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Βιογραφικό 
 
  Ο Μπάμπης Δερμιτζάκης γεννήθηκε στην Ιεράπετρα της 
Κρήτης το 1950. Σπούδασε αγγλική φιλολογία (1972) και 
φιλοσοφία (1976). Για μια δεκαετία εργάστηκε ως καθηγητής 
αγγλικών, και από το 1982 ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση. 
Το 1993 πήρε τρία χρόνια εκπαιδευτική άδεια για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής με θέμα τις αφηγηματικές τεχνικές την 
οποία υποστήριξε το 1996. Από το 2011 είναι συνταξιούχος. 
Έχει εκδώσει δώδεκα βιβλία, έχει γράψει πολλά άρθρα και 
μελέτες και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Ασχολείται επίσης με τη βιβλιοκριτική και 
παράλληλα γράφει για ταινίες. Ξέρει οκτώ ξένες γλώσσες και 
έχει μεταφράσει 10 βιβλία από αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 
Για την πλήρη εργογραφία του μπορείτε να επισκεφτείτε το 
blog του και τις ιστοσελίδες του. 
http://www.babisdermitzakis.eu  
http://www.babisdermitzakis.gr  
http://hdermi.blogspot.com 
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Πρόλογος 

 
Στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες μου που 
δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά, ανακοινώθηκαν σε συνέδρια 
και/ή αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Προτίμησα την παράθεσή 
τους κατά τη σειρά της συγγραφής και όχι κατά τη σειρά της 
δημοσίευσης, σειρά που δείχνει και τα εκάστοτε ενδιαφέροντά 
μου. Οι παρεμβάσεις μου έχουν να κάνουν κυρίως με ζητήματα 
επιμέλειας, καθώς πιστεύω ότι κάθε κείμενο ανήκει στην εποχή 
που γράφηκε και κάθε εκ των υστέρων παρέμβαση αλλοιώνει 
τον χαρακτήρα του. Ο πίνακας περιεχομένων στο τέλος θα 
βοηθήσει τον αναγνώστη να διαβάσει εκείνα τα κείμενα που 
τον ενδιαφέρουν.  
  Από τις μελέτες αυτές έχουν εξαιρεθεί: «Κυβερνητική», που 
δημοσιεύτηκε ως παράρτημα στο βιβλίο μου «Η αναγκαιότητα 
του μύθου», τρία κείμενα για τον Καζαντζάκη, που 
δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο μου «Ο δικός μου Νίκος 
Καζαντζάκης» και δυο κείμενα για τον κινηματογράφο, που 
ίσως δημοσιευτούν σε κάποιο άλλο βιβλίο.  
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Νίκος Καζαντζάκης: Η πρώτη απόπειρα  
 

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στο Λέξημα 
 
  Στον πρόλογο του βιβλίου μου «Ο δικός μου Νίκος 
Καζαντζάκης» (ΑΛΔΕ, 2015) γράφω:  
  «Όνειρό μου ήταν να γίνω συγγραφέας. Όταν πρωτοδιάβασα 
Καζαντζάκη ενθουσιάστηκα τόσο, που θεωρούσα πια δεδομένο 
ότι το πρώτο βιβλίο που θα έγραφα θα ήταν γι’ αυτόν.  
  Δεν ευδόκησε, άλλο θέμα είχε το πρώτο μου βιβλίο, όπως και 
όλα τα επόμενα. Όμως έγραψα για τον Καζαντζάκη. Το πρώτο 
ήταν ένα μικρό «μαρξιστικό» κείμενο που δημοσιεύτηκε στα 
Κρητικά Επίκαιρα, γενικά για το έργο του…». 
  Λάθος. 
  Το επόμενο Πάσχα, ψάχνοντας στα χαρτιά μου στο πατρικό 
μου σπίτι στο χωριό για να βρω μια πανεπιστημιακή μου 
εργασία που είχε τίτλο «Ο μύθος της Ορέστειας στον Αισχύλο 
και στο Σαρτρ» έπεσα πάνω και σε κάποια άλλα χειρόγραφα, 
που είχαν σαν θέμα τον Καζαντζάκη. 
  Τα είχα ξεχάσει.  
  Αποφάσισα να τα αναρτήσω στο διαδίκτυο, σαν μαρτυρία της 
πρώτης απόπειράς μου να γράψω για το έργο του. Δεν είμαι 
ποιητής για να αποκηρύσσω τα πρωτόλειά μου, απεναντίας τα 
διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση, παρά τις όποιες αδυναμίες 
τους. Και φυσικά, θεωρώντας τα σαν μαρτυρίες της 
πνευματικής μου ανάπτυξης εκείνης της εποχής, δεν έκανα 
παρά ελάχιστες επεμβάσεις, όπως άλλωστε και στην 
πανεπιστημιακή μου εργασία, κυρίως αλλάζοντας κάποιες 
λέξεις.  
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  Δεν είχα ξεχάσει μόνο τα χειρόγραφα, είχα ξεχάσει και άλλα 
πράγματα. Παραθέτω πάλι από το κείμενό μου για τον 
«Φτωχούλη του Θεού».  
  «Ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος προτιμά άλλα έργα του 
Καζαντζάκη, και κυρίως την «Αναφορά στον Γκρέκο». Νομίζω 
ότι οι περισσότεροι θα έβαζαν τον «Φτωχούλη του Θεού» 
τελευταίο στη λίστα.  
  Εγώ τον είχα πρώτο. Ήταν το βιβλίο που μου άρεσε 
περισσότερο από όλα τα μυθιστορήματα του Καζαντζάκη. 
Όμως, μετά από σχεδόν πενήντα χρόνια, θα εξακολουθούσε να 
μου αρέσει το ίδιο; Το ξεκίνησα έχοντας αυτό τον ενδοιασμό».  
  Τι είχα ξεχάσει; 
  Παραθέτω ένα κείμενο που έγραψα και το οποίο, όπως και τα 
υπόλοιπα που θα παραθέσω, γράφηκε ανάμεσα στα ύστερα 
μαθητικά μου χρόνια και τη χρονιά της αποφοίτησής μου από 
το Πανεπιστήμιο, το 1972.  Έχει τίτλο «Φτωχούλης του θεού» 
και υπότιτλο preface Νο 1.  
  «Ο Φτωχούλης του θεού είναι το τελευταίο μυθιστόρημα του 
Νίκου Καζαντζάκη, και σαν τέτοιο κλείνει όλη τη φιλοσοφία του 
συγγραφέα που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, το στάδιο της 
ωριμότητας. Αυτός νομίζω είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
για να κάνει ένα βιβλίο αξιόλογο. Όμως, όπως και ο ίδιος ο 
συγγραφέας παραδέχθηκε, το λιγότερο υπολογίσιμο έργο του 
είναι ο «Φτωχούλης του Θεού». Τι άραγε είναι εκείνο που κάνει 
αυτό το βιβλίο απρόσιτο στον αναγνώστη, που στέκεται τόσο 
αρνητικά απέναντί του, ώστε να αντισταθμίζει ένα τόσο θετικό 
παράγοντα όπως αυτός που αναφέραμε παραπάνω;  
  Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, στο βιβλίο του «Νίκος Καζαντζάκης, η 
αγωνία του και το έργο του» δίνει μια απάντηση σ’ αυτό. Το 
στοιχείο της βιογραφίας δεν προσφέρει τη δυνατότητα στο 
συγγραφέα να κινηθεί ελεύθερα μέσα σ’ αυτή παρ’ όλο που, 
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όπως γράφει ο Βρεττάκος, ο Καζαντζάκης δεν δεσμεύεται από 
τα ακριβή ιστορικά γεγονότα παρά τα μεταπλάθει, 
προσπαθώντας να δώσει μεγαλύτερη ουσία στην αλήθεια. 
Αυτό, κατά τη γνώμη πάντα του Βρεττάκου, προδιαθέτει 
άσχημα τον αναγνώστη, σε σημείο να μην κρίνει αμερόληπτα 
το βιβλίο. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι ισχύει για το ευρύ κοινό 
παρά ίσως μόνο για μια ορισμένη μερίδα αναγνωστών.  
  Δεν θα τολμούσα εδώ να υποθέσω τι κάνει το βιβλίο αυτό 
απρόσιτο στο ευρύ κοινό. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ήταν απλώς 
μια υπόθεση. Θα γράψω όμως πώς προσέλαβα το βιβλίο αυτό 
σε μια αποφασιστική καμπή της ζωής μου.  
  Διάβασα το βιβλίο αυτό κάπου πέντε φορές, ευρισκόμενος σε 
διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις, και κάθε φορά, σημεία 
που παλιά ήταν για μένα σκοτεινά, ριχνόταν στα μάτια μου 
φωτισμένα με άπλετο φως.  
  Όταν το πρωτοδιάβασα δεν μου άρεσε. Αιτία ήταν το ότι δεν 
μπορούσα να ανεχθώ, πολύ περισσότερο να καταλάβω, τη 
μέχρι τέλους θρησκευτική ορολογία του έργου, τότε ακριβώς 
που είχα αρχίσει να δυσπιστώ στη θρησκεία. Πώς μπορούσα να 
ανεχθώ τον Φραγκίσκο να μιλάει για θεό τη στιγμή που 
δυσπιστούσα για την ύπαρξή του; Πώς μπορούσα να τον ακούω 
να μιλάει για παράδεισο και κόλαση, για αγγέλους και 
δαιμόνους, τότε ακριβώς που είχα αρχίζει να περιπαίζω τα 
αντικείμενα αυτά της λαϊκής πρόληψης; Η αυθεντία του 
Καζαντζάκη όμως ήταν αναμφισβήτητη. Γι’ αυτό δίσταζα να τον 
απορρίψω.  
  Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο του ενός 
έτους) αυτός ο αντιθρησκευτικός φανατισμός μου 
καταλάγιασε. Αυτό βοήθησε στον να ανεχθώ τη χριστιανική 
ορολογία του βιβλίου. Η επαφή μου με τον Νίτσε με βοήθησε 
να την καταλάβω. Βασικές έννοιες της νιτσεϊκής θεωρίας 
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συναντούνται στον Καζαντζάκη. Η επήρεια του Νίτσε είναι 
παντού καταφανής. Και ο Καζαντζάκης ονομάζει τον Νίτσε έναν 
από τους τέσσερις μεγάλους δασκάλους του. Από τότε καθένας 
τους αρχίζει να με βοηθάει στην κατανόηση του άλλου.  
  Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω αποσπασματικά τον 
«Φτωχούλη του θεού», ώστε αργότερα μπορούσα να 
προχωρήσω σε γενικεύσεις. Ώσπου κάποτε αυτό το τόσο 
αινιγματικό για μένα βιβλίο φωτίσθηκε με άπλετο φως. Όταν 
έφτασα στην τελική γενίκευση, όταν ανακάλυψα πού 
οδηγούσαν αυτοί οι αποσπασματικοί συλλογισμοί του 
Καζαντζάκη, ένοιωθα να με διατρέχει ένα ρίγος συγκίνησης. 
Τον είχα καταλάβει επί τέλους τον «Φτωχούλη του θεού». (Το 
«καταλαβαίνω» καθόλου κατηγορηματικό, «καταλαβαίνω» για 
μένα σημαίνει ότι κάτι παύει πια να είναι αίνιγμα για μένα. Και 
η λύση του αινίγματος είναι μόνο για μένα. Άλλοι ενδεχομένως 
καταλαβαίνουν διαφορετικά).  
  Το δεύτερο πράγμα που με αποξένωσε από τον Καζαντζάκη 
είναι η αισθητική του βιβλίου του. Κάπως αλλόκοτη, που 
θυμίζει βέβαια πολύ τα άλλα βιβλία του Καζαντζάκη, αλλά που 
δεν είναι ακριβώς η ίδια. Στα άλλα του βιβλία ο Καζαντζάκης 
είναι πιο αναλυτικός, πιο πολυλογάς. Αρκεί να θυμηθούμε τις 
τόσο μεγάλες περιγραφές του Καπετάν Μιχάλη που τείνουν να 
ξεπεράσουν τον Ντοστογιέφσκι. Στον «Φτωχούλη του θεού» ο 
Καζαντζάκης βιάζεται. Το ύφος του είναι επικίνδυνα λιτό, 
μοιάζει πολλές φορές με αφήγηση εφημερίδας στολισμένο εδώ 
και κει με τα γνωστά της διακοσμητικής του. Πίσω όμως από 
την ασκητική ηρεμία του κειμένου ο έμπειρος αναγνώστης 
μπορεί να διακρίνει κάποια υπερένταση. Σε συνδυασμό με το 
λιτό ύφος, φαίνεται ότι ο Καζαντζάκης αγωνίσθηκε να δώσει 
τον «Φτωχούλη του θεού». Η πυκνή έμπνευση δεν του 
επέτρεπε να επιδίδεται σε λογοτεχνικά παιχνίδια και με την 
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αισθητική διακόσμηση. Τρέχει φοβούμενος μη διακόψει τον 
ειρμό των σκέψεών του. Ίσως είναι το μόνο του μυθιστόρημα 
που η φιλοσοφική έμπνευση επισκιάζει τόσο τη λογοτεχνική, 
και το βιβλίο αυτό είναι τόσο αφρόντιστο όσο και βαθύ. Σε μια 
τέτοια καινοτομία ήμουν εντελώς ασυνήθιστος, και το ίδιο 
πιστεύω ότι συνέβη σε πολλούς αναγνώστες. Όμως ποτέ δεν 
περιφρονώ κάτι αμέσως μετά την πρώτη επαφή. Δεν θεωρώ 
τον εαυτό μου τόσο αυθεντία. Και μετά από πολλές αναγνώσεις 
μπόρεσα να συνηθίσω αυτή τη λιτότητα του βιβλίου, και ακόμη 
περισσότερο – να μου αρέσει· και ακόμη περισσότερο, να με 
ενθουσιάσει. Μπροστά σας είναι ο καρπός αυτού του 
ενθουσιασμού». 
  Μετά από τρεις μέρες αποφάσισα να ανασκαλέψω τα δυο 
συρτάρια όπου είχα καταχωνιασμένα τα πάντα: γράμματα, 
κάρτες, φύλλα με σκέψεις α λα Νίτσε. Βρήκα φωτογραφίες που 
τις θεωρούσα χαμένες, τις σκάναρα και τις ανέβασα στο 
facebook. Βρήκα και 12 μπλοκάκια με αποσπάσματα από 
βιβλία του Καζαντζάκη, κυρίως από τα ταξιδιωτικά, 
ταξινομημένα θεματικά, μπροστά στην προοπτική να γράψω το 
βιβλίο που ονειρευόμουνα.  
  Ανακάλυψα και μια έκθεση που μας είχε βάλει ο δάσκαλός 
μου στο φροντιστήριο αγγλικών, ο John Carter,  ένας νεαρός 
αμερικανός που είχε φύγει από την Αμερική για να γλιτώσει το 
Βιετνάμ. Θέμα της ήταν My favorite book and why. Εγώ γράφω 
για το «God’s pauper», τον «Φτωχούλη του θεού», που τον είχα 
διαβάσει και στα αγγλικά. Και ποιο ήταν το σχόλιο του 
δασκάλου μου; 
  I have read it in English-and thought it boring, unimaginative, 
and full of tiring repetitions. For me-a wasteful book. Το 
διάβασα στα αγγλικά, και μου φάνηκε βαρετό, χωρίς φαντασία 
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και γεμάτο από κουραστικές επαναλήψεις. Για μένα – ένα 
άχρηστο βιβλίο.  
  Παρ’ όλα αυτά μου έβαλε 19.  
  Να ξαναγράψω ακόμη μια φορά ότι περί ορέξεως 
κολοκυθόπιτα;  
  Την έκθεση αυτή την καταθέτω σαν μαρτυρία terminus ante 
quem. Πριν από το σχολικό έτος 1967-1968 που τότε τέλειωνα 
το λύκειο, ο «Φτωχούλης του Θεού» ήταν ήδη το αγαπημένο 
μου βιβλίο του Καζαντζάκη.  
  Σ’ αυτή τη δεύτερη εξερεύνηση ανακάλυψα και ένα ακόμη 
σύντομο κείμενό μου, μόλις μισής σελίδας, για τον «Φτωχούλη 
του Θεού», γραμμένο το 1966.  Το παραθέτω και αυτό. 
  «Ο Φτωχούλης του Θεού είναι ένας ύμνος που συνθέτει ο 
Καζαντζάκης για τη ζωή των μεγάλων πνευμάτων. Ένας ύμνος 
γεμάτος από μελαγχολικό παράπονο για τη φρικτή μοίρα, την 
τόσο χαρακτηριστική, για τα μοναχικά πνεύματα.  
  Κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος από τη φύση του να ζήσει τη 
ζωή που ζει. Είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας το να ζει κανείς έτσι 
που ζει παρά λογικής. Μοιάζει ο ανώτερος άνθρωπος να 
σπαρταράει, μη μπορώντας να αποφύγει τον τρόπο ζωής του.  
  Και η ζωή τους έχει τον ξεχωριστό της χαρακτήρα».  
  Ένα τετρασέλιδο κείμενο που ακολουθεί έχει τίτλο «Η 
έκφραση στον Καζαντζάκη», όμως περισσότερο είναι σκέψεις 
πάνω στη φύση της τέχνης.   
  Το κείμενο που παρέθεσα στην αρχή είναι γραμμένο σε 
σελίδες σπιράλ, αποκομμένες από κάποιο τετράδιο. Χωρίς να 
υπάρχει αρίθμηση, ακολουθεί αμέσως μετά ένα άλλο κείμενο, 
που φέρει τον τίτλο Preface. 
  «Προχώρησα σε δυο γενικεύσεις στην ανάλυση αυτού του 
βιβλίου. Η μια πιο γενική, η άλλη πιο αναλυτική. Στην τελική 
τους μορφή αυτές οι γενικεύσεις δεν αντιπροσωπεύουν παρά 
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τα στάδια της ζωής του ανθρώπου, έτσι όπως τον φαντάστηκε 
και όπως τον πόθησε ο Καζαντζάκης, του ανθρώπου που 
κατορθώνει να τελειώσει τον κύκλο της ζωής του. Στην γενική 
γενίκευση χρησιμοποίησα την ορολογία του Δάντη, που τόσο 
φαίνεται να έχει επηρεάσει τον Καζαντζάκη, αν κρίνουμε από 
τις διάφορες μεταφράσεις κομματιών της «Θείας Κωμωδίας» 
που έκανε, καθώς και από το πόσο συχνά τον αναφέρει ή τον 
υπονοεί στα βιβλία του. Κόλαση, καθαρτήριο, παράδεισος, να 
τα στάδια της ζωής του ανθρώπου.  
  Η κόλαση συμβολίζει τη ζωή χωρίς αναζητήσεις, χωρίς 
προβληματισμούς, που η προσωπικότητα δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ένα συνονθύλευμα εμπειριών, εμπειριών κοινών, που δεν 
χρειάζεται καμιά σπουδαία προσπάθεια για να τις δεχθείς. Σ’ 
αυτή ζει ο κοινός τύπος, πλασμένος στα μέτρα των ανθρώπων 
του περιβάλλοντός του, γιατί η επήρεια των άλλων 
ανταποκρίνεται στη θέλησή του για αφομοίωση, που αυτή η 
θέληση είναι δείγμα αδυναμίας, άνθρωπος που έχει περιέλθει 
στο man, για να μεταχειριστούμε την υπαρξιστική ορολογία. 
(Ας μην ακούμε τους υπερασπιστές της κοινής ηθικής. Είναι 
τόσο κατηγορηματικοί, τόσο λίγο βαθείς που μοιάζουν σαν να 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους στο ίδια τους 
τα μάτια).  
  Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο του καθαρτηρίου. Περνάει 
η εξιδανίκευση του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος αρχίζει να 
τρέπεται σε πνευματικές αναζητήσεις. Ζητάει ένα ιδανικό 
πρότυπο. Το συλλαμβάνει κάπως αχνά. Αυτός ο ιδανικός του 
κόσμος βρίσκεται σε αδιάκοπη αντίθεση με το περιβάλλον. Η 
αδυναμία συγκριτικής αξιολόγησης των δύο αυτών κόσμων, 
του πραγματικού και του οραματισμένου, αποτελούν το 
βαθύτερο αίτιο της αγωνίας μας. Και όταν ακόμη 
συνειδητοποιήσουμε ότι το όραμά μας έχει μεγαλύτερη αξία, 
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δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Τα ένστικτά μας είναι 
βαθιά δεμένα με τη γη. Τότε δημιουργείται ένα χάσμα 
πνευματικής πίστεως και ιδιοσυγκρασίας. Ζητούμε τότε 
επιχειρήματα που μπορούν να δικαιολογήσουν το όραμά μας, 
ώστε να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από τον κόσμο.  
  Το περισσότερο της ζωής του Καζαντζάκη ήταν σ’ αυτό το 
στάδιο. Ποτέ δεν μπόρεσε να φτάσει τον παράδεισο».  
  Να σχολιάσω αυτό το τελευταίο. Θέλω – μάλλον – να πω ότι 
δεν μπόρεσε ποτέ να δοθεί ολόψυχα σε κάποιο ιδανικό. Είναι 
γνωστό πως από τον μαρξισμό πέρασε ξώφαλτσα.  
  Τα δυο παραπάνω κείμενα ίσως να τα έγραψα μαθητής, αν και 
είναι πιο πιθανό να τα έγραψα φοιτητής. Το παρακάτω όμως 
κείμενο είμαι σίγουρος ότι το έγραψα μαθητής. Έχει θέμα τον 
Ζορμπά, και στο τέλος βλέπω την ημερομηνία συγγραφής: on 
1st October, 1966. Ήμουν τότε 16 χρονών, μαθητής πρώτης 
λυκείου. Φιλόλογός μου ήταν ο Δημήτρης Λ. Παπαδάκης. Να 
τον ευχαριστήσω από αυτές τις γραμμές που, όπως και ο Νίκος 
Δερμιτζάκης για τον οποίο έχω γράψει αλλού, με ενθάρρυνε 
στα συγγραφικά μου πετάγματα.  
  Είναι γραμμένο σε 4 φύλλα τετραδίου, κομμένα από κάποιο 
τετράδιο καθώς φέρουν αρίθμηση φύλλων, από 35 έως 38. 
Κρίμα που χάθηκε το τετράδιο, γιατί μάλλον χάθηκε. Φαίνεται 
θέλησα να κρατήσω ξεχωριστά ό,τι είχα γράψει για τον 
Καζαντζάκη.  
  Αλέξης Ζορμπάς λοιπόν.  
  «Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη είναι το μυθιστόρημα που κλείνει 
τη φιλοσοφία του που φτάνει στην τελική της διαμόρφωση.  
  Σαν λογοτεχνικό έργο υστερεί σε μερικά σημεία. Σαν 
φιλοσοφικό όμως είναι αρτιότατο.  
  Σ’ αυτό το έργο παρελαύνει μια στρατιά από όλους τους 
κοινωνικούς τύπους. Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο 



 

21 
 

Ζορμπάς, που είναι και το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου, όπως 
τον περιγράφει ο Καζαντζάκης. Η μαντάμ Ορτάνς είναι μια 
συνηθισμένη γυναίκα, εννοώ ψυχολογικά, μ’ όλο που έχει μια 
πολυτάραχη ζωή. Ο μπάρμπα Αναγνώστης είναι ο 
συνηθισμένος τύπος του κρητικού χωρικού. Η χήρα έχει όλη τη 
φλογερή ιδιοσυγκρασία της Αφροδίτης. Και ο Μιμηθός είναι 
ό,τι και ο τρελός του Ληρ στον Σαίξπηρ, παρ’ όλο που βρίσκεται 
σε δεύτερο πλάνο.  
  Ας αναλύσουμε την ιδιοσυγκρασία του Ζορμπά. Η φιλοσοφία 
αυτού του τύπου είναι πολύ συγγενική με τη νιτσεϊκή. Μέσα 
απ’ τον προσωπικό μηδενισμό του Νίτσε ξεπηδάει ο 
υπεράνθρωπος, και από τον μηδενισμό του Καζαντζάκη ο 
Ζορμπάς. Αυτό έχει το λόγο του. Ο Καζαντζάκης δεν πιστεύει σε 
ιδανικά. Κανένα ιδανικό δεν έχει υπόσταση. Ο κόσμος είναι η 
πιο μακροχρόνια υπόσταση, για τούτο έχει κάποια ανάγκη 
εξιδανίκευσης. Ο Νίτσε είπε κάποτε ότι ο κόσμος μόνο σαν 
αισθητικό φαινόμενο μπορεί να δικαιολογηθεί. Και 
πραγματικά, ο κόσμος μόνο αισθητικά επιδρά στον άνθρωπο. 
Τη βαθύτερη όμως επίδραση ασκεί η κοινωνία. Και επειδή η 
κοινωνία δεν είναι πάντα και τόσο ιδανική, τουναντίον μάλιστα, 
οι επιδράσεις που ασκεί στα άτομα δεν είναι πάντοτε καλές. Η 
αισθητική όμως προσφέρει μια εξυγίανση. Και μια και ο κόσμος 
είναι το καλύτερο αισθητικό δημιούργημα, χρειάζεται κάποια 
παρθενιά, για να απομείνει ακέραιη η αισθητική επίδραση. Ο 
Ζορμπάς δακρύζει όταν αντικρίζει τη μπλάβη θάλασσα, 
«ορόσημο μιας αγνής δύναμης», τη φύση, «που συμβολίζει 
άρτιο καλλιτεχνικό πίνακα».  
  Φυσικά στις επιδράσεις του κόσμου [φύσης] και της κοινωνίας 
ο άνθρωπος αντιδρά αναλόγως. Η αντίδραση αυτή δεν είναι 
παρά εκδήλωση ψυχικών καταστάσεων κατά την επήρεια. Η 
τέχνη είναι μια μορφή αντίδρασης, όποια τέχνη και αν είναι 



 

22 
 

αυτή, λογοτεχνία, μουσική, ζωγραφική, χορός, κ.λπ. Ο λόγος 
είναι ο πιο παλιός τρόπος έκφρασης, που υπέστη χίλιες 
επιδράσεις και αφομοιώσεις, και συνεπώς μπορεί να γίνει ένα 
μέσο αποκρύψεως και νοθεύσεως των αισθημάτων. Η πιο 
πειστική εκδήλωση για τον Καζαντζάκη είναι ο χορός, και μετά 
η μουσική. Γι’ αυτό ο Ζορμπάς και ο ρουμάνος για να 
συνεννοηθούν χορεύουν. Και η μουσική επίσης είναι μια 
πειστική εκδήλωση, αφού διαθέτει τέτοια επιρροή πάνω στα 
πλήθη. Πρόσφατο παράδειγμα είναι η γερμανική μουσική που 
έκανε τα πλήθη να παραληρούν από ενθουσιασμό καθώς 
παρήλαυνον κάτω από την καγκελαρία του Χίτλερ.  
  Η κοινωνία είναι ο φοβερός εχθρός του Ζορμπά, χωρίς αυτό 
να είναι ειδική περίπτωση. Συμβαίνει σε κάθε ανώτερο τύπο. 
Είναι πολύ ευαίσθητος ώστε να μην αντέχει στις επιδράσεις 
των συνανθρώπων του και προτιμάει τη μοναξιά. Είναι δηλαδή 
ένας κύκλος, όπου αιτία και αποτέλεσμα είναι ο εαυτός του. 
Και δεν χρειάζεται να ζει κανείς μόνος του για να γίνει ο εαυτός 
του ένας τέτοιος κύκλος. Μπορεί να ζήσει μαζί με τους 
πολλούς, αλλά να είναι ανεξάρτητος από τους πολλούς. Γι’ αυτό 
ο Καζαντζάκης δίδαξε στον «Φτωχούλη του θεού» αυτή την 
υπέρτατη ταπεινοφροσύνη, αυτό τον απέραντο 
ζεμανφουτισμό, και που οδηγεί στην υπέρτατη 
απελευθέρωση».  
  Περίεργο, βλέπω να εξισώνω την ταπεινοφροσύνη με τον 
ζεμανφουτισμό. Μάλλον πρέπει να εννοώ την απόλυτη 
αδιαφορία για τον Άλλο, ακόμη και όταν σε ταπεινώνει.  
  Το τελευταίο κείμενο το έγραψα φοιτητής. Υπάρχει μια 
ενδοκειμενική ένδειξη ως terminus post quem: αναφέρομαι στο 
έργο του Χέρμπερτ Μαρκούζε «Έρως και πολιτισμός», που το 
διάβασα τριτοετής φοιτητής. Σχολιάζει τη φιλοσοφία του 
Καζαντζάκη, με βάση αποσπάσματα από την «Ασκητική» και τα 
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ταξιδιωτικά του. Αποτελεί την πρώτη απόπειρα για τη 
συγγραφή μιας ευρύτερης μελέτης για τον Καζαντζάκη.   
  Το έχω σε δυο εκδοχές. Η πρώτη είναι σε φύλλα αναφοράς και 
η δεύτερη σε φύλλα ντοσιέ. Η δεύτερη είναι σχεδόν απλή 
αντιγραφή της πρώτης, όμως μόνο κατά το ήμισυ, μέχρι ένα 
ορισμένο σημείο. Κατόπιν συνεχίζει ανεξάρτητα. Δεν μπόρεσα 
να καταλάβω γιατί η δεύτερη εκδοχή παρέλειψε ένα μεγάλο 
μέρος της πρώτης. Θα αντιγράψω πρώτα τη δεύτερη εκδοχή 
και θα συμπληρώσω με το επί πλέον που υπάρχει στην πρώτη.  
  «Κατά τα τέλη του περασμένου αιώνα συνέβη ένα τρομακτικό 
γεγονός αποφασιστικής σημασίας για την όλη εξέλιξη του 
πνεύματος και της ιστορίας. Ο θάνατος του θεού, που η 
ανθρωπότητα άρχιζε να τον ζει ήδη από τον Διαφωτισμό, έγινε 
η εναγώνια κραυγή στο στόμα του Ζαρατούστρα του Νίτσε, 
φορτωμένη μ’ όλες τις δραματικές της συνέπειες: ο Θεός είναι 
νεκρός! Όλο το πνευματικό στερέωμα τραντάχτηκε απ’ τον 
πάταγο της πτώσης του. Ο σκελετός που πάνω του 
διαρθρωνόταν το κοινωνικό είναι συντρίφτηκε. Ο μύθος που 
συντηρούσε την κοινωνική συνοχή έσβησε με μιας, και 
έντρομος ο Ντοστογιέφσκι διαβλέπει μια περίοδο αναρχίας 
μετά το θάνατο του Θεού: Αν δεν υπάρχει Θεός, όλα 
επιτρέπονται («Δαιμονισμένοι»). Ο Σαρτρ πιο ύστερα βιώνει 
την αγωνία του ανθρώπου που έντρομος διαπιστώνει πως δεν 
υπάρχει πια υπέρτατο ον για να αξιολογήσει τις πράξεις του σ’ 
αυτό τον κόσμο και να τον δικαιώσει, πως δεν υπάρχει πια 
κανένας ηθικός κώδικας που να του υπαγορεύει τη 
συμπεριφορά του και αντιμετωπίζει μια τρομερή ευθύνη και 
μια οδυνηρή αμφιταλάντευση, μια και δεν υπάρχει πια καμιά 
αυθεντία να τον βοηθήσει στην εκλογή, ή τουλάχιστον να 
στηρίξει την εκλογή τού πώς να διαθέσει την ύπαρξή του.  
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  Ο Μαρξ, καθώς και όλοι οι μεταγενέστεροι διανοητές του 
διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού, αγαλλίασε μπροστά στη 
συντριβή του μύθου, του τόσο παλιού, που γεννημένος μαζί με 
τον άνθρωπο, φάνηκε τόσο πραγματικός όσο και ο ίδιος ο 
άνθρωπος. Απλοποιώντας την όλη λειτουργία του μύθου σε μια 
οντολογική ερμηνεία του σύμπαντος, βασικά εσφαλμένης, 
παραμέρισε τον πιο επικίνδυνο αντίπαλό του στη διαλεκτική 
ερμηνεία του κόσμου, ερμηνεία που την θεωρούσε σαν το πιο 
δυνατό όπλο χειραφέτησης του πνευματικά και υλικά 
αλλοτριωμένου προλεταριάτου. 
  Μέσα σ’ αυτό το κλίμα που δημιούργησε ο θάνατος του θεού 
ασφυκτιά ο Καζαντζάκης και απεγνωσμένα στέλνει εναγώνιες 
προφητικές κραυγές σωτηρίας στον άνθρωπο, μοχθώντας 
απελπισμένα και για τη δική του σωτηρία. Η κραυγή του είναι η 
συγκλονιστική μαρτυρία μας «σαλευόμενης εποχής», μιας 
εποχής που ψηλαφητά, σκουντουφλώντας στα ερείπια των 
παλιών ιδανικών, αναζητά τα νέα ιδανικά της, της εποχής μας. 
Το να ξέρουμε λοιπόν τον Καζαντζάκη είναι σαν να ξέρουμε 
κάτι βασικό για την εποχή μας. Το να μελετήσουμε τη θέση που 
έλαβε απέναντι στην εποχή μας ένας μεγάλος διανοητής θα 
μας βοηθήσει να εντάξουμε ενσυνείδητα τον εαυτό μας μέσα 
στη σύγχρονη τάξη πραγμάτων, πράγμα που αποτελεί την 
προϋπόθεση του δικαιώματος αυτού του δίποδου άπτερου 
όντος να λέγεται άνθρωπος. 
  Στο παρόν μας μελέτημα θα προσπαθήσουμε να 
παρουσιάσουμε την κοσμοθεωρία του Καζαντζάκη, έτσι όπως 
την συλλαμβάνουμε να αναβλύζει μέσα από το έργο του. Ποια 
είναι η αντίληψή του για το ον; Ποια η αρχή και το τέλος του 
κόσμου τούτου; Ποια η θέση του ανθρώπου στη γης ετούτη, 
ποια η «μεταφυσική του κατάσταση»; Και ποια η απάντηση 
που δίνει στο αγωνιώδες ερώτημα: μετά την ανατροπή του 
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μύθου, πώς θα επιδιώξει ο άνθρωπος τη σωτηρία του; Ποια η 
σημασία του πολιτισμού για τον άνθρωπο; Ποια η λειτουργία 
της τέχνης; Ποια πρέπει να είναι η θέση μας απέναντι στην 
κοινωνική πραχτική, την πολιτική; Πώς η ελευθερία, 
δεσπόζουσα έννοια στη σύγχρονη φιλοσοφία, εννοείται σαν 
συστατικό στοιχείο της λύτρωσης;  
  Το υλικό το αντλήσαμε κυρίως απ’ τα ταξιδιωτικά του και την 
«Ασκητική», όπου η σαφήνεια της άμεσης δήλωσης δεν αφήνει 
καθόλου περιθώρια παρερμηνείας. Η «Ασκητική», «κράμα 
Ζαρατούστρα και Αγίας Γραφής» είναι μια συνοπτική 
παρουσίαση αρχών και πεποιθήσεων με τον μανδύα ενός 
μυστικού, με κορωνίδα το «Πιστεύω» του, ο πυρήνας απ’ όπου 
εκπορεύεται το πολύμορφο έργο του. Στα ταξιδιωτικά του, 
εντελώς αποσπασματικά και ασυστηματοποίητα, εκθέτει τις 
αντιλήψεις του που στην «Ασκητική» του προχώρησε μόνο σ’ 
ένα γενικό τους διάγραμμα. 
  Τα μυθιστορήματα, τα θεατρικά του έργα καθώς και το 
σύγχρονο έπος της Οδύσσειας, πέρα από το να αποτελούν ένα 
απλό διανθισμό των ιδεών του, τις αποκαλύπτουν σε μια 
καινούρια διάσταση. Με το φως της αλήθειας πάνω τους, αν 
είναι αλήθεια πως η τέχνη ποτέ δεν υποκρίνεται, θα 
αποτελέσουν το οδηγό νήμα σε πολλά μέρη της έρευνάς μας.  
  Δυο είναι οι βασικές λειτουργίες της φιλοσοφίας. Η μια είναι 
ερμηνευτική, η άλλη θεραπευτική. Η πρώτη λειτουργία 
συνίσταται στη γνώση και ερμηνεία του είναι και των επί 
μέρους όντων, καθώς και στη διακρίβωση των όρων κάτω από 
τους οποίους τελεί η ανθρώπινη ύπαρξη. Η δεύτερη ερευνά 
τους τρόπους καταξίωση του ανθρώπου πάνω στη γη και τη 
σχέση του με τη θεότητα. Η πρώτη λειτουργία της φιλοσοφίας 
επισκιάζεται από την επιστήμη όλο και περισσότερο. Η δεύτερη 
λειτουργία υποκαθιστά βαθμιαία τη θρησκεία. Η πρώτη 
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λειτουργία ορίστηκε σαν μεταφυσική. Η δεύτερη σαν ηθική. Η 
ηθική αποτελεί σήμερα την χαρακτηριστική φυσιογνωμία της 
φιλοσοφίας. Η μεταφυσική είναι το απαραίτητο υπόβαθρό της, 
το οποίο στηρίζει και αιτιολογεί όλο το ηθικό οικοδόμημα. Γι’ 
αυτό, πριν ασχοληθούμε με την ηθική του Καζαντζάκη, θα 
πρέπει να πούμε δυο λόγια για τη μεταφυσική του.  
  Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι unaccounted for, ένα 
δεδομένο για το οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε καμιά 
εξήγηση. Μέχρι τώρα πιστεύαμε πως ο κόσμος είναι 
δημιούργημα ενός υπέρτατου όντος που θέλησε να προβληθεί 
μέσω αυτού του έργου του. Όμως ο μύθος κατέρρευσε και η 
ύλη μένει εκεί, αδημιούργητη, αιώνια, συνεχώς 
αναδιοργανωνόμενη, προχωρώντας όλο και σε πιο ανώτερες 
βαθμίδες οργάνωσης, από το πρωταρχικό χάος μέχρι τον 
ανθρώπινο νου, τείνοντας σε ακόμη υψηλότερες βαθμίδες 
οργάνωσης, μέχρις ότου λάβει την κατιούσα οδό της 
αποδιοργάνωσης, επιστρέφοντας ξανά στην πρώτη χαώδη της 
κατάσταση. Η φωτιά είναι η πρώτη και η τελευταία βαθμίδα 
της οργάνωσης της ύλης. Ο άνθρωπος βρίσκεται κάπου στη 
μέση της κλίμακας. «Η φωτιά είναι η πρώτη και η στερνή 
προσωπίδα του θεού μου. Ανάμεσα σε δυο μεγάλες πυρές 
χορεύουμε και κλαίμε («Ασκητική», σελ. 92). 
  Το ότι ο Καζαντζάκης δεν πιστεύει στο θεό είναι γεγονός πέρα 
πάσης αμφιβολίας. «Και το ένα τούτο δεν υπάρχει» είναι η 
κατακλείδα του «Πιστεύω» του, αλλά και σε πολλά άλλα 
αποσπάσματα από το έργο του δείχνεται αρκετά σαφής.  
  Η σύγχυση προέρχεται απ’ τη συχνότητα με την οποία 
συναντούμε στο έργο του τη λέξη Θεός. Όμως στον Καζαντζάκη 
η λέξη έχει χάσει το περιεχόμενο που της έχει προσδώσει η 
καθημερινή χρήση. Σπρώχνοντας την αφαίρεση στις εσχατιές 
της (ας μην ξεχνάμε ότι και σήμερα η λέξη Θεός είναι μια 
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αφαίρεση των θεοτήτων χριστιανικός Θεός, Αλλάχ, Γεχωβά, 
κ.λπ. για μια σημαντική πλειοψηφία των ανθρώπων) δίνει στη 
λέξη Θεός τη σημασία ενός σημείου αναφοράς του ανθρώπου 
και τίποτα παραπάνω, που μπορεί δηλαδή να έχει οντολογική 
ύπαρξη ή απλώς να βρίσκεται μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. 
Εν συνεχεία ταχυδακτυλουργικά κολλάει την ετικέτα Θεός στην 
προφανή ανοδική πορεία της ύλης, υποθέτοντας πώς κάποια 
δύναμη που κρύβεται μέσα της τη διέπει. Όμως μια τάση της 
ύλης απέχει πολύ από το να είναι Θεός όπως τον εννοούμε 
σήμερα, όπως γενικά το σύνολο των νόμων που διέπουν τον 
ανόργανο κόσμο μόνο ένας αφελής θα ονόμαζε Θεό. Τώρα 
γιατί ο Καζαντζάκης χρησιμοποιεί αυτή την ανορθόδοξη χρήση 
της λέξης θα το δούμε παρακάτω.  
  Αλλά πέρα από την άμεση δήλωση, όπου ορθά κοφτά 
ομολογεί τον αθεϊσμό του, όλο το έργο του μαρτυρεί τον 
αθεϊσμό του γιατί ακριβώς στηρίζεται πάνω στην απουσία του 
Θεού. Αν ο Καζαντζάκης πίστευε στο Θεό δεν θα υπήρχε το 
έργο του, ή στο βαθμό που η μεγαλοφυΐα εκφράζεται πάντα, 
θα ήταν διαμετρικά αντίθετο απ’ αυτό που μας έδωσε.  
  Ο Θεός βιώνεται από τον Καζαντζάκη σαν απουσία. Βαραίνει 
καταθλιπτικά πάνω στην ψυχή του με την απουσία του, δεν 
είναι το απόλυτο μηδέν. Μέσα σ’ αυτό το βίωμα σπαράζει ο 
Καζαντζάκης, και η όλη του προσπάθεια είναι να γεμίσει το 
κενό του απόντος Θεού.  
  Αυτός του ο αθεϊσμός είναι αρκετά ιδιόμορφος. Ο μέχρι τώρα 
αθεϊσμός απωθούσε τον Θεό σαν περιττό. Με ελαφρά την 
καρδιά τον έχωνε στον τάφο του και ο ήλιος δεν φάνηκε να 
χλομιάζει καθόλου. Ο Βολταίρος και ο Ρενάν είχαν πάντα 
αμφιβολίες. Αμφέβαλλαν πότε για την ύπαρξή του, πότε για την 
ανυπαρξία του. Η αναγκαιότητά του δεν στάθηκε ποτέ 
πρόβλημα γι’ αυτούς. Με τον Καζαντζάκη επέρχεται μια βαθιά 
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στροφή που προετοιμάζει το έδαφος του μεταγενέστερου 
υπαρξισμού. Ο Θεός είναι τελεσίδικα ανυπάρχων, γι’ αυτό ο 
Καζαντζάκης είναι εντελώς πεπεισμένος, ήδη από την εφηβική 
του ηλικία, όπως μαρτυρεί στην «Αναφορά» του. Και όμως 
είναι απών. Πώς μπορεί να είναι απών κάποιος που δεν 
υπάρχει; Μια λογική αντίφαση είναι παρ’ όλ’ αυτά ένα ιστορικό 
γεγονός. Ο Θεός είναι απών. Οι αιώνες μας συνήθισαν στην 
παρουσία του για να ανακαλύψουμε στο τέλος ότι πρόκειται 
για μια αυταπάτη. Η οντολογική απουσία σάρωσε όλη μας την 
πίστη κι όλη μας την ελπίδα. Το μόνο πράγμα από το οποίο 
αντλούσαμε την πίστη μας στη ζωή, ο πιο αξιόπιστος εγγυητής 
της ηθικής μας, ξεσκεπάστηκε σαν ανθρώπινος μύθος. Η 
υπόσχεση μιας αιώνιας ζωής, γεμάτης ευδαιμονία, αποδείχτηκε 
χίμαιρα. Ο Θεός ήταν τελικά αναγκαίος. Μπροστά σ’ αυτή την 
απουσία, που ο Σαρτρ βιώνει την ελευθερία του και ο Κυρίλωφ 
(στους «Δαιμονισμένους» του Ντοστογιέφσκι) νοιώθει να 
ανυψώνεται υπέρμετρα και να γίνεται ο ίδιος Θεός, ο 
Καζαντζάκης βιώνει την εγκατάλειψη του ανθρώπου και την 
ματαιότητα της ύπαρξής του, έρμαιο τον όρων κάτω από τους 
οποίους τελεί και που συνιστούν μια αναπόδραστη φυσική 
αναγκαιότητα. Ο Θεός, με την υπόσχεση της αιώνιας ζωής, 
συντελούσε στην άρση της αναγκαιότητας του θανάτου. Το 
γεγονός του θανάτου είναι καθαυτό μια άρνηση της ζωής, η 
κατ’ εξοχήν άρνησή της. Έτσι ο Νικητής του θανάτου στάθηκε 
πάντοτε η μεγάλη μας ελπίδα. Μέσα σ’ ένα κόσμο που 
βασιλεύει η αυθαιρεσία και η αδικία, ο Θεός ήταν πάντα η 
παρηγοριά του αδικημένου. Κρατάει Αυτός τεφτέρι και στην 
άλλη ζωή θα πληρώσει καθένα κατά τα έργα του, και ο 
αδικημένος θα ξαναβρεί το δίκιο του. Κάτω από το κράτος της 
σπανιότητας που βασιλεύει στη γη και που ένα άδικο κοινωνικό 
καθεστώς κάνει μια φούχτα ανθρώπους πλούσιους ενώ 
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χιλιάδες άλλοι παραμένουν φτωχοί, ο πεινασμένος δεν πρέπει 
να παραπονιέται, γιατί στον άλλο κόσμο τον περιμένουν βουνά 
τα πιλάφια.  
  Αυτή η καινούρια συνειδητοποίηση τι πρόκειται να φέρει;  
  Για τον Μαρξ το πράγμα είναι απλό: ο άνθρωπος θα πάψει να 
προσδοκά το βασίλειο της ελευθερίας και της δικαιοσύνης στον 
ουρανό. Θα αρπάξει το όπλο και το δρεπάνι, να το 
δημιουργήσει εδώ στη γη. Για τον Καζαντζάκη όμως το πράγμα 
δεν είναι και τόσο απλό. Η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ισότητα, 
είναι οι χίμαιρες που συναρπάζουν το λαό. Η γαλλική 
επανάσταση δεν έφερε καμιά ελευθερία, δικαιοσύνη ή ισότητα 
στο προλεταριάτο. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν το ίδιο 
και για την οχτωβριανή επανάσταση: η κομματική 
γραφειοκρατία αντικατέστησε την παλιά αστική τάξη στην 
εκμετάλλευση του ρώσου προλετάριου. Όσο για την ελευθερία, 
οι δυτικοί δεν παραλείπουν να μας θυμίζουν πάντα, είτε με το 
Νόμπελ είτε με τον τύπο, την κατατρεγμένη διανόηση της 
Σοβιετικής Ένωσης.   
  Πρωταρχική θέση στον προβληματισμό του Καζαντζάκη 
κατέχουν τα μεταφυσικά ερωτήματα. Η σκέψη του πετάει σε 
ψηλές, υπερβατικές σφαίρες και ξεχνάει συχνά να κατέβει στη 
γη. Έτσι όλο του το έργο έχει ένα μυστικιστικό χαρακτήρα. Τα 
αιώνια προβλήματα του φαρμακώνουν την καρδιά.  
  «Θέλω μια στιγμή, προτού με συντρίψουν οι δυνάμεις του 
Συμπάντου, να ανοίξω τα μάτια μου να τις δω. Άλλο σκοπό δε 
δίνω στη ζωή μου. Για να φυτρώσει ένα λουλούδι, χρειάζεται 
ένας σπόρος. Ποιος έβαλε ένα τέτοιο σπόρο στα βρωμερά 
σπλάχνα μας; Και γιατί ο σπόρος αυτός να μην πετάει λουλούδι 
με την καλοσύνη και την τιμιότητα; Μα να θέλει αίμα και 
βρώμα;  
  Κούνησα το κεφάλι. 
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  -Δεν ξέρω, είπα.  
  -Ποιος ξέρει;  
  -Κανένας. 
  -Μα τότε λοιπόν, φώναξε ο Ζορμπάς απελπισμένος κι έριξε 
γύρα του άγρια ματιά, τι να τα κάμω εγώ τα βαπόρια και τις 
μηχανές και τα κολάρα;».  
  Αυτό δεν είναι απλώς μια αμφισβήτηση του τεχνολογικού 
πολιτισμού μπροστά στην αδυναμία του να απαντήσει στα 
μεταφυσικά ερωτήματα, τα εγγενή σε κάθε άνθρωπο, δίνοντας 
έτσι ένα σωστό προσανατολισμό στη ζωή μας. Είναι ενδεικτικό 
της όλης στάσης, της όλης διάθεσης και του περιεχομένου της 
προβληματικής του Καζαντζάκη.  
  Αλλά σ’ αυτά θα επανέλθουμε διεξοδικότερα αργότερα. Ας 
αρκεσθούμε προς το παρόν να σημειώσουμε ότι μπροστά στην 
κολοβή πραγματικότητα, την πραγματικότητα που η πτώση του 
Θεού τής στέρησε την υπερβατική της διάσταση όπου 
μπορούσε να κρύβεται η ουτοπία του ανθρώπου για μια 
ιδανική ζωή, ο Καζαντζάκης νοιώθει την αυταπάτη του μύθου 
τόσο αναγκαία, ώστε απεγνωσμένα ζητάει ένα υποκατάστατο 
του Θεού που θα τον αντικαταστήσει στη βαθμίδα της πίστης. 
Τι πιο φυσικό λοιπόν, να δώσει στο υποκατάστατο αυτό το 
όνομα Θεός; 
  «Η φωτιά είναι η πρώτη και η στερνή προσωπίδα του Θεού 
μου. Ανάμεσα σε δυο μεγάλες πυρές χορεύουμε και κλαίμε» 
(«Ασκητική», σελ. 92). 
  Αυτές οι γραμμές, αν είχαν γραφή πριν 200 ή 300 χρόνια θα 
αποτελούσαν μια ποιητική σύλληψη της κοσμογονίας. Αν είχαν 
γραφεί δυο τρεις χιλιετηρίδες πριν θα αποτελούσαν μια 
μυθολογική ερμηνεία της καταγωγής του σύμπαντος. Το 1923 
όμως αυτές οι γραμμές δεν εκφράζουν παρά μια από τις 
επιστημονικές υποθέσεις, που στηριγμένες σε επιστημονικά 
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δεδομένα είναι πιο ευλογοφανείς από την αυθαίρετη σύλληψη 
ενός μυθοπλάστη, αυτή που είχε κερδίσει τους περισσότερους 
οπαδούς και φαινόταν πιο πιθανή σχετικά με τη δημιουργία 
του κόσμου. Η πρωταρχική ύλη, η Urstoff, ήταν μια διάπυρη 
μάζα, δια της βαθμιαίας ψύξεως της οποίας και δια της 
αποσπάσεως εξ αυτής εν συνεχεία πολλών όγκων 
δημιουργήθηκε ο αριθμός των πλανητών που βλέπουμε στο 
στερέωμα. Οι διάφοροι ήλιοι, δια της διασπάσεως των 
πυρήνων του υδρογόνου των θερμαίνονται όλο και 
περισσότερο, και σαν τελικό αποτέλεσμα θα επέλθει η 
ανάφλεξη των περιστρεφομένων πλανητών με τελική συνέπεια 
να καταλήξει ο κόσμος των πλανητών στην αρχική διάπυρη 
μάζα. Μέσα σ’ αυτά τα χρονικά όρια από τα οποία οροθετείται 
ο κόσμος μας δεν υπάρχουν περιθώρια για αθανασία. Η τελική 
φωτιά καταπίνει ό,τι ύμνησε και δόξασε ο άνθρωπος σ’ αυτή τη 
γη – τον έρωτα, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη – ό,τι πιο υψηλό 
μπόρεσε να δημιουργήσει, την τέχνη, και τελικά την ίδια του 
την ύπαρξη. Η διάρκεια, η πρωταρχική αξία που ύμνησαν οι 
αιώνες, που διασχίζει εγκάρσια όλες τις άλλες αξίες 
ενοποιώντας τις, που εγγυάται την ίδια τους την ύπαρξη, 
διακυβεύεται από το γεγονός της προσωρινότητας του κόσμου. 
Προς τι λοιπόν η ζωή, προς τι η τέχνη και η επιστήμη, τη στιγμή 
που το ίδιο χάος πρόκειται να τα καταβροχθίσει όλα, που η ίδια 
φωτιά θα τα κάνει όλα στάχτη; Όσο καιρό η διάρκεια 
παραμένει σαν αξία, το ίδιο το γεγονός της ζωής αναιρείται, το 
να ζούμε είναι αντιφατικό και η μόνη λύση αυτής της 
αντίφασης είναι ο θάνατος.   
  Πώς λοιπόν; Η αυτοκτονία είναι η μόνη μας πράξη με τη 
μεγαλύτερη συνέπεια;  
  Μα δεν αυτοκτονούμε. Τι; Προτιμούμε τη ζωή; Και η 
αντίφαση; Γιατί λοιπόν αυτή η παράλογη λύση; Εμείς, οι 
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ορθολογικοί; Γιατί; Μια βιταλιστική ορμή μας συγκρατεί 
αδιάκοπα στη ζωή (ας το λένε αυτοί που δεν ξέρουν φόβο του 
θανάτου) εκεί που η λογική μας μάς λέγει ότι ο θάνατος είναι η 
μόνη λύση. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο αυτή η ορμή, είναι 
μέσα στη δομή των ενστίκτων κάθε έμβιου όντος αυτή η τάση 
για αυτοσυντήρηση. Μήπως λοιπόν κάτι δεν πάει καλά με τη 
λογική μας; Μα με τη λογική μας δεν φτάσαμε εκεί που 
φτάσαμε; Ενώ όλα τα έμβια όντα έχουν σαν ειδοποιό διαφορά 
μεταξύ τους σωματικά στοιχεία (φύλλα ή σάρκα, πόδια ή 
φτερά) ο άνθρωπος δεν έχει σαν στοιχείο που τον 
διαφοροποιεί από όλο τον υπόλοιπο ζωικό κόσμο – όχι τα δυο 
του πόδια, και ο κόκορας έχει δυο πόδια, ούτε τα δυο του 
χέρια, και ο πίθηκος έχει δυο πόδια και δυο χέρια, αλλά –αυτή 
την ίδια τη λογική; Αν δεν φταίει λοιπόν η λογική μας για τους 
συλλογισμούς μας –πέρα για πέρα λογικούς συμπερασμούς – 
που φαίνονται να αντιφάσκουν με ένα αντικειμενικό γεγονός – 
την τάση μας για ζωή- μήπως φταίνε τα στοιχεία με τα οποία 
καταλήξαμε στο συλλογισμό; Μήπως βασισθήκαμε σε ψευδή 
στοιχεία; Και μια και πρόκειται για μια αξιολογική κρίση 
πρώτου βαθμού, όπως είναι το ζήτημα αν πρέπει να ζει κανείς 
η να μη ζει, μήπως οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίξαμε την 
κρίση μας είναι κίβδηλες; Και ξαναγυρνώντας στην αρχή του 
συλλογισμού μας, μήπως η διάρκεια δεν είναι πράγματι αξία, 
τουλάχιστον του μεγέθους που μας συνήθισαν μέχρι τώρα οι 
θρησκείες; (αιώνια ζωή, αιώνια ευδαιμονία ή τιμωρία κ.λπ.). 
Και μια και η απόλυτη διάρκεια, η αιωνιότητα, δεν υπάρχει, και 
μια και η αιώνια ζωή, η αθανασία, δεν υπάρχει, αυτός δεν είναι 
άραγε επαρκής λόγος να αρνηθούμε τη ζωή με τη λίγη διάρκειά 
της, όπως και τη δημιουργική προσπάθεια, μια και κάθε μας 
έργο είναι πεπερασμένο μέσα στο χρόνο; Χθες ακόμη δεν 
νικήσαμε μια άλλη αξία, τη στατικότητα, που και σήμερα ακόμη 
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αγωνιζόμαστε ενάντια στο φάντασμά της; Ό,τι αναλλοίωτο 
διήνυσε τους αιώνες, δεν θεωρήσαμε ότι μας παραδόθηκε απ’ 
τον ίδιο το Θεό; Δεν πολεμήσαμε με πάθος την αλλαγή σαν το 
μέγιστο αμάρτημα; Πόσες αγαπητές μας προλήψεις δεν 
στάθηκε ανίκανο να φωτίσει τις σάπιες ρίζες τους το φως της 
λογικής μας;  
  Η γαλλική επανάσταση υπήρξε η μεγάλη συμβολή σ’ αυτή τη 
νίκη πάνω στην αξία της στατικότητας. Ο Hegel νομιμοποίησε 
το χαρακτήρα αυτής της νίκης, και νομιμοποιώντας την αλλαγή 
σαν ιστορική αναγκαιότητα επιτάχυνε τη φορά της μέσω της 
ανθρώπινης συνείδησης, μια πρόληψη εξουδετερώθηκε, και 
ακάθεκτη η ιστορία έφτασε στην άρνηση του αστικού 
καθεστώτος σε λιγότερο από ενάμιση αιώνα από τότε που 
πέτυχε τη νίκη του, επαναστατικά, δηλαδή με αυτοσυνείδηση.  
  Κάθε τι το στατικά αναλλοίωτο μέσα στο χρόνο δεν συνιστά 
αξία. Δικαιώνεται προς στιγμή ιστορικά, μετά καθίσταται 
αντιδραστικό. Η αιωνιότητα δεν συνιστά την υπέρτατη αξία, και 
κάθε τι που πάνω του φέρει τη σφραγίδα του τέλους δεν 
πρέπει να το απορρίπτουμε προκαταβολικά στο όνομα αυτής 
του της καταδίκης. Η χρονικότητα, το τέλος, είναι μια 
αναπόδραστη αναγκαιότητα, που πρέπει γαλήνια να 
αποδεχθούμε, αν δεν θέλουμε να περιπέσουμε στην απελπισία 
και στην αδράνεια. Θα πεθάνουμε, και μαζί μας τα παιδιά, τα 
εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας. Το σπίτι μας θα γκρεμιστεί 
και η ταφόπετρα στο μνήμα μας θα σκεπαστεί με χώμα. Κανείς 
δεν θα θυμάται πια το όνομά μας. Δεν πα να λέει ο παπάς στις 
κηδείες «Αιωνία αυτού η μνήμη»; 
  Αλλά κι αν ταυτίσουμε τη συνείδησή μας με την ύπαρξη όλου 
του ανθρώπινου γένους, ακόμα και όλου του έμβιου κόσμου, 
ας μη παραλύει τη θέλησή μας για δράση, ας μη λιγοστεύει την 
ορμή μας για ζωή, το γεγονός ότι όλα αυτά θα τα κάψει η 
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φωτιά μια μέρα. Ούτε να λυπούμαστε, σαν τον εκατοχρονίτη 
γέρο του Καζαντζάκη, που εμείς θα ’μαστε νεκροί και τα 
κοριτσόπουλα θα αγκαλιάζονται με άλλους πάνω στον τάφο 
μας.  
  Όλα θα τα κάψει η φωτιά μια μέρα. 
  «Χωρίς μάταιες ανταρσίες να δεις και να δεχτείς τα σύνορα 
του ανθρώπινου νου, και μέσα στ’ αυστηρά τούτα σύνορα 
αδιαμαρτύρητα, ακατάπαυτα να δουλεύεις, να ποιο είναι το 
πρώτο σου χρέος».  
  Να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν τα σύνορα του ανθρώπου, 
την ανθρώπινη κατάσταση, τη μεταφυσική μας κατάσταση. Η 
ζωή μας, τα έργα μας, η ζωή όλης της ανθρωπότητας, τα έργα 
όλης της ανθρωπότητας, ο κόσμος όλος, δεν είναι απεριόριστα 
στο χρόνο και στο χώρο. Οροθετούνται απ’ την άβυσσο, το 
κοσμικό κενό και την έσχατη εκμηδένιση. Και η συμβουλή του 
Καζαντζάκη είναι «Κοίταζε κατάματα την άβυσσο, κάθε στιγμή, 
χωρίς φαντασία, αναίδεια και φόβο» («Ασκητική», σελ. 42).  
  Να κοιτάζουμε την άβυσσο χωρίς να τη στολίζουμε με τους 
κόσμους ενός υπερπέραν, χωρίς να φοβούμαστε τον ίλιγγο του 
κενού. Να τη δεχόμαστε σαν σύνορο, όπως ο ναυαγός τη 
θάλασσα που περιτριγυρίζει το μικρό νησάκι του».  
  Αντιγράφω από το πρώτο κείμενο, μετά από το παρακάτω 
απόσπασμα του δεύτερου: Ο Θεός βιώνεται από τον 
Καζαντζάκη σαν απουσία. Βαραίνει καταθλιπτικά πάνω στην 
ψυχή του με την απουσία του, δεν είναι το απόλυτο μηδέν. 
Μέσα σ’ αυτό το βίωμα σπαράζει ο Καζαντζάκης, και η όλη του 
προσπάθεια είναι να γεμίσει το κενό του απόντος Θεού. 
  «Το μόνο πράγμα από το οποίο αντλούσαμε πίστη στη ζωή, ο 
πιο αξιόπιστος εγγυητής της ηθικής μας, ξεσκεπάστηκε σαν 
ανθρώπινος μύθος. Η υπόσχεση μιας αιώνιας ζωής, γεμάτης 
ευδαιμονία, αποδείχτηκε χίμαιρα. Μπροστά σ’ αυτή την 
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απουσία, που ο Σαρτρ βιώνει την ανθρώπινη ελευθερία και με 
βάση αυτή προσπαθεί να ανασυστήσει την ανθρώπινη ευθύνη, 
υψώνοντας άπειρα το status του ανθρώπου, όπως είχε 
προβλέψει ο Κυρίλωφ στους «Δαιμονισμένους» του 
Ντοστογιέφσκι, ο Καζαντζάκης βιώνει την εγκατάλειψη του 
ανθρώπου και την ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, τις 
οποίες προσπαθεί να εκμηδενίσει με μια εσωτερική κατάφαση 
γεμάτη τραγικότητα της ανθρώπινης κατάστασης, που τόσο 
απότομα του αποκαλύφθηκε πέφτοντας το πέπλο της 
αυταπάτης που την κάλυπτε τόσες χιλιετηρίδες τώρα. Η όψη 
της πραγματικότητας είναι τόσο οδυνηρή, η αυταπάτη του 
Μύθου τόσο αναγκαία, ώστε απεγνωσμένα ζητάει ένα 
υποκατάστατο του Θεού που θα τον αντικαταστήσει στη 
βαθμίδα της πίστης.  
  Δυο ρεύματα φαίνονται να διακατέχουν την ύλη και να 
καθορίζουν τους τρόπους διάταξής της: «α) ο ανήφορος, προς 
τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς την αθανασία και β) ο 
κατήφορος, προς την αποσύνθεση, προς την ύλη, προς το 
θάνατο» («Ασκητική», σελ. 9). Οπωσδήποτε αυτή η 
σχηματοποίηση δεν είναι καθόλου παρατραβηγμένη, αφού και 
ο Χέρμπερτ Μαρκούζε την υιοθετεί στο έργο του «Έρως και 
πολιτισμός». Υπάρχει το ανηφορικό ρεύμα, το ρεύμα της ζωής 
και της σύνθεσης, που του δίνει μάλιστα το όνομα «έρως», και 
το κατηφορικό ρεύμα, η τάση προς αποδιοργάνωση της ζωής 
και την περιστολή της στη στατικότητα της άψυχης ύλης. Όμως, 
παρ’ όλο που το ανηφορικό ρεύμα πρέπει να τραβήξει την 
προτίμησή μας, ο Καζαντζάκης λέγει πως «και τα δυο 
αντίδρομα ρεύματα είναι άγια («Ασκητική», σελ. 10). Αυτά τα 
δυο ρεύματα βρίσκουν τα σύμβολά τους στο πρόσωπο του 
άνδρα και της γυναίκας. «Είναι (το σώμα της γυναίκας) όργανο 
υποταχτικό μιας άλλης δύναμης, πιο μεγάλης, που κανένας δεν 
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μπορεί – θα ’ταν ιεροσυλία – να της αντισταθεί: της 
παγκόσμιας δύναμης που μας σπρώχνει προς τα κάτω» 
(«Ιαπωνία-Κίνα», σελ. 195).  «Η ηδονή είναι ανήλεος αγώνας, 
ακαταπόνητο μίσος των δύο φύλων, δυο εχτρικές κοσμικές 
δυνάμεις που πλάθουνε τον κόσμο: αυτή που ανεβαίνει και 
αυτή που κατεβαίνει. Ο άντρας που θέλει να σηκώσει το κεφάλι 
του κατά τον ουρανό, κι η γυναίκα που τον αδράχνει 
σουρίζοντας, νιαουρίζοντας, και τον κατεβάζει στη γης» 
(«Βραχόκηπος», σελ. 138).  
  Πέρα απ’ αυτά τα σύμβολα ο Καζαντζάκης τους δίνει κι άλλα 
ονόματα. Το ανηφορικό ρεύμα είναι ο Θεός. «Θα μπορούσαμε 
να του δώσουμε ό,τι άλλο όνομα θέλαμε», λέγει, «Άβυσσο, 
Μυστήριο, Απόλυτο Σκοτάδι, Απόλυτο φως, Ύλη, Πνέμα, 
Τελευταία Ελπίδα, Τελευταία Απελπισία, Σιωπή» («Ασκητική, 
σελ. 63). Το κατηφορικό ρεύμα δεν το ονοματίζει, αλλά θα 
μπορούσε εύκολα να του δώσει το όνομα «κακό» ή 
«διάβολος».  
  Με μια πανθεϊστική αντίληψη πιστεