το 1978 στην σειρά της θεατρικής βιβλιοθήκης της «Δωδώνης»72. Η Κυρά τῆς θάλασσας (1888), η οποία ανήκει και
αυτή στα ψυχολογικά δράματα του Ίψεν, που σχετίζονται μάλιστα και με
τον δικό του ψυχισμό 73, πραγματεύεται το θέμα της φυσικής και ηθικής
ελευθερίας74. Το έργο μεταφράσθηκε, εκτός από τον Κουκούλα το 194375,
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Κουκούλας (1921: 6).
Ιbsen (1940).
Δασκαλάκης (1940: 14).
Ιbsen (1922α), πρβ. Κασίνης (2013: αρ. 631).
Ιbsen (1944η) και πανομοιότυπη δεύτερη έκδοση αχρονολόγητη.
Ιbsen (1979β).
Δασκαλάκης (1943: υπότιτλος).
Κουκούλας (1941: 17, 18).
Λάσκαρις 1903: 3).
Ιbsen (1916).
Ιbsen (1923γ).
Ιbsen (1941).
Ιbsen (1943).
Ιbsen (1978α).
Κουκούλας (1943: 7).
Κουκούλας (1943: 17).
Ιbsen (1943β) και αργότερα πανομοιότυπη αχρονολόγητη επανέκδοση.
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από τον Πέτρο Ατρείδη το 192376 και τον Σπύρο Ευαγγελάτο το 196577.
Το έργο Όταν θα ξυπνήσουμε ανάμεσα στους νεκρούς μετέφρασεν ο Ν.
Αδάκρυτος το 192578, μετάφραση που επενεκδόθηκε το 197179, και ο Ν.
Κουμπάρης το 197680.
Ο Αύγουστος Στρίντμπεργ (1849-1912)81 άρχισε να μεταφράζεται (και
να παριστάνεται στο θέατρο) από το 1898 -99 έως σήμερα82. Τα σοβαρά
ψυχικά τραύματα από τις περιπέτειες του βίου του και τα προβλήματα της
κοινωνίας αποτελούν σταθερές οπτικές και αντικείμενο των έργων του,
κυρίως ο αδυσώπητος πόλεμος των δύο φύλων, όπου το «ισχυρό» (λεγόμενο) εξουδερώνεται από το σκληρότερο και ανθεκτικότερο «ασθενές»
( θεωρούμενο)83. Η πρώτη ελληνική μετάφραση ολοκληρωμένου έργου
του Στρίντμπεργκ έγινε από τον Γιάννη Καμπύση το 1898-1899˙ πρόκειται
για την νατουραλιστική τραγωδία Δεσποινίς Τζούλια, όπου και προλεγόμενα84. Έργα του μετέφρασαν ο Πέτρος Λυδός: Δεσποινίς Τζούλια85, Οι
συνάδελφοι 86, Ο πατέρας87, ο Ιωάννης Χρυσάφης: Ο γάμος88, Μονάχος89,
Ο χορός του θανάτου90, Μητρική στοργή και άλλα δράματα91, ο Γιώργος
Καραβασίλης: Παρίας92 και Πάσχα, --- Παρίας93, η Πηνελόπη Παπαδοπούλου: Το κόκκινο δωμάτιο 94, η Μαργαρίτα Μέλμπεργκ: Ο γιος της δούλας95
και Μαύρες σημαίες96, ο Ανδρέας Μαραγκός: Ο πατέρας97 και Ο χορός του
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Ιbsen (1923α).
Ιbsen (1965).
Ιbsen (1925).
Ιbsen (1971).
Ιbsen (1976).
Το σύνολο του έργου του εκδόθηκε σε 55 τόμους: Πλωρίτης (1988: 25).
Σεχοπούλου (2014β).
Πλωρίτης (1988: 25).
Καμπύσης (1898-1899: 241-250) και Strindberg (1898-1899: 250-270).
Strindberg (1916α)
Strindberg (1916β).
Strindberg (1917).
Strindberg (1922α).
Strindberg (1925γ).
Strindberg (1930δ).
Strindberg (1930δ).
Strindberg (1970).
Strindberg (χ.χ.).
Strindberg (1972).
Strindberg (1984).
Strindberg (1987).
Strindberg (1985).
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θανάτου98, ο Γιάννης Οικονομίδης: Ένα ονειρόδραμα99, κ. ά.100.
Ο Στρίντμπεργκ κινείται ανάμεσα στον νατουραλισμό, τον ψυχολογικό ρεαλισμό και το ονειρόδραμα. Στους πολύ αξιόλογους προλόγους των
ελληνικών μεταφράσεων βρίσκουμε ενδιαφέρουσες κρίσεις και παρατηρήσεις για το Σουηδό συγγραφέα. Ο Χρυσάφης στον μακρύ πρόλογό του
στην μετάφραση του Χορού του θανάτου, γράφει ότι είναι το πιο τραγικό
και τρομακτικό έργο του συγγραφέα, όπου περιγράφεται ο αδυσώπητος
αγώνας ενός ανδρογύνου (σ. 23). Θεωρεί ο Χρυσάφης ότι ο Στρίντμπεργκ
γύρω στην δεκαετία του 1889 ετέθη επικεφαλής της ομάδας των ρεαλιστών ως αντίποδας των ιδεαλιστών συγγραφέων (σ. 6) και έγινε ο απολογητής της ομορφιάς και της ηθικής που κλίνει μέσα η πραγματικότητα
(σσ. 27-28). Βασικό του θέμα είναι ο άνθρωπος ως μάρτυρας των φυσικών
αιτίων, των κοινωνικών συνθηκών και του ατομικού χαρακτήρα. Σκοπός
του είναι ο κοινωνική λύτρωση101. Ο Χρυσάφης χρησιμοποιεί και μελέτες
άλλων ειδικών για τα έργα που μεταφράζει˙ λ.χ. στην μετάφραση του έργου Ο γάμος, που σπονδυλώνεται από «Δώδεκα ιστορίες αντρογύνων»,
χρησιμοποεί μιαν εκτεταμένη μελέτη του Κνούτ Χάμσουν102, στο δε έργο
Μονάχος κριτική μελέτη του Ίναρ Λούντμπεργκ, που κάνει λόγο για τον
δυαδισμό της ύπαρξης, ο οποίος συνίσταται από σωματικές και ψυχικές
πραγματικότητες (σ. 7) και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η δύναμη των
ανθρώπινων γνώσεων και της ερμηνείας, χωρίς να ξεπεράσει την πραγματικότητα103.
Ο Στρίντμπεργκ πολέμησε κάθε τι που θεωρούσε κακό και άδικο στον
κόσμο. Κατόρθωσε να αποδείξει με εξαιρετικό τρόπο ότι οι προσωπικές
του εμπειρίες αποτελούν προβλήματα κάθε ατόμου που βρίσκεται σε παρόμοιοιες περιστάσεις. Ήταν εθχρός για κάθε τι που θεωρούσε κακό στον
κόσμο και προσπάθησε με τα δράματά του να «μας αποδώσῃ τη ζωή με
αλήθ[ε]ια»104. Πέραν όλων των άλλων, ο Στρίντμπεργ έτρεφε και ιδιαί98 Strindberg (1987).
99 Strindberg (χ. χ.).
100 Ο Πλωρίτης (1988: 25), εκτός από μερικούς γνωστούς μεταφραστές του Στρίντμπεργ,
αναφέρει και τους Ν. Γκάτσο, Πέλο Κατσέλη και Αλέξη Σολομό, οι οποίοι μετέφρασαν
έργα για την σκηνή.
101 Χρυσάφης (1930: 30).
102 Hamsun (1922: 7-41).
103 Lundberg (1925: 7-18).
104 MacCarthy (1930: 14, 26).
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τερη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως και όλη η σουηδική λογοτεχνία της δεκαετίας 1860-1870˙ καρπός της αγάπης αυτής είναι τα έργα
Hermione και Hellas105.
Ο Κνούτ Χάμσουν (1859-1952), συμπληρώνει την τριάδα των παγκοσμίου εμβέλειας σκανδιναβών συγγραφέων, μαζί με τον Ίψεν και τον Στρίντμπεργκ. Ο Χάμσουν μεταφράζεται συνεχώς από το 1916 έως σήμερα106.
Ολίγοι ξένοι συγγραφείς μεταφράσθηκαν τόσο πυκνά και επηρέασαν τόσο
πολύ την νεοελληνική λογοτεχνία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ώστε να ονομαστεί το φαινόμενο «χαμσουνική υστερία» και πυρετός107. Ένα πλήρες περίγραμμα της παρουσίας και της ελληνικής πρόσληψής του βρίσκει κανείς στα μελετήματά μου «Ο ελληνικός Χάμσουν»108
και «Ἀσκήσεις πείνας»109. Οι μεταφραστές των έργων του τονίζουν την
εκλεκτική και οξεία παρατηρητικότητά του και την δύναμη της ψυχολογικής ανάλυσης των ηρώων του, που θυμίζει τους μεγάλους Ρώσους συγγραφείς.
Εκτός από τα έργα των τριών διεθνούς εμβέλειας σκανδιναβών συγγραφέων, μετεφράσθησαν στα ελληνικά κατά την πρώτη πεντηκονταετία
του 20 αιώνα έργα πολλών άλλων σκανδιναβών συγγραφέων. Από αυτούς
χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι εκείνες του Γουσταύου Γκέϊγερσταμ
και της Σέλμας Λάγκερλεφ. Πολύ ενωρίς, ήδη από το 1915, το ελληνικό
κοινό γνώρισε το έργο του Σουηδού μυθιστοριογράφου, θεατρικού συγγραφέα και «κυριολεκτικώς αριστοτέχνη του ψυχολογικού διηγήματος»
Γουσταύου Geijerstam (1858-1900). Τα έργα του χαρακτηρίζονται από πιστή αναπαράσταση της ζωής και βαθειά ψυχολογική ανάλυση των ηρώων
του110, σημειώνει ο Ιωάννης Χρυσάφης, ο οποίος μετέφρασε από τα σουηδικά τα Παλιά γράμματα111, τα μυθιστορήματα Η δύναμις της γυναικός112,
105 Sehopoulou (2014α).
106 Η πρώτη μετάφραση (από τα γαλλικά) και αυτοτελής έκδοση έργου του Νορβηγού
συγγραφέα έγινε το 1916˙ πρόκειται για το έργο Ο Παν: Κνουτ Χάμσουν, Ο Παν, μετάφρασις Παύλου Νιρβάνα, Εν Αθήναις, Εκδοτικός Οίκος Αγκύρας, 1916.
107 Κασίνης (2016: 231) και Καστρινάκη (2006).
108 Κασίνης (2016: 226-238).
109 Κασίνης (2014), όπου στο « Επίμετρο» καταγράφονται 75 αυτοτελείς βιβλιογραφικές
μονάδες.
110 Χρυσάφης (1921: 5).
111 Geijerstam (1921).
112 Geijerstam (1930). Το έργο μετέφρασε και ο Νότης Παναγιώτου και εξέδωσεν ο
Γκοβόστης το [1951] και το 1983.
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Η κωμωδία του γάμου113 και το έργο Τα αγοράκια μου114 . Όμως, η πρώτη115 αυτοτελής έκδοση μετάφρασης έργου του Γκεϊγερσταμ στην Ελλάδα
έγινε το 1915˙ πρόκειται για το μυθιστόρημά του Το βιβλίο του μικρού
αδελφού116, το οποίο μετέφρασεν από τα σουηδικά ο Κώστας Χατζόπουλος. Η μετάφραση σημείωσε δύο ακόμα μεταφράσεις την δεκαετία του
’80117. Μετά τον Χατζόπουλο, το έργο μετέφρασε και ο Κουκούλας, μετάφραση η οποία σημείωσε δύο εκδόσεις, μίαν από τον Βασιλείου (1928)118
και δεύτερη από τον Σαλίβερο (χ.χ.)119. Ο Κουκούλας μετέφρασεν, επίσης,
το διήγημα Το αγόρι της κυρά-Λένης120. Ο ίδιος μετέφρασεν ακόμα και
τα έργα: Ο Πέτρος με τό’ να μάτι. Χιονισμένος χειμώνας121 και Αγάπη122.
Του ίδιου συγγραφέα μεταφράσθηκε και το μυθιστόρημα Ντόρα από την
Ελένη Μακρή 1920123.
Η Σουηδή συγγραφέας Selma Lagerlöf (1858-1940) έλαβε το βραβείο
Νόμπελ το 1909. Τα έργα της κινούνται ανάμεσα στον πραγματισμό και
το παραμύθι. Άρχισε να μεταφράζεται στα ελληνικά από το 1924. Η αρχή
έγινε με το αισθηματικό - ψυχολογικό μυθιστόρημα Η κόρη του μεγάλου
βάλτου124, και τους Θρύλους για το Χριστό125, μετάφραση η οποία σημείωσε και δεύτερη έκδοση μέσα σε έξι χρόνια126. Σειρά χριστουγενιάτικων
διηγημάτων μετέφρασε και ο σπουδαίος μεταφραστής έργων της σκανδιναβικής λογοτεχνίας Ιωάννης Χρυσάφης127. Το έργο, όμως, που αγαπήθηκε
113 Geijerstam (χ. χ. α).
114 Geijerstam (χ. χ. β).
115 Ο Κουκούλας (1919: 3) αναφέρει ότι το ελληνικό κοινό γνώρισε τον συγγραφέα από
μετάφραση του διηγήματός του «Το αγόρι της κυρὰ-Λένης», που εξέδωσε πριν από
την δική του μετάφραση ο Βασιλείου. Εάν αληθεύει η είδηση, τότε η έκδοση αυτή
λανθάνει.
116 Geijerstam (1915).
117 Το 1984 επανεξέδωσε την μετάφραση του Χατζόπουλου ο εκδοτικός οίκος «Θεωρία»
και χ.χ. ο «Ηριδανός» χ.χ., όπου αναφέρεται λαθεμένα ότι η μετάφραση έγινε από τα
γερμανικά, ενώ στην πρώτη σημειώνεται ότι έγινε από τα σουηδικά.
118 Geijerstam (1928).
119 Geijerstam (χ. χ. γ).
120 Geijerstam (1919β και 1921β).
121 Geijerstam (1919α).
122 Geijerstam (1926).
123 Geijerstam ([1920]).
124 Lagerlöf (1924).
125 Lagerlöf (1924).
126 Lagerlöf (1930 και άλλη (1960).
127 Lagerlöf (1929 και άλλη (1989).
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περισσότερο και σημείωσε τις περισσότερες μεταφράσεις, αποδόσεις και
διασκευές είναι Το θαυμαστό ταξίδι του μικρού Νίλς Χόλγκερσον με τις
αγριόχηνες, με εννέα τουλάχιστον εκδοτικές μονάδες έως το τέλος του αιώνα128. Από τα άλλα της έργα μεταφράσθηκαν Ο αυτοκράτορας της Πορτογαλίας129, Και επί γης ειρήνη130, Το μαντήλι της Βερονίκης131, κ.ά.
Εκτός από τους παραπάνω συγγραφείς, μεταφράσθηκαν κατά την
πρώτη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα και έργα των Γιεν Πέτερ Γιάκοβσεν, Καρίν Μικαέλις, Bjornson Bjornsterne, Αλέξανδρου Kielland, Γιόχαν Bojer, Juani Aho, Ellen Key, κ.ά., για τους οποίους βλ. περισσότερα
στον δεύτερο τόμο της Βιβλιογραφίας των μεταφράσεων132.Στέκομαι σε
δύο περιπτώσεις με ελληνοσκανδιναβικό ενδιαφέρον. Πρώτα, στην περίπτωση του Σουηδού ελληνομαθούς και ανθρωπιστή συγγραφέα Βίκτωρ
Ρύδβεργκ, κεντρική ιδέα του έργου του οποίου είναι ο «ελληνικός νεοχριστιανισμός», στον οποίο προσπαθεί να συγκεράσει το ιδεώδες της αρχαίας
ομορφιάς με την χριστιανική καλωσύνη. Σχετικά έργα είναι Ο τελευταίος
Αθηναίος [δηλ. ο Ιουλιανός], η Υπατία, ο Δέξιππος133, κ.ά. Μια άλλη περίπτωση είναι ο Γιόχαν Bojer, φίλος της Ελλάδας και γνωστός του σπουδαίου μεταφραστή Ιωάννη Χρυσάφη134.
Το γενικό συμπέρασμα είναι: η σκανδιναβική λογοτεχνία αποδεικνύεται ότι στοιχιζόταν με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας των πρώτων
δεκαετιών του 20ου αι., γι’ αυτό επηρέασε τόσο βαθιά την νεοελληνική λογοτεχνία της πρώτης πεντηκοντετίας του αιώνα και λειτούργησε ως ένας
από τους βασικούς καταλύτες της στροφής προς τον ρεαλισμό.
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————, Σέλμας Λάγερλεφ, Τα χριστουγενιάτικα τριαντάφυλλα και άλλα
διηγήματα, μετάφρασις από το σουηδικό Ι. Ε. Χρυσάφης, Εν Αθήναις,
Ζηκάκης, 1929˙ βλ. και άλλη μετάφραση: Σέλμα Λάγκερλεφ, Τα χριστουγενιάτικα τριαντάφυλλα, απόδοση Λητώ Τσεκούρα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1989.
————, Θρύλοι για το Χριστό, μετάφραση Λίζα Δ. Κοντογιάννη, Πάτρα
1924 και δεύτερη έκδοση: Εν Αθήναις, Δημητράκος, 1930. Και άλλη
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————, Ένα ονειρόδραμα, μετάφραση Γιάννης Οικονομίδης, Αθήνα,
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Abstract
The tendency of retreat of the Greek romantic fever and the turn towards
realism in the original and translated literature, begin during the 1880s. The
difficult circumstances (1897-1910) intersected with the rapid international
events (of the first decades of the 20th century), caused a radical overturn
in the society and the consciousness of people. The Greek people are now
looking for similar works to lean on. Thus, the translational tendencies
which constitute the most sensitive indicators of cultural parameters, note
amazing changes. The French “romantzomanie” crumbles in the 1890s;
while on the other hand, the interest towards Russian and Scandinavian
literature rises. Overall, out of 2,283 translations during the years 1901 and
1950, 17.52% comes from those two literatures.
In what concerns Scandinavian literature, during the 19th century, we
only have 5 translational units (0.12%) out of 3,215; selections from
Andersen’s “Fairy Tales” and a one-act play by H. Erc, while during the
first 50 years of the 20th century, 108 units, that’s 4.73% out of 2,283.
Eighteen great Scandinavian authors were translated, including Hamsun,
Ibsen, Stringberg, Bjørnson, Geijerstam and Lagerlöf. Indicative of this big
turn is the fact that among the 21 first ones out of the total 711 authors that
were translated during that period, we find names like Ibsen and Hamsun.
Works of Scandinavian literature were translated by great translators like
B. Daskalakis, K. Hatzopoulos, L. Koukoulas, J. Chrysafis, P. Nirvanas, P.
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Lydos and more, whose prologues form a notable material for the study of
Greek reception.
The general outcome is that the Scandinavian literature is proven to
have coincided with the needs of Greek society in the first decades of the
20th century and that’s why it deeply affected Greek literature and worked
as one of the basic catalysts for the turn towards realism.
Λέξεις-κλειδιά: Σκανδιναβική λογοτεχνία, Ελληνικές μεταφράσεις,
Συγκριτική φιλολογία, Βορειομανία, Ρεαλισμός.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ (ΜΕΣΕΒΡΙΝΟΣ):
ΕΝΑΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
(Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ, Ο ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ, Ο ΕΚΔΟΤΗΣ)
Θεοδόσης Πυλαρινός
Ο Αντώνης Μυστακίδης (1908-1989), γνωστός επίσης με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μεσεβρινός (καταγόταν από τη Μεσημβρία, που σήμερα
ανήκει στη Βουλγαρία), συνέδεσε το παραγωγικότερο μέρος της ζωής του
με τη Σουηδία. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Λουντ και εργάστηκε ποικιλότροπα για την ανάπτυξη των ελληνοσουηδικών σχέσεων και τη διάδοση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας.1 Η μακρά θητεία του στο
Πανεπιστήμιο αυτό συνέπεσε με την αύξουσα καλλιέργεια των ελληνικών
γραμμάτων στη Σκανδιναβία.2 Το όνομά του ανακαλεί μία πρωτόγνωρη
ακμή των ελληνικών σπουδών στις βόρειες αυτές χώρες, με μαθητές (κυρίως μεταφραστές), που συνέχισαν το έργο του και με σημαντική εκδοτική
παραγωγή, φιλολογική, μεταφραστική και λογοτεχνική.
Είναι αλήθεια ότι, όταν αφίχθηκε στη Σουηδία, βρήκε πεδίο αναπεπταμένο, έδαφος παρθένο, που ανέμενε τη γεώργησή του· οι συνθήκες, επίσης,
της εκεί έλευσής του, αν και αβέβαιες, ως μη μόνιμες αρχικά,3 συνέπιπταν
*
1

2
3

Θεοδόσης Πυλαρινός, ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, theopyl@
yahoo.gr
Αναλυτικά για τη ζωή και το έργο του Μυστακίδη βλ. την εισαγωγή στο βιβλίο μας,
Η αλληλογραφία του Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινού) με τον πεζογράφο Γιώργο Φιλίππου Πιερίδη, Λευκωσία, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 2016. Επίσης,
τις εργασίες μας, «Στους χώρους της διασποράς με τον Αντώνη Μυστακίδη: Από τη
Ρουμανία στην Κύπρο με ενδιάμεσο σταθμό την Αίγυπτο», Διόραμα, τχ. 15 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017): 20-23, και «Βουκουρέστι – Θεσσαλονίκη – Κάιρο – Αθήνα –
Κύπρος – Λουντ: Αντώνης Μυστακίδης Μεσεβρινός, ένας πολύπλαγκτος Βαλκάνιος»,
Τα Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών. Ο Ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα,
Λογοτεχνία, Τέχνη, Κοινωνία, Βουκουρέστι 16-17 Οκτωβρίου 2015, Ver Press: 483498.
Το ιστορικό της μετάβασης του Μυστακίδη στη Σουηδία μπορεί να το παρακολουθήσει
κανείς στην αλληλογραφία του με τον Δημοσθένη Δανιηλίδη, τον κουμπάρο του και
μέντορά του. Η αλληλογραφία τους θα δημοσιευθεί προσεχώς.
Στην ίδια αλληλογραφία φαίνονται οι δυσκολίες, οι αγωνίες και οι ενθαρρύνσεις του
Δανιηλίδη στον προστατευόμενό του.
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κατά ευτυχή συγκυρία με τον σχεδιασμό από την πλευρά της ελληνικής
πολιτείας της διάχυσης των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό. Το πάθος, ο ζήλος, η εργατικότητα και η πίστη του Μυστακίδη στο οικουμενικό
πνεύμα του ελληνισμού συντέλεσαν στην υπέρβαση των αρχικών δυσκολιών και υπήρξαν το κλειδί της επιτυχίας του. Αλλά και η απαρχή ενός έργου
πρωτόγνωρου, που δεν είχε προηγούμενο και δεσμεύσεις, συνέτεινε στην
επιτυχία, συνιστώντας προσωπική του δημιουργία.
Γεννημένος στον Αλμυρό το 19084 από πρόσφυγες γονείς, διωγμένους
από τα πατρογονικά τους εδάφη της Μεσημβρίας, μεγάλωσε, μαθήτευσε,
σπούδασε και ξεκίνησε το επαγγελματικό του στάδιο ως δάσκαλος στη
Ρουμανία, όπου εγκαταστάθηκε οικογενειακά. Στο Βουκουρέστι, μαθητής
ακόμα, έδειξε τις λογοτεχνικές και φιλολογικές του ανησυχίες, συνεργαζόμενος διαδοχικά σε διάφορα περιοδικά και ελληνόφωνες ή ρουμανικές
εφημερίδες, γράφοντας και στα ρουμανικά και στα ελληνικά. Η μεταφραστική του σκευή εκεί δημιουργήθηκε, η αγάπη του για τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα ως τέκνου της ελληνικής διασποράς, εκεί
κρυσταλλώθηκε, το διδακτικό του χάρισμα, ως μεταδότη και εμπνευστή
εκεί χαλκεύτηκε, με τον πόνο του ξεριζωμένου και το πάθος της διάδοσης
των ελληνικών γραμμάτων. Τα πρώτα μελετήματά του αναφέρονται στη
Ρουμανία, σε σχέση πάντοτε με τον ελληνισμό. Και στη μετέπειτα όμως
φιλολογική διαδρομή του ποτέ δεν απεμπόλησε τη ρουμανική του εμπειρία, γράφοντας μελέτες ή μεταφράζοντας από τη μία γλώσσα στην άλλη,
απευθυνόμενος σε Έλληνες κυρίως αποδέκτες που εξέδιδαν λογοτεχνικά
περιοδικά.5
4

5

Εκεί κατέφυγαν αρχικά οι γονείς του και από εκεί, μετά από μικρό διάστημα, μετέβησαν στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, σε συγγενείς τους, όπου και εγκαταστάθηκαν
μόνιμα. Για τις περιπέτειες της διασποράς της οικογένειάς του και του ιδίου είναι αποκαλυπτικές οι ποιητικές συλλογές του (Επιστροφή στη Μεσημβρία και Επιστροφή στη
Μεσημβρία, β, Θεσσαλονίκη, Τα Τετράδια του Ρήγα, 1983 και 1985), με πλήθος αυτοβιογραφικών στοιχείων και αναφορών στους τόπους καταγωγής και εγκατάστασής του.
Σχετικά με την εργογραφία, τη βιβλιογραφία και την κριτικογραφία του Μυστακίδη βλ.
το δίτομο έργο του Σάββα Παύλου, Βιβλιογραφία Αντώνη Μυστακίδη Μεσεβρινού, τ.
Α΄- Β΄, Λευκωσία, εκδ. το μώλυ, 1988, 1995.
Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η αλληλογραφία του Κερκυραίου ποιητή Τάσου Κόρφη με τον
λόγιο της διασποράς Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό)», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας, τ. 28 (2016): 275-321. Ο Κόρφης εξέδιδε το περιοδικό Ανακύκληση και σ’ αυτό δημοσίευσε κείμενα του Μεσεβρινού, ο δε Χριστιανόπουλος τη Διαγώνιο, όπου δημοσιεύτηκαν μεταφραστικές κυρίως συνεργασίες του. Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός – Πέτρος
Πυλαρινός, «Από την αλληλογραφία του Ντίνου Χριστιανόπουλου με τον Αντώνη Μυ-

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ (ΜΕΣΕΒΡΙΝΟΣ): ΕΝΑΣ ΚΗΡΥΚΑΣ...

611

Στο διάστημα της Κατοχής βρέθηκε στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη,
όπου εγκαταστάθηκε, εξέδωσε και δύο βιβλία του,6 εγκαινιάζοντας τη συστηματική πλέον ενασχόλησή του με το ελληνόγλωσσο έργο του. Το 1945
βρίσκεται στην Αθήνα και από το 1953 έως το 1956 εργάζεται ως καθηγητής στην Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου, στην ανθούσα ακόμα τότε παροικία
των Αιγυπτιωτών Ελλήνων, αν και σε δύσκολες για τον εκεί ελληνισμό
στιγμές. Εκεί θα ωριμάσει ο Μυστακίδης, θα αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα ελληνικά έντυπα και θα αρχίσει την εκδοτική του σταδιοδρομία,
βασική πτυχή της προσφοράς του, με τη δημιουργία για τους μαθητές της
παροικίας της σειράς «Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη για τους Νέους», μικρά
βιβλία με κείμενα κλασικών της νεοελληνικής λογοτεχνίας.7
Γράφει πολύ λιτά ο ίδιος σε βιογραφικό σημείωμά του:
«Κατάγομαι από τη Μεσεμβρία. Σπούδασα στο Βουκουρέστι κλασσική φιλολογία. Στη Ρουμανία πρωτοδιορίστηκα δάσκαλος ως το 1940, ώσπου έφυγα εθελoντής το 1940 στον Αλβανικό Πόλεμο. Στην κατοχή βρισκόμουν στη
Θεσσαλονίκη. Μετά το 1945 εργάστηκα σε διάφορες δουλειές στην Αθήνα.
Διορίστηκα στην Αμπέτειο Σχολή στο Κάιρο το 1953-1956».

Με προτροπή του Δημοσθένη Δανιηλίδη, του λησμονημένου αυτού
πρωτοπόρου κοινωνιολόγου, θα εγκατασταθεί το 1957 στη Σουηδία. Ο Νίκος Καζαντζάκης από κοινού με τον Ιωάννη Κακριδή απευθύνθηκαν στον
Μυστακίδη και με δικές τους συστάσεις πήγε στη Σουηδία για να διδάξει την ελληνική γλώσσα. Εκεί θα στεριώσει, διδάσκοντας (έκτακτος στην
αρχή, από την προβλεπόμενη μόνιμη θέση του λέκτορα) τη νέα ελληνική
γλώσσα στο Πανεπιστήμιο του Λουντ και, αργότερα, ως επισκέπτης καθηγητής, στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, δημιουργώντας μαθητές, οι
οποίοι ασχολήθηκαν με την ελληνική γλώσσα και τη μετάφρασή της, αναδείχθηκαν, πρόβαλαν τον ελληνικό πολιτισμό και απέδωσαν αξιόλογο έργο
που έφερε σε πνευματική επαφή τον ελληνικό με τον σκανδιναβικό κόσμο.
στακίδη (Μεσεβρινό)», Οδός Πανός, τχ. 173 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2017): 68-112. Βλ.,
επίσης, μαρτυρίες για συνεργασίες του στο περιοδικό Ο Κύκλος της Λάρνακας, στη
μελέτη μας «Ανοιχτή γραμμή του περιφερειακού ελληνισμού: η λογοτεχνική επικοινωνία του Φοίβου Σταυρίδη από τη Λάρνακα με τον Αντώνη Μυστακίδη (Μεσεβρινό)
στο Μάλμε της Σουηδίας», Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, τ. 36
(2011-2012): 339-389, και την Εισαγωγή (σ. 9-82) στο βιβλίο: Θεοδόσης Πυλαρινός
– Νίκος Νικολάου-Χατζημιχαήλ – Απόστολος Κουρουπάκης, Ο Κύκλος του Φοίβου
Σταυρίδη, Λάρνακα, Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη – Αρχεία Λάρνακας, 2017.
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Τα πρώτα χρόνια στο Λουντ, δύσκολα από πολλές απόψεις, τον απασχολούσε ο μόνιμος διορισμός του αλλά και προβλήματα οικογενειακής
φύσεως από την Ελλάδα. Παραθέτω ένα τμήμα από ανέκδοτη επιστολή
του Δανιηλίδη, γραμμένη στις 25 Σεπτεμβρίου 1963, ο οποίος τον ενεθάρρυνε και φρόντιζε με τις υψηλές γνωριμίες του (στην Ελλάδα και τη
Σουηδία) για την τακτοποίησή του και την πρόοδό του στο σουηδικό Πανεπιστήμιο. Η ευτυχής συγκυρία των ζυμώσεων τότε στην Ελλάδα για την
καθιέρωση τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών στην Ευρώπη, ήρθε στην
καλύτερη στιγμή για τον Μυστακίδη:
«[...] Σκόπιμο το σχέδιο του Γιόρτσοε, όπως το συμπληρώνεις, κι αποδοτική
θα είναι η συνεργασία του μαζί σου, αρκεί να είναι υπεύθυνα οργανωμένη. Η
ίδρυση λεκτοράτου για τη δανέζικη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, καλήτερα να μας απασχολήσει μετά τις εκλογές που θα καθορίσουν τη νέα κυβέρνηση και τις δυνατότητές της. Το κύριο στις επιδιώξεις μας από κει κι από δω
πρέπει, νομίζω, να είναι, θεωρητικά στην αρχή, να εξοικειώσουμε τους πνευματικούς ανθρώπους και τη δημόσια γνώμη για την αποστολή ενός γενικότερου ελληνο-σκανδιναβικού Ινστιτούτου Νεοελληνικών και Σκανδιναβικών
Σπουδών. Την ιδέα ευνοεί και η πολιτική εξέλιξη. Θα έμαθες, υποθέτω, πως
ιδρύθηκε στην Αθήνα «Εταιρία Διεθνής Νεοελληνικών Σπουδών». Σκοπός
της: «η προαγωγή των νεοελλ. σπουδών, των οποίων το αντικείμενον είναι η
γλώσσα, η φιλολογία, η λαογραφία, η τέχνη και εν γένει ο πολιτισμός της Νεωτέρας Ελλάδος». Ιδρυτικά μέλη: Κουγέας, Γ. Ζώρας, Λ. Πολίτης, Κ. Δημαράς, Γκίνης, Α. Ξυγκόπουλος και Βακαλόπουλος. Θα επικοινωνήσω προσεχώς
με τον κ. Δημαρά και θα σου γράψω περισσότερα.
Στον κ. Γιόρτσοε έστειλα δυο λόγια, για να μην παρεξηγείται η σιωπή μου. Θα
του εκθέσω αργότερα τις σκέψεις μου για τα καλά του σχέδια και για όσα σχετικά είχαμε συζητήσει και συμφωνήσει, όταν ξανασυναντηθήκαμε στην Αθήνα και
γνωρισθήκαμε καλήτερα. Είναι μαχητικός και, ως άνθρωπος, λαμπρός. Του λες τα
δέοντα και του διαβιβάζεις τους χαιρετισμούς μου.
Άσχετα με τα νεοελληνικά και Σκανδιναβικά πρέπει να γράψω και του Θωμόπουλου. Να επικοινωνήσει με τους γνωστούς του εκεί και στο Βερολίνο, όπου πριν από
λίγα χρόνια είχε γίνει το πρώτο διεθνές συνέδριο νεοελληνικών σπουδών.
Γενικά δεν έχει φανερωθεί ποτές ωστώρα τόσο ζωντανό το ενδιαφέρον για την
πνευματική ζωή του Νέου Ελληνισμού.
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Ξανάρχομαι στην ειδική περίπτωση του Ελληνο-Σκανδιναβικού Ινστιτούτου. Πρέπει να προσχεδιασθεί το πρόγραμμα και η δράση του, η τοπικά περιορισμένη, μ’ ευρύτητα και με πλήρη γνώση κι αξιοποίηση γενικότερων
νέων συνθηκών, που διαμορφώνονται παντού σύνδρομα και προβάλλουν μ’
ενάργεια. Επιθυμώ να επαναλάβω και τούτο, που εδώ και χρόνια δεν έπαψα
να διαπιστώνω και να το διακηρύσσω, το έγραψα μάλιστα συσχετίζοντάς το
και με τη γενικότερη ακτινοβολία μιας αληθινά πνευματικής συνεργασίας
ελληνο-σκανδιναβικής. Ο Νέος Ελληνισμός, με τον αδιάκοπα τραγικό του
αγώνα για να βρει, μαζί με την ελευθερία του, τον καλήτερο εαυτό του,
άρχισε ν’ αναπτύσσει ολοένα και πιο πλέρια μια πνευματικότητα ξεχωριστή,
που η παρουσία της δεν είναι ακόμα συνειδητά αισθητή ούτε σε μας ούτε κι
έξω στη Δύση, που την αναζητά, αφού εγκλημάτησε βαρύτατα με τους αποικιακούς και ιμπεριαλιστικούς της πολέμους, και, άπιστη κι εγκεφαλική όπως
κατάντησε, αλητεύει διαλεκτικά, δεξιά και αριστερά, από τον υπαρξισμό και
το βουδδισμό ίσαμε τον Κομμουνισμό, κινδυνεύοντας να ξαναπέσει στην
παληά της αμαρτία.
Εύχομαι νάχω σύντομα καιρό και άνεση για να μπορέσω να εκθέσω, πώς εννοώ την ενεργό παρουσία αυτής της ξεχωριστής πνευματικότητας ανάμεσα
στις δυνάμεις της αγωνιζόμενης Δυτικής αναδημιουργίας. […]»

Με τις διδακτικές του εμπειρίες, με τις εκδοτικές γνώσεις, με τα βιώματα του Έλληνα της διασποράς, με την αγωνία της επιβίωσης του διάσπαρτου ελληνισμού και το πάθος της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας, σαν
έτοιμος από καιρό, εφάρμοσε στο Λουντ μελετημένο σχέδιο και ανέπτυξε
πρωτοφανή δράση με πολύμορφο έργο. Γράφει για τη φάση αυτή του βίου
του:
«Δίδαξα για 18½ χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λουντ της Σουηδίας και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Νεοελληνικά. Στη Σουηδία έκδωσα το πρώτο
Ελληνοσουηδικό Λεξικό. Από το 1968 εκδίδω τα «Τετράδια του Ρήγα». Δημοτική συνεπή και μονοτονικό σύστημα είναι οι μόνες εκδόσεις που με συνέπεια
χρησιμοποίησαν. Μετάφρασα διηγήματα από Σουηδικά και Ρουμάνικα στα
Ελληνικά και αντίστροφα».

Στη Σουηδία εγκλιματίστηκε γρήγορα ο Μυστακίδης, αφού ξεπεράστηκε το θέμα του μόνιμου διορισμού του και λύθηκαν τα οικογενειακά
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προβλήματα που είχε στην Ελλάδα. Οι συνθήκες, οι φιλοδοξίες του για πανεπιστημιακή καριέρα, τα σύγχρονα μέσα στο Πανεπιστήμιο και οι καλές
εργασιακές συνθήκες ήταν εγγύηση για την εφαρμογή του προορισμένου
σχεδίου του. Για τη διδασκαλία δαπανούσε πολύ χρόνο – και παραπονιόταν
στις επιστολές του γι’ αυτό. Παρά ταύτα, επιδόθηκε αμέσως στη μετάφραση έργων σουηδών και άλλων σκανδιναβών συγγραφέων, προσαρμοζόμενος στις νέες συνθήκες. Δεν ήταν, ωστόσο, μόνο η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και η μεταφραστική δημιουργία. Ήταν οι στενές σχέσεις με
τους φοιτητές του και η μύησή τους στα μυστικά της ελληνικής γλώσσας,
η οποία απέδιδε καρπούς με την έμπνευση και την αγάπη που τους ενέβαλλε για την Ελλάδα, συνεργαζόμενος μάλιστα μεταφραστικά με αυτούς. Οι
εργασίες του στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν ωφέλιμες και παραγωγικές και για
τον ίδιο, με το δεδομένο ότι αποτέλεσαν πηγή γνωριμιών με σημαντικούς
σουηδούς συγγραφείς και λογοτέχνες, κυρίως όμως συντέλεσαν στη δημοσίευση σημαντικών μεταφράσεων. Αναφέρω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή Δούκα – το ιστορικό της
μετάφρασης αυτής σώζεται στην αλληλογραφία των δύο ανδρών.8
Ο Μυστακίδης πρόβαλε την ελληνική λογοτεχνία, κατέστησε γνωστούς στους Σουηδούς σημαντικούς έλληνες λογοτέχνες, κυρίως σύγχρονους‧ εξέδωσε στην ελληνική έργα άγνωστων σουηδών λογοτεχνών και
άλλων σκανδιναβών συγγραφέων, έφερε με τον τρόπο του σε πνευματική
επικοινωνία τις δύο χώρες, Ελλάδα και Σουηδία.
Από τις πρώτες εκδοτικές προσπάθειές του υπήρξε η ίδρυση της «Ελληνοσκανδιναβικής Βιβλιοθήκης», που την ξεκίνησε το 1958 και περιέλαβε στο
corpus της μεταφράσεις Σκανδιναβών στην ελληνική και Ελλήνων στη σουηδική γλώσσα. Ήταν τα Ποιήματα της μεγάλης ποιήτριας Edith Södergran
το 1958,9 η Εκλογή από την «Αγωνία» και το «Χάος» του Pär Lagerkvist, το
8
9

Οι επιστολές του Δούκα προς τον Μυστακίδη δημοσιεύθηκαν από εμάς στη Νέα Ευθύνη, στα τχ. 29, 31, 32, 34-35, 36-37, 38-39, από το 2015 έως το 2017, με τίτλο «Επιστολές του Στρατή Δούκα στον Αντώνη Μυστακίδη για την Ιστορία ενός αιχμαλώτου».
Δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση έγινε στη Θεσσαλονίκη, το 1980, στα Τετράδια του
Ρήγα. Ο σουηδικός τύπος επισήμανε θετικά τη νεοελληνική αυτή μετάφραση. Βλ.
Παύλου, τ. Β΄, ό.π.: 92, αρ. 1551 και 1553· επίσης, τις κριτικές παρουσιάσεις των Κώστα
Ορφανίδη, στην Πρωινή (Καβάλας), 24.9.1958, Γ. Ζωγραφάκη, στη Νέα Αλήθεια
(Θεσσαλονίκης), 24.11.1958, και Π. Ερμόλαου, στον Φρουρό της Δωδεκανήσου,
27.11.1958.
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1959,10 τα μελετήματα του F.J. Billeskov Jansen (Μπίλεσκοβ Γιάνσεν), με
τίτλο Γύρω από τη δανική λογοτεχνία, τo 1959,11 και τα Δύο μελετήματα του
Albert Wifstrand (Άλμπερτ Βίφστραντ), το 1966.12 Οι εκδόσεις αυτές, με
δικά του προλεγόμενα και σημειώσεις, καθώς και όλες οι μετέπειτα, έγιναν
στο μονοτονικό,13 το οποίο αποτέλεσε μέλημά του και έργο ζωής, από τα
νεανικά του χρόνια και τις πρώτες εκδόσεις του.
Μεταφρασμένα στα σουηδικά από την Annika Gullberg (Άννικα Γκούλμπεργ), με προλεγόμενα του ίδιου του Μυστακίδη, είναι: α) τα διηγήματα
της Ιουλίας Περσάκη, «Βαφτιστικός» και «Γαλήνη»,14 β) το βιβλίο Fyra
grekiska berättare (Tέσσερεις έλληνες διηγηματογράφοι), με προλεγόμενα επίσης του Μυστακίδη, σε μετάφραση των Annika Gullberg και Cösta
Framme (Γέστα Φράμε),15 γ) Το οδοιπορικό της Θεσσαλίας 1779 του J.J.
Björnståhl (Μπγιέρνστολ), κείμενο περιηγητικό, και δ) το βιβλίο Stefanos
Sarafis, Grekland 1920-1941 (Ελλάδα 1920-1941), με εισαγωγή των Μυστακίδη και Carstensen, σε μετάφραση του Bo Carstensen (Μπο Κάρστενστεν) (Göteborg 1982). Αλλά και εκτός «Ελληνοσκανδιναβικής Βιβλιοθήκης» ο Μυστακίδης περιέλαβε το διήγημα της Περσάκη, «Το παιδί κοίταζε
τον ουρανό», στην ανθολογία του Tolv grekiska berättare (Δώδεκα Έλληνες διηγηματογράφοι), σε μετάφραση δική του και της Margareta Blidberg
10 Περιλαμβάνει ποιήματα και πεζοτράγουδα. Bλ. τις κριτικές παρουσιάσεις (από
κοινού με το βιβλίο του Pär Lagerkvist) των Άγγελου Φουριώτη, στην Απογευματινή,
14.10.1959, Δημήτρη Πλάκα, στη Μεσόγειο (Ηρακλείου), 15.12.1959, και Άντη
Περνάρη, στην Ελευθερία (Λευκωσίας), 14.2.1960.
11 Πρόκειται για δύο μελετήματα: α) «Ανθρωπιστικές αξίες στη δανική λογοτεχνία.
Andersen – Kirkegaard – Grundtvig», και β) «Το χιούμορ στη δανική λογοτεχνία». O
Mυστακίδης απέδωσε στα ελληνικά τα μελετήματα και έγραψε την εισαγωγή, όπου
παρουσιάζει εν συντομία τον συγγραφέα τους και το έργο του στο ελληνικό κοινό.
12 Πρόκειται, επίσης, για δύο μελετήματα: α) «Η αληθινή αρχαιότητα κι εμείς», και β) «Το
Βυζάντιο και η Ευρώπη». Aπό επιστολή του Δανιηλίδη (21.11.1957) μαθαίνουμε ότι ο
Wifstrand ενδιαφέρθηκε και αυτός για τον διορισμό του Μυστακίδη στο Πανεπιστήμιο:
«[...] θα περιμείνουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών Wifstrand», είχε γράψει.
13 Ο Μυστακίδης δέχθηκε μεγάλη επίδραση από τον ψυχαρικό παλαιοδημοτικισμό, ενώ
τον καθόρισε γλωσσικά στην ακολουθία του μονοτονικού συστήματος η «Δίκη των
τόνων» και η καταδίκη του Ιωάννη Θ. Κακριδή. Η επανέκδοση των Πρακτικών της
δίκης αυτής, από τις εκδόσεις του, τιμητική έκδοση για τα 75χρονα του Κακριδή,
αποτελεί ένδειξη τιμής στο πρόσωπό του. (Βλ. Η δίκη των τόνων, με πρόλογο του
Μεσεβρινού, Μάλμö – Λευκωσία, Τετράδια του Ρήγα, 1972).
14 Ioulia Persaki, Två berättelser (Δύο διηγήματα), Lund 1968.
15 Περιλαμβάνει από ένα διήγημα της Ιουλίας Περσάκη, του Νίκου Κάσδαγλη, του
κύπριου Γ.Φ. Πιερίδη και δύο του Ηλία Λεφούση.
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(Μαργαρέτα Μπλίντμπεργ).
Στη Σουηδία ξεκίνησε και τη σειρά Τετράδια του Ρήγα, που συναρίθμησε 26 συνολικά τομίδια, η οποία συντέλεσε κατεξοχήν στην εκδοτική
υστεροφημία του, λόγω της σκοποθεσίας της σε καιρούς πολιτικά χαλεπούς για την Ελλάδα. Ήταν η εποχή της δικτατορίας και με τις εκδόσεις
αυτές ο Μυστακίδης επιδίωξε να δημιουργήσει μία ελεύθερη και αδέσμευτη πολιτικά φωνή, μέσα από κείμενα διαφωτιστικά, ιστορικού, γλωσσικού
και λογοτεχνικού χαρακτήρα, τα οποία λειτούργησαν διαφωτιστικά και ως
εκ τούτου αντιδικτατορικά, ενημερώνοντας τους Έλληνες της διασποράς
και κυκλοφορώντας παράνομα, χέρι με χέρι στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, θα
μνημονεύσω ότι επανεξέδωσε έργα σχετικά με τον Κωνσταντίνο Άμαντο,
τον Στέφανο Σαράφη, τον Παύλο Καρολίδη, τον Ανδρέα Νενεδάκη‧16 για
την εθνική αντίσταση, με στόχους και πάλι διαφωτιστικούς εν καιρώ σκότους και λογοκρισίας, για τη γνωστή «Δίκη των τόνων», γλωσσικής ενημέρωσης αυτό, που ήδη προαναφέρθηκε, ενώ στη συνέχεια, μετά την πτώση
της χούντας αλλά υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής ασχολήθηκε με το
ζήτημα της Κύπρου, εκδίδοντας κείμενα Κυπρίων, και πάλι διαφωτιστικού
χαρακτήρα, τα οποία ακολούθησε μία καλή λογοτεχνική σειρά, με έργα
επίσης κυπρίων λογοτεχνών.
Την ίδια εποχή, μετέχοντας σε συλλόγους Ελλήνων της Σκανδιναβίας,
έλαβε ενεργό μέρος σε πολιτικές εκδηλώσεις με σκοπό την αποκατάσταση
της δημοκρατίας στην πατρίδα του.
Αλλά δεν ήταν μόνο τα βιβλία· ο Μυστακίδης δημοσίευσε πληθώρα
άρθρων και ποικίλων κειμένων σε σουηδικές εφημερίδες και περιοδικά, με
λογοτεχνικό και φιλολογικό ενδιαφέρον, την εποχή δε της δικτατορίας και
αργότερα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με πολιτικό-διαφωτιστικό
χαρακτήρα, με τα οποία ενημέρωνε τη σουηδική κοινή γνώμη.17 Επίσης,
κείμενά του, διαφόρων θεματικών, δημοσιεύθηκαν σε βραχύβια ελληνικά
έντυπα της Σουηδίας, κατεξοχήν στη Δελτιοθήκη, φυλλάδιο ακαθόριστης
περιοδικότητας, που ίδρυσε και εξέδιδε ο ίδιος το 197018 και συνόδευε τις
16 Βλ. Παύλου, ό.π., τ. Α΄: 19 κ.ε.
17 Το πρώτο άρθρο του στην εφημερίδα του Μάλμö, Sydsvenska Dagbladet Snällposten,
φ. 11.5.1957, σε μετάφραση φοιτήτριάς του, αναφέρεται στον Σολωμό («Greklands
nationalskald» = «Ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας»).
18 Μετά από διακοπή επανακυκλοφόρησε το 1977. Βλ. Εργατικά Νέα (Στοκχόλμης), τχ. 1
(Μάιος 1977): 8.
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εκδόσεις των βιβλίων της σειράς των Τετραδίων του Ρήγα.19 Παραθέτω
τους προγραμματικούς στόχους των εκδόσεων αυτών, του σημαντικότερου, όπως ανέφερα, εκδοτικού έργου του:
«Αρχές του 1968 συγκροτήθηκε από Έλληνες της Σκανδιναβίας μια ολιγόμελη «Ομάδα Εκδόσεων», που ανέλαβε την προσπάθεια να τυπώσει και να
διαδώσει ανάμεσα στους Έλληνες της Διασποράς μια σειρά μικρά τεύχη με
την επωνυμία «Τετράδια του Ρήγα».
1) Βασικός σκοπός των εκδόσεων είναι: να προσφέρουν στους συμπατριώτες
μας ένα υπεύθυνο μέσο προσανατολισμού και μελέτης πάνω στα ζωτικά και
επείγοντα προβλήματα του Έθνους μας, κείμενα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνιολογικά και πνευματικής καλλιέργειας, που ιδιαίτερα στις σημερινές περιστάσεις
είναι ανάγκη να γίνουν ευρύτερα γνωστά. Τα κείμενα αυτά, γραμμένα από παλαιότερους και νεότερους ερευνητές μας, ιστορικούς και συγγραφείς, φωτίζουν,
το καθένα από τη σκοπιά του, διάφορες πλευρές της πολύπλοκης νεοελληνικής
πραγματικότητας και προβληματικότητας. Είναι απαραίτητα, για να σχηματίσουμε σωστότερη γνώμη σχετικά με τις αιτίες, τη σημασία και την καλύτερη
λύση των εθνικών μας ζητημάτων.
2) Τα Τετράδια του Ρήγα δεν υπηρετούν καμιά κομματική σκοπιμότητα. Τονίζουμε επίμονα τον όρο και τον χαρακτήρα τους αυτό.
3) Τα Τετράδια του Ρήγα δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Αποτελούν καθαρή προσφορά ανιδιοτέλειας, επομένως μια συνειδητή μορφή αγώνα, που δε
συμβιβάζεται με καμιά κερδοσκοπική λογική. Η διάθεσή τους γίνεται μέσον
οργανώσεων κι επιτροπών Ελλήνων του Εξωτερικού και σε τιμή που δεν αφήνει περιθώρια. Επίσης μέσον ομογενών, που διαθέτουν προσωπικά τα τεύχη
μας. [...]»

Μόνο στη Σουηδία θα μπορούσε να ευδοκιμήσει μία τέτοια προσπάθεια, δεδομένων των ανελεύθερων συνθηκών από το 1967 έως το 1974
19 Η αγγελία του πρώτου τεύχους της Δελτιοθήκης ανέφερε ενημερωτικά: «Η Δελτιοθήκη
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συμπλήρωμα στην προσφορά των ‘Τετραδίων του Ρήγα’.
Βασικός της στόχος είναι, με κάθε συντομία, να δώσει βιβλιογραφικές πληροφορίες και
να σχολιάσει γεγονότα και καταστάσεις κυρίως από τον πνευματικό τομέα του απόδημου Ελληνισμού και της Κύπρου». Βλ. «Σίφνος» (για τη Δελτιοθήκη), Ενημερωτική του
Πολιτισμού, τχ. 25 [Αύγουστος 1976]): 90. Επίσης, την υπό δημοσίευση μελέτη μας,
«Από τη Βουδαπέστη στη Λουντ: Η αλληλογραφία του Δημήτρη Χατζή με τον Αντώνη
Μυστακίδη (Μεσεβρινό)».
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στην Ελλάδα. Στο Λουντ, εκτός των άλλων, του δόθηκαν οι δυνατότητες
να εκτυλίξει ελεύθερα το διδακτικό πρόγραμμά του και την προδρομική
προβολή τού μονοτονικού, που τον απασχόλησε διά βίου. Εκεί δίδαξε την
ελληνική γλώσσα, με παράλληλες μεταφραστικές και εκδοτικές επιδόσεις,
μεταξύ των οποίων και την έκδοση ενός ελληνοσουηδικού λεξικού. Εκεί
ξεκίνησε τον διαφωτιστικό του αγώνα κατά της δικτατορίας αρχικά, και
για τη δικαίωση των Κυπρίων αμέσως έπειτα.
Η Λίνα Κάσδαγλη συνέταξε έναν θερμό χαιρετισμό στον οικογενειακό
της φίλο Αντώνη Μυστακίδη λίγο μετά τον θάνατό του, που πέρασε στην
Ελλάδα σχεδόν απαρατήρητος, όπου απεικονίζει, μεταξύ άλλων, τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον εκδότη και τον ιδεολόγο Μεσεβρινό:20
«Με βαθιά λύπη είδα στη Νέα Εστία […] (από κει και το έμαθα) την είδηση
και τη νεκρολογία για τον Αντώνη Μυστακίδη. Κατά τ’ άλλα, ο θάνατός του
πέρασε τελείως απαρατήρητος και ασχολίαστος. Γι’ αυτό, θα ήθελα να προσθέσω λίγα λόγια ακόμα, εντυπώσεις και αναμνήσεις από την όχι και τόσο
μακρόχρονη γνωριμία μου μ’ εκείνον τον φλογερό Έλληνα, τον φλογερό άνθρωπο.
Ο κατάλογος των έργων του […] είναι ήδη εντυπωσιακός. Αλλά δύσκολα ζωντανεύει μια απλή εργογραφία τον ανήσυχο Οδυσσέα της ελληνικής παιδείας,
που, βαθιά ριζωμένος μέσα στον μεγάλο και εύρωστο Ελληνισμό της Ανατολής «από πάππον προς πάππον στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα», «την
ανάσα του σπατάλησε σε ξένες στράτες», μεταλαμπαδεύοντας […] το φως του
ελληνικού πνεύματος στη Ρουμανία και στην Αίγυπτο, κι ακόμα πιο μακριά,
στη Δανία και στη Σουηδία∙ σ’ αυτή την τελευταία χώρα έζησε και τα περισσότερα από τα ώριμα χρόνια του […] και εκεί προσπάθησε να διατηρήσει, με
κόπο και αγώνα, με μαθήματα, σχολικά βιβλία και λεξικά, τη γνώση και την
αγάπη της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μεταναστών.
Γιατί ο Μεσεβρινός υπήρξε πάνω απ’ όλα ένας παθιασμένος της ελληνικής
γλώσσας. Παλαιοδημοτικιστής φανατικός, προσκολλημένος ως το τέλος στο
τυπικό και την ορθογραφία του Ψυχάρη, κράτησε στέρεη μέσα του την παρακαταθήκη του εθνικού ποιητή, «ελευθερία και γλώσσα», και δούλευε γι’ αυτά
τα δύο μ’ εκείνον τον μεταδοτικό ενθουσιασμό που ήταν το κύριο χαρακτηριστικό του.
20 Νέα Εστία, τχ. 1494: 1307-1308. Με τον Νίκο Κάσδαγλη ο Μυστακίδης είχε μακρά
αλληλογραφία.
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Έτσι, αυτός ο ξενιτεμένος βρισκόταν πιο πολύ από τον καθένα μας μέσα στην
Ελλάδα και τα πάθη της. […] Ένιωσε την Απριλιανή δικτατορία ως το κόκαλο,
και όχι θεωρητικά∙ […] οι εκδόσεις του «Τετράδια του Ρήγα», με περιεχόμενο
παιδευτικό και πολιτικό, ήταν ένας ακόμα τρόπος να κρατήσει αλώβητο το
φρόνημα του φιμωμένου ελληνικού λαού, με την ίδια διαχρονική θεώρηση
που βρίσκουμε και στην ποίησή του.
[…] Ως το τέλος, «στέρνα ξέχειλη, αγονάτιστη αλγηδόνα», δε σταμάτησε
να μαθαίνει, να επικοινωνεί, να δουλεύει, και ακόμα δε σταμάτησε να γράφει
ποιήματα, που τα συνόδευαν και σχέδια δικά του. […]»

Το έργο του Μυστακίδη είναι γεμάτο από Ελλάδα, ελληνική διασπορά
και Κύπρο‧ είναι η αγωνία του πρόσφυγα, του εξόριστου, του ξενιτεμένου,
του ανήσυχου πλάνητα και ιδεολόγου Έλληνα. Η διαφώτιση, η έγνοια για
τη γλώσσα, η παρακολούθηση των δραματικών στιγμών του ελληνισμού,
οι μεταφράσεις, η διάδοση της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας,
είναι οι πτυχές του έργου αυτού. Ο Μυστακίδης στη Σουηδία βρήκε δημοκρατικό έδαφος και συνθήκες ακώλυτης εργασίας, ώστε να τις εκτυλίξει.
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Αbstract
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Ο ΧΑΙΛΝΤΕΡΛΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Βασίλης Λέτσιος
«- Πόσες του Ιουνίου έχουμε, Χανς;
- Μα… εφτά, Κυριακή, εφτά.
Δεν είχε φορέσει ακόμη το σκληρό κολάρο του. Ήταν αξούριστος.
- Του χρόνου σαν και σήμερα θα κλείσουν εκατό χρόνια από το θάνατο του
Χαίλντερλιν, 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».1

Η αναφορά αυτή του Στρατή Τσίρκα στον γερμανό ποιητή Φρήντριχ
Χαίλντερλιν αναπαριστά την «γλυκιά» επίσκεψή του τελευταίου στους
νεότερους συγγραφείς μέσω του στοιχείου που συχνότατα τροφοδοτεί την
έμπνευση και τη φαντασία τους, το όνειρο. Πολλοί αξιόλογοι έλληνες ποιητές-μεταφραστές και μελετητές ασχολήθηκαν με τον Χαίλντερλιν καθ’
οιονδήποτε τρόπο (μεταφράσεις ποιημάτων, μελετήματα, σχολιασμοί, μεταφράσεις έργων που αναφέρονται στον ποιητή, ποιήματα εμπνευσμένα
από την προσωπικότητά του κ.λπ.),2 επιπλέον μεγάλα ποιητικά έργα στην
ελληνική γλώσσα εμφανίζουν επιδράσεις από τον μεγάλο γερμανό ποιητή.3 Η παρουσία του Χαίλντερλιν στα ελληνικά γράμματα είναι μεγάλη,
όπως πιστοποιεί η ελληνική βιβλιογραφία Χαίλντερλιν του Λάμπρου Μυγδάλη (1977) και ό,τι ακολούθησε. Ξεχωρίζω τη μελέτη του Βασίλη Λαζανά (1984) και το μεταφραστικό έργο του Άρη Δικταίου (ανθολογημένο
στις Μεγάλες στιγμής της ποιήσεως, 1967, και στον τόμο Πάτμος και άλλα
ποιήματα, 1982, με επιπλέον μεταφράσματα και με επίμετρο) καθώς και
*

1
2
3

Βασίλης Λέτσιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Λογοτεχνικής
Γραμματείας μεταφρασμένης από Ξένες Γλώσσες στα Νέα Ελληνικά, Τμήμα Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, letsios@ionio.gr, http://
dflti.ionio.gr/el/user/355 και https://ionio.academia.edu/VassilisLetsios
Τσίρκας 2008: 11.
Για μια ανασκόπηση της σχέσης των ελλήνων ποιητών με τον Χαίλντερλιν βλ. Τσούπρου 2017.
Βλ. ενδεικτικά Γουνελάς 2003.
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το μελέτημα του Ζήσιμου Λορεντζάτου «Ένα τετράστιχο του Χαίλντερλιν
(1770-1843)» (1967). Και οι νεότερες γενιές μεταφραστών όμως έδωσαν
σπουδαία δείγματα εργασίας, αναλογιζόμενος το έργο της Στέλλας Γ. Νικολούδη (1996) και του Θ. Δ. Γκότση (2002), όμως και το συλλογικό τόμο
Από τον Χαίλντερλιν στον «Σκαρντανέλλι» (2005). Η παρούσα εισήγηση
θα προσπαθήσει να αναπαραστήσει τον Χαίλντερλιν των ελλήνων ποιητών-μεταφραστών στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής ή αργότερα με
αναφορά σε αυτήν. Η σχέση του έργου του Χαίλντερλιν με τις ελληνικές
θεματικές, μια σχέση ευρεία και σχολαστικά μελετημένη, και ταυτόχρονα
η ελληνική τραγωδία που προκάλεσε η Γερμανική Κατοχή παρακίνησαν
κάποιους έλληνες ποιητές να αντιμετωπίσουν το τραύμα του πολέμου
μέσω της ποίησης και της μετάφρασης ενός, σύμφωνα με τον Άρη Δικταίο,
«συνοδοιπόρου σου κατά τις στιγμές των εκστάσεών σου, στα χρόνια της
Ναζιστικής Κατοχής της πατρίδας σου...».4
Οι πρώτες ελληνικές αναφορές στον Χαίλντερλιν φαίνεται να γίνονται
στα πλαίσια της μελέτης της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας (το 1906
κυκλοφορεί στα ελληνικά η γραμματολογία του Α. Φ. Κ. Φίλμαρ) και του
γερμανικού φιλελληνισμού από τον Παύλο Καρολίδη (1917). Η ουσιαστική είσοδος του Χαίλντερλιν στα ελληνικά γράμματα γίνεται, σύμφωνα με
τον Μυγδάλη, το 1921, όταν ο Λέων Κουκούλας μεταφράζει το ποίημα
«Το άσμα του Υπερίονος» (“Hyperions Schiksaalslied”) με σημείωμα του
μεταφραστή για τον γερμανό ποιητή, για να ακολουθήσουν άλλα μεταφράσματα ποιημάτων του Χαίλντερλιν από τον Κουκούλα το 1922 («Σαν
ήμουνα παιδί...», μετάφραση του ποιήματος “Da ich ein Knabe war…”)
και το 1933 («Αισιοδοξία», «Παράκληση», μετάφραση των ποιημάτων
“Der gute Glaube” και “Abbitte”). Το 1933 ο Δημήτριος Ι. Λάμψας περιλαμβάνει στον τόμο Τραγούδια των Γερμανών Κλασσικών, μεταφράσεις
Δημητρίου Ι. Λάμψα τρία μεταφράσματα (“Η πατρίδα”, “Οι βελανιδιές”,
“Απόλαψη της ζωής”, μετάφραση των ποιημάτων του Χαίλντερλιν “Die
Heimath”, “Die Eichbäume” και “An Neuffer. Im März 1794”).
Το 1937 ο Δημήτρης Καπετανάκης, που είχε πρόσφατα επιστρέψει
από τις σπουδές του στη Χαϊδελβέργη, δημοσιεύει στον Κύκλο (σε ανάτυπο την επόμενη χρονιά) μια σειρά μεταφρασμάτων με τίτλο «Δύο ύμνοι
σ’ ελεύθερες στροφές και άλλα κομμάτια», με τα μεταφράσματα «Λίγη
4

Χέλντερλιν 1982: 150.
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γνώση, μα χαρές πολλές», «Τα μισά της ζωής», «Ο Μοναδικός», «Όπως
όταν τη σκόλη...» (μετάφραση των ποιημάτων “Der Gotthard”, “Hälfte des
Lebens”, “Der Einzige. Erste Fassung” και “Wie wenn am Feiertage…”)
καθώς και το μετάφρασμα «Σαν ήμουνα παιδί» (μετάφραση του ποιήματος “Da ich ein Knabe war…”) (που δεν περιλήφθηκε στο ανάτυπο). Το
ακόλουθο μετάφρασμα, «Νέος κόσμος», που βρίσκουμε στη μεταφραστική αυτή εργασία του Καπετανάκη, αποτελεί την πρώτη μεταφραστική
απόδοση στα ελληνικά αποσπάσματος από το δράμα του Χαίλντερλιν Der
Tod des Empedokles (Schlusschor des ersten Aktes. Dritte Fassung):
Νέος Κόσμος
«και κρέμεται σιδερένιος θόλος ο ουρανός από πάνω μας, κατάρα παραλύει τα μέλη των ανθρώπων και τα χαροποιά δώρα της γης είναι σαν
σκόνη, μας περιπαίζει με τα χαρίσματά της η μητέρα και το παν είναι
φαινομενικό –
Ω πότε, πότε πια
θ’ ανοίξουν
οι καταρράκτες πάνω από την ξέρα;»5

Ο «νέος κόσμος» εμφανίζεται ως επιτακτική ανάγκη, έκφανση του
οποίου είναι και η «νέα» (δηλ. διαφορετική σε σχέση με το πρωτότυπο)
τυπογραφική αποτύπωση σε πεζόμορφο στίχο. Για τον Καπετανάκη «έργο
του ποιητή είναι να ξαναδώση με το λόγο του βάρος κι’ αλήθεια στην αβέβαιη τώρα ύπαρξή μας – βάρος κι αλήθεια, που θα της ανήκαν αδιαφιλονίκητα αν τα σώματα των θεών δεν είχαν φύγει από τον κόσμο μας», 6 που
νομίζω θα απασχολήσει αργότερα τον Ζήσιμο Λορεντζάτο στη θεωρία του
για το «χαμένο κέντρο» (1961).
Tο 1938 μια πληροφορία που δεν έχει άμεση σχέση με τη μεταφραστική πράξη, που είναι όμως σημαντική: ο Γιώργος Σεφέρης στο γνωστό δοκίμιό του περί ποίησης και ελληνικότητας «Διάλογος πάνω στην ποίηση»
εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την «ελληνική εμφάνιση» κάποιων
ευρωπαϊκών έργων (ανάμεσα σε αυτά και ο Υπερίων του Χαίλντερλιν),
των οποίων «ο ελληνικός φλοιός [...] δεν τα φέρνει αναγκαστικά πιο κοντά
5
6

Καπετανάκης 1983: 20.
Καπετανάκης 1983: 12.
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μας. Κάποτε, απεναντίας, στέκεται, με κάποιο τρόπο, σαν εμπόδιο».7 Είναι δηλωτική η αναφορά του Σεφέρη ότι αντιλαμβάνεται τον Χαίλντερλιν,
όπως και τον Ρακίνα, όταν κατορθώνει, να τον νιώσει «ανεξάρτητα», όπως
λέει, «από την ελληνική [του] εμφάνιση».8 Πάντως το 1940 ο Γιώργος
Σεφέρης θα παραθέσει ως δεύτερη επιγραφή στην ποιητική του συλλογή
Ημερολόγιο καταστρώματος, Α´, μεταφρασμένους από τον ίδιο, στίχους
του Χαίλντερλιν από τον ύμνο «Brot und Wein» (Άρτος και Οίνος):
«Στο μεταξύ πολλές φορές μου φαίνεται πως είναι πιο καλά να κοιμηθείς παρά
να βρίσκεσαι έτσι χωρίς σύντροφο
και να επιμένεις τόσο. Και τι να κάνεις μέσα στην αναμονή, και τι να πεις;
Δεν ξέρω. Κι οι ποιητές τι χρειάζουνται σ’ ένα μικρόψυχο καιρό;»9

Το Ημερολόγιο καταστρώματος, Α´ κυκλοφόρησε με την επίγνωση του
επερχόμενου πολέμου, όπως μαρτυρούν αναφορές του στις Μέρες10 και
πράγματι στη συλλογή αυτή αποτυπώνεται συχνά η φρίκη του πολέμου ως
επερχόμενη μοίρα «λες κι ο ποιητής δέχτηκε πρόωρα τις φριχτές εικόνες,
πριν σχηματιστούν, σαν εφιαλτικά οράματα που σύντομα θα συναντούσε
τη ζωντανή τους όψη», παρατηρεί η Νόρα Αναγνωστάκη.11 Η επιλογή του
επιθέτου «μικρόψυχος» (δηλ. ευτελής, μηδαμινός) σχολιάστηκε έντονα
στη συνέχεια – ο διάλογος της επιγραφής με το κύριο σώμα του Ημερολόγιο καταστρώματος, Α´ αποτελεί ίσως μια απάντηση στην κατά Καπετανάκη «μεταφυσική» αποστολή του ποιητή, ενώ θίγει τη σχέση ποίησης
(τέχνης) και πραγματικότητας σε μια εύθραυστη/ κρίσιμη στιγμή για το
μέλλον της ανθρωπότητας.
Το 1940 εμφανίζονται μια σειρά από επιπλέον ελληνικά μεταφράσματα
ποίησης του Χαίλντερλιν, πριν μάλιστα τη δημοσίευση του Ημερολόγιο καταστρώματος, Α´ του Σεφέρη. Στο τεύχος της 1ης Ιανουαρίου 1940 της Νέας
Εστίας δημοσιεύεται το μετάφρασμα του Γιάννη Γ. Σφακιανάκη «Καιρός
θερισμού» (μετάφραση του ποιήματος του Χαίλντερλιν “Mnemosyne.
Dritte Fassung”), ενώ θα ακολουθήσουν μεταφράσματα του ίδιου μεταφραστή στο ίδιο περιοδικό («Στάδια της ζωής», μετάφραση του ποιήματος
7
8
9
10
11

Σεφέρης 1981: 479.
Σεφέρης 1981: 479.
Σεφέρης 1989: 153.
Σεφέρης 1977: 164-165, 167.
Αναγνωστάκη 1981: 233.
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“Lebensalter” σε τεύχος του Ιανουαρίου και “Το τραγούδι της μοίρας του
Υπερίονα”, μετάφραση του ποιήματος “Hyperions Schiksaalslied”, σε τεύχος του Ιουνίου):
«Ώριμα τα στάχυα, λουσμένα στη φωτιά,
φλογερά
κοίτονται πάνω στη γη για τη δοκιμασία.
Υπάρχει ένας Νόμος:
Πρέπει το καθετί να μπη, σαν το φίδι,
προφητικό, ονειρευόμενο στους
ουράνιους λόφους. Κι έχεις πολύ να κρατήσεις
(πάνω στους ώμους ωσάν ένα δεμάτι ξύλα).
Μα οι στράτες είναι άπιστες.
Ναι, όξω από τον ίσιο δρόμο
σαν τους δρομάρηδες πάνε τα Στοιχειά
δέσμια και οι αρχαίοι
Νόμοι της γης. Και όλο
μια λαχτάρα γλυστράει σε όποιον μένει αδέσμευτος.
Μα έχει πολύ να κρατήση. Ανεμπόδιστη η πίστη.
Όμως δεν θα κυττάμε μήτε μπροστά
μήτε πίσω – αφήνοντας να λικνιστούμε
σαν μες στην απαλή βάρκα της λίμνης.»12

Το μετάφρασμα «Καιρός θερισμού», με αναφορές που μπορούσαν να
έχουν σύγχρονη απήχηση, προσαρμόζεται άνετα, την εποχή του ελεύθερου στίχου, σε πρόσφατες και σύγχρονες εμφανίσεις στιχοποιίας της ελληνικής ποίησης. Τα παραδείγματα διασκελισμού πιστοποιούν την παραπάνω τοποθέτηση. Ο πρώτος μεταφραστής του Χαίλντερλιν στα ελληνικά, ο
Κουκούλας, ο οποίος εκτός από τα προαναφερθέντα μεταφράσματα έγραψε το λήμμα για τον Χαίλντερλιν στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία
του Πυρσού (1934), επανέρχεται το 1940 με αναδημοσιεύσεις των μεταφρασμάτων του 1922 και 1933 και δημοσιεύσεις νέων μεταφρασμάτων
(“Βραδινή φαντασία”, “Η πατρίδα”, μετάφραση των ποιημάτων του Χαίλντερλιν “Abentphantasie” και “Die Heimath”). Ο Σφακιανάκης θα επανέλθει το 1944 με το μετάφρασμα “In memoriam” (μετάφραση του ποιήματος
12 Hoelderlin 1940.
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του Χαίλντερλιν “Andenken”), ενώ μεταφράσεις ποιημάτων του Χαίλντερλιν καταθέτουν επίσης η Καίτη Μοσχονά-Ποζιοπούλου (“Επίκληση”,
“Ανθρώπινη επιδοκιμασία”, μεταφράσεις των ποιημάτων “Abbitte” και
“Menschenbeifall”) (1943) και ο Παν. Μαρινάκης («Σαν ήμουνα παιδί»,
μετάφραση του ποιήματος “Da ich en Knabe war…”) (1944).
Με αναφορά στη μεταφραστική απόδοση ποιημάτων του Χαίλντερλιν
από την Μοσχονά-Ποζιοπούλου, να προσθέσουμε τη μετάφραση από την
ίδια μεταφράστρια αποσπασμάτων από το μυθιστόρημα του Χαίλντερλιν
Hyperion, που εντάσσονται στον τόμο Κύματα του Βορρά. Ποιήματα και
πεζά από τη βόρεια λογοτεχνία (Θεσσαλονίκη, 1943), καθώς επίσης και
τα μεταφράσματα «Εμπεδοκλής. Τραγωδία (απόσπασμα)» (1942) και Ο
θάνατος του Εμπεδοκλή (με βιογραφία, ερμηνεία και σχόλια) (1944) σε
μετάφραση του Παύλου Φλώρου (που αργότερα θα επιχειρήσει και ο Θ.
Δ. Φραγκόπουλος, στο απόσπασμα στο οποίο είχε δοκιμαστεί και ο Καπετανάκης). Σχετική με τα παραπάνω είναι η πληροφορία ότι σε τεύχος
της Νέας Εστίας το 1942 δημοσιεύεται το άρθρο «Α-Ω: Ο ‘Εμπεδοκλής’
στο θέατρο Χίλπερτ», όπου γίνεται λόγος για την παράσταση του δράματος Der Tod des Empedokles στο Deutsches Theater του Βερολίνου με τη
διεύθυνση του Heinz Hilpert (α’ παράσταση τον Ιανουράριο του 1942).
Το 1941 και 1942 έχουμε τη μετάφραση ποίησης του Χαίλντερλιν από
τον ποιητή Τ. Κ. Παπατσώνη στο περιοδικό Νέα Εστία, όπου είχε προηγουμένως δημοσιεύσει μεταφράσματά του ο Σφακιανάκης και ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος τη μελέτη “Friedrich Hölderlin. Ένα κεφάλαιο από
την ανέκδοτη Ιστορία του Ευρωπαϊκού Πνεύματος» (1941). Για το μεταφραστικό έργο του Παπατσώνη, με αναφορά και στα μεταφράσματα και
κριτικά κείμενα τα σχετικά με τον Χαίλντερλιν, στα οποία θα αναφερθώ
παρακάτω, παραπέμπω σε πρόσφατη μελέτη μου, που σημεία της ως προς
το συγκεκριμένο θέμα θα χρειαστεί να επαναλάβω εδώ.13 Ο Παπατσώνης
μεταφράζει ποίηση του Χαίλντερλιν και συνοδεύει τα μεταφράσματά του
από λαμπρά κριτικά κείμενά του για τον Χαίλντερλιν ως ακολούθως:
α) «Θρήνοι του Μένωνος για τη Διοτίμα (Menons Klagen um Diotima).
Σχεδίασμα παραφράσεως» με κριτικό σημείωμα του μεταφραστή για το
ποίημα,
13 Λέτσιος 2018.
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β) «Άρτος και οίνος (Brot und Wein). Σχεδίασμα παραφράσεως» με
κριτικό κείμενο ένα μήνα μετά και
γ) «Πάτμος. Σχεδίασμα παραφράσεως» με κριτικό κείμενο τον επόμενο μήνα.
Το 1942 τα παραπάνω ανατυπώνονται από τη Νέα Εστία σε χωριστό
τόμο με τίτλο Τρεις Ύμνοι του Hölderlin και Τρία Σχόλια.
Για το θέμα της σχέσης του Παπατσώνη με τον Χαίλντερλιν υπάρχει
η θαυμάσια μελέτη του Δημήτρη Ελευθεράκη (2007), στην οποία λόγω
χρόνου δεν μπορώ να παραπέμψω, όμως αν μπορώ να κάνω μία προσθήκη θα είναι ως προς τη σχέση του μεταφραστικού αυτού εγχειρήματος
του Παπατσώνη με την παρούσα ιστορική στιγμή – το θεωρώ σχεδόν
αυτονόητο ότι το θέμα των μεταφρασμάτων αυτών και η χρονική στιγμή κατά την οποία δημοσιεύονται στέλνουν ένα μήνυμα μετάβασης από
τη νύχτα στην ημέρα (όπως στο «Άρτος και οίνος»), της «Αποκάλυψης»
(«Πάτμος») της ελεύθερης σκέψης και ζωής μέσα από τις ελληνικότατες αναφορές (όπως τουλάχιστον θεωρεί ο Παπατσώνης κατά τη στιγμή
συγγραφής των κριτικών κειμένων που συνοδεύουν τα μεταφράσματα)
του Χαίλντερλιν, ο οποίος είναι όπως και οι σύγχρονοι κατακτητές, Γερμανός. Την ανάγνωση αυτή επιχειρεί ο Ελευθεράκης ως προς το κείμενο
«Χρονικό της σκλαβιάς και της καρτερίας» (1944), το οποίο ακολουθεί
και σχολιάζει την ποιητική σύνθεση Ursa minor. «Τα χρόνια ‘της σκλαβιάς και της καρτερίας’», λέει ο Ελευθεράκης, «δεν είναι παρά η περίοδος
της γερμανικής κατοχής, ενώ ο ‘θρίαμβος της Αγάπης’ που προμηνύει η
μορφή της Καλλιστώς στο ποίημα ταυτίζεται με την έξοδο από τα σκοτεινά χρόνια του πολέμου».14
Νομίζω ότι μπορούμε να αναγνώσουμε αναλόγως και τα ελληνικά μεταφράσματα του Χαίλντερλιν, των οποίων η πρώτη δημοσίευση ολοκληρώνεται δύο χρόνια πριν. Μετά την ερμηνεία και το σχολιασμό και των
τριών ποιημάτων από τον μεταφραστή, μια αναφορά είναι, θεωρούμε, διαφωτιστική ως προς την υπό συζήτηση παράμετρο:
«Να όμως τώρα που επεμβαίνει και η Ιστορία και ζητά και αυτή να πει τον
λόγο της και να διεκδικήσει το μερτικό της στα άχρονα πράγματα. Αφού
τόσα σπουδαία και καταπληχτικά λάβατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε,
14 Ελευθεράκης 2007: 183.
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ας ακούσετε τώρα και τούτο το απίστευτο και καταπληχτικώτερο απ’ όλα.
Ποιος θα φαντάζονταν ότι το αποκαλυπτικό και προφητικό τούτο ποίημα δεν
είναι άλλο (ή τουλάχιστον είναι και) μια απλή actualité, ένα είδος vers de
circonstance!».15

Το ποίημα «Πάτμος» αφιερώνεται στον κόμητα του Χόμπουργκ, έναν
θεοφοβούμενο και συντηρητικό διανοούμενο ταιριάζοντάς την, θεωρεί ο
Παπατσώνης, με τα φρονήματά του: «για να τον ευχαριστήσει στα φρονήματά του», λέει ο Παπατσώνης, «πως αρκετά ίσαμε τώρα όλες οι ταραγμένες πράξεις της γης, πόλεμοι και καταχτήσεις, δώσανε υλικό για να
υμνηθεί το πολεμιστήριο στοιχείο του Θεού, η πλευρά Σαβαώθ ή Κεραυνός. Όμως ο Θεός, παρ’ όλα τα μπουμπουνητά του, είναι στο βάθος Θεός
γαλήνης. Και είναι καιρός τώρα αυτό το σταθερό σημείο, την ουσία της
γαλήνης, να υμνήσομε».16 Ο Παπατσώνης αναγνωρίζει σε αυτή την αφιέρωση και ερμηνεία ένα «διπλό συγκαλυμμένο παιχνίδι»:17
«Γιατί δεν πρέπει να νομίσει κανείς στα σοβαρά, πως τέτοιου μεγέθους αποκαλυπτικός ύμνος ήταν μόνο και μόνο μια κολακευτική αφιέρωση σε ένα πρίγκιπα ή μια πολιτική αλληγορία. Το να μπορεί όμως να συνδυασθεί η μεγαλόπρεπη και ωραία κατάληξη του προφητικού ποιήματος με τον ιδιωτικό, τον
προσωπικό ή τον πολιτικό σκοπό, αποτελεί κάτι που μόνο στην εμπλοκή των
μουσικών θεμάτων από ένα Wagner, ένα Strauss, ή ένα Stravinsky μπορεί να
παρομοιωθεί».18

Πολύ αργότερα, το 1970, στη γνωστή ομιλία του για τον Χαίλντερλιν
στο Ινστιτούτο Goethe, θεωρεί ότι υποτίμησε, στην πρώτη αυτή ανάγνωση των ετών 1941-42, τη γερμανικότητα των ποιημάτων του, ωστόσο και
στην τότε χρονική στιγμή, εν μέσω πια της δικτατορίας των συνταγματαρχών, αιωρούνται αντίστοιχα σημαινόμενα όταν κλείνει την ομιλία του
λέγοντας: «Στους καιρούς μας, που έχουμε ξεπεράσει το κάθε μέτρο στις
ξέφρενες πορείες, γίνεται η ευχή του Hölderlin περισσότερο ευπρόσδεκτη
από ποτέ» (έχει προηγηθεί η ανάγνωση ενός ακόμα ύμνου του για την
Ελλάδα).19
15
16
17
18
19

Παπατσώνης 1993: 105.
Παπατσώνης 1993: 107.
Παπατσώνης 1993: 107.
Παπατσώνης 1993: 107-108.
Παπατσώνης 1993: 26-27.
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Αν οι συσχετισμοί του Χαίλντερλιν του Παπατσώνη με την παρούσα
χρονική στιγμή, τον πόλεμο, είναι έμμεσοι, οι μεταγενέστερες αναφορές
δύο άλλων ελλήνων ποιητών στον Χαίλντερλιν σε σχέση με τη Γερμανική Κατοχή είναι απροκάλυπτες. Και οι δύο αυτοί ποιητές υπηρέτησαν με
σθένος τα ρεύματα της πρωτοπορίας (πρωτίστως τον γαλλικό υπερρεαλισμό), ωστόσο η εμπειρία του πολέμου και το ελληνικό τραύμα, αλλά και
η συμμετοχή τους στον πόλεμο (πολέμησαν στο Αλβανικό Μέτωπο), εμφανίζουν μεταπολεμικά υποχωρήσεις ως προς την καλλιτεχνική «εμπροσθοφυλακή». Πρόκειται για τους Νίκο Εγγονόπουλο και Οδυσσέα Ελύτη,
οι οποίοι, πολλά χρόνια αργότερα, επιστρέφουν με αναφορές τους στην
εποχή του πολέμου και τη θέση του Χαίλντερλιν στη ζωή τους κατά τη
χρονική εκείνη στιγμή.
Ο Νίκος Εγγονόπουλος θαυμάζει τον Χαίλντερλιν, επιχειρεί μάλιστα να
τον συσχετίσει με την ελληνική πραγματικότητα (βλ. Σεφέρη), των γραμμάτων αυτή τη φορά, όταν τον αναφέρει ως «νεώτερο αδελφό του Διονύσιου Σολωμού».20 Αν ο Σεφέρης της δεκαετίας του 1930 ήταν επιφυλακτικός
ως προς τις «ελληνικές εμφανίσεις» ευρωπαϊκών έργων όπως ο Υπερίων,
ο Εγγονόπουλος το 1979 αναφέρεται στον Χαίλντερλιν ως προς τα τρωτά
σημεία του δυτικού πολιτισμού, της δυτικής Αναγέννησης σε σχέση με την
ελληνική παράδοση: «ο δυτικός ορθολογισμός, που βάζει παρωπίδες στον
άνθρωπο και δημιουργεί μεσαίωνες, έκανε ένα βαλκανήσιο νέο, που πήγε
στη Ζυρίχη να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, να καταλάβει ότι η λογική
είναι καταδίκη. Λέω για τον Τριστάνο Τζαρά. Γι’ αυτό και ο Χαίλντερλιν, ο
Νοβάλις, ο Λοτρεαμόν, ο Μποντλέρ είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά
στον δυτικό πολιτισμό τους».21 Αν πάντως, ειδικά ως προς το θέμα μας,
ο Σεφέρης αντιλαμβάνεται την ευθύνη του ποιητή στους «μικρόψυχους»
καιρούς μέσω του Χαίλντερλιν και ο Παπατσώνης «φωτίζει» μέσα από το
λόγο του Χαίλντερλιν την Αποκάλυψη της Ποίησης και της ελεύθερης έκφρασης εν μέσω γερμανικής Κατοχής, ο Εγγονόπουλος αντιλαβάνεται με
πιο ακραίο, και σίγουρα πιο αυτοκαταστροφικό, τρόπο τη σχέση τέχνης και
πραγματικότητας: «Είχα μεταφράσει τον Χαίλντερλιν, αλλά επί Κατοχής
τα έσκισα όλα. Ε, μα ήταν ανυπόφοροι οι καημένοι οι Ναζήδες!...».22
20 Εγγονόπουλος 1999: 79.
21 Εγγονόπουλος 1999: 126.
22 Εγγονόπουλος 1999: 161.
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Επίσης πολλά χρόνια αργότερα, ο Οδυσσέας Ελύτης θα αναζωπυρώσει μέσω της ανάμνησης τη σχέση του με τον Χαίλντερλιν σε δύο
επίπεδα, πρώτον μέσω του δοκιμίου και δεύτερον μέσω σύγχρονων
ποιημάτων του, που αναφέρονται και σε κάποια μάλιστα περίπτωση
παραθέτουν, μεταφρασμένο ή από το πρωτότυπο, τον Χαίλντερλιν. Η
δεύτερη αυτή κατηγορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά λόγω πίεσης
χρόνου και επειδή το θέμα έχει συζητηθεί από την Ειρήνη Λουλακάκη-Moore (2010) και την Αγγέλα Γιώτη (2014) μόνο επιγραμματικά θα
αναφέρω. 23 Στην ποιητική του συλλογή Μαρία Νεφέλη (1980) δύο από
τα ποιήματά του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πάτμος» και «Η Αποκάλυψη» ακολουθούνται από τα ποιήματα «Λόγος περί κάλλους» και
«Η νεροσταγόνα», που παραθέτουν από το γερμανικό πρωτότυπο τον
Χαίλντερλιν.24 Στη ποιητική του συλλογή Το φωτόδεντρο και η δέκατη
τέταρτη ομορφιά ενδιαφέρον ως προς το εν λόγω θέμα εμφανίζει το ποίημα «Θεοκτίστη».25 Τέλος, η πιο ώριμη θα έλεγα αναφορά του Ελύτη στον
Χαίλντερλιν εμφανίζεται στο ποίημα «Έρως και Ψυχή» από την ποιητική
συλλογή Ελεγεία της Οξώπετρας.26 Πίσω στην Κατοχή ωστόσο αυτή τη
φορά όχι μέσω της ποίησης, αλλά μέσω της αυτοβιογραφικής γραφής
του Ελύτη, με την οποία και θα κλείσω τη σύντομη αναφορά στον Χαίλντερλιν των ελλήνων ποιητών-μεταφραστών με αναφορά στην Γερμανική Κατοχή. Στο δοκίμιό του «Το χρονικό μιας δεκαετίας» η αναφορά στο
1942 (χρονιά της αυτοτελούς έκδοσης του Χαίλντερλιν του Παπατσώνη)
αποτυπώνει την τραυματική στιγμή: «Ποτέ άλλοτε η έσχατη κατάπτωση
του ανθρώπου και η πιο υψηλή του έξαρση δεν εβρήκανε τρόπο να συνυπάρξουνε τόσο κοντά, τόσο πλάι-πλάι, μέσα στην ίδια πολιτεία, μέσα
στον ίδιο πληθυσμό, πολλές φορές, αλίμονο, μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο».27 Τις «αποτρόπαιες» αυτές ημέρες «ετοιμάζαμε», λέει ο Ελύτης, «τα
μηνύματα ελπίδας που θα περνούσαμε στο καινούργιο μας περιοδικό.
Και μέρες που όπου τα παρατούσαμε πάλι όλα, εξουθενωμένοι, για να
ακούσουμε την τρομερή είδηση».28 Στο σημείο αυτό παραθέτει από το
23
24
25
26
27
28

Loulakaki-Moore 2010: 320-321, Γιώτη 2014.
Ελύτης 1980: 30, 31-32.
Ελύτης 1991: 63.
Ελύτης 1992: 11-12.
Ελύτης 1987: 396.
Ελύτης 1987: 397.
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ποίημα “Patmos” του Χαίλντερλιν, πρώτα στο πρωτότυπο και στη συνέχεια από μετάφραση: «Όμως εκεί που ο κίνδυνος – εκεί και η σωτηρία
βλασταίνει...»29 με το ακόλουθο σχόλιο που, αν και μεγάλο, το παραθέτω
αυτούσιο:
«Αυτός ο λόγος, που μυρίζει αρχαία σοφία, και κάθε σελίδα της ιστορίας τον
επαληθεύει, φαινότανε παράλογο να έχει γραφτεί στην ίδια γλώσσα που τώρα
μονάχα διαταγές θανάτου ακούγαμε γύρω μας να δίνει. Κι εκείνος ο μακρινός
αδελφός μας, αλήθεια, ήταν σπλάχνο του ίδιου λαού που τώρα χτυπούσε το
τακούνι του με ηδονή πάνω στην όψη του ανθρώπου. Αλλ’ από τη στιγμή που
παύουν ν’ ακολουθούν το νήμα της φωνής των ποιητών τους οι λαοί βαδίζουν
κατευθείαν στην άβυσσο. Η Ελλάδα, που για τον Φριδερίκο Χαίλντερλιν ήταν
ένα όραμα χρυσό, ένα θεϊκό δέρας, η αγάπη του Χριστού ενσαρκωμένη σε
μορφή απολλώνια, είχε γίνει για τους απογόνους του ένας ακόμη κοντός για
την έπαρση της σημαίας των ισχυρών. Αν όχι τίποτε άλλο, τι ασχήμια!
Τόσο αξίζει ο άνθρωπος και τόσο της ζωής το θάμβος
ψιθυρίζει, γέροντας πια, τρελός εδώ και σαράντα χρόνια, σε δυο από το μισοτελειωμένα ποιήματά του που έχουν τον τίτλο «Ελλάδα» - τόσο έλεγες τον
κυνηγούσε ως το τέλος η ιδέα αυτή. Και καταλήγει:
Αλλά πάλι ζωή για τον άνθρωπο γεννιέται νέα
Και τα χρόνια φεύγουν σιωπηλά και χάνονται.
Μου άρεσε, τριγυρισμένος από Γερμανούς, ν’ ανακαλύπτω ένα Γερμανό που
μου έδειχνε ανάποδα το είδωλό τους, που έδειχνε πιο φρόνιμος μέσα στην
παράκρουσή του απ’ αυτούς τους έξαλλους μέσα στη σιδερένια τους λογική.
Και τον έβλεπα σα μια εγγύηση ότι το ανθρώπινο πνεύμα κάτω από τους αυθαίρετους διαχωρισμούς που του επιβάλανε οι πρόσκαιροι εξουσιαστές του
παραμένει αδιαίρετο».30

29 Ελύτης 1987: 397.
30 Ελύτης 1987: 397-398.
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Abstract
Numerous remarkable Greek poets, translators and scholars have dealt
with Friedrich Hölderlin in many ways (translations of poems, studies,
annotations, translations of works referring to the poet, poems inspired
by his personality, etc.); in addition, numerous poetic works in Greek
show influences from the great German poet. In this paper I will focus
on Hölderlin’s reception by Greek poets-translators during the German
Occupation or later with reference to it. The connection of Hölderlin’s
work with Greek themes, a broad and meticulously studied relationship,
and at the same time the Greek tragedy caused by the German Occupation
prompted some Greek poets to cope with the war trauma through the poetry
and translation of “your companion at the moments of your expositions,
in the years of Nazi Occupation of your homeland…”, in Aris Diktaios’
words.
Λέξεις κλειδιά: μετάφραση, Γερμανική Κατοχή, ποίηση και πόλεμος,
Χαίλντερλιν
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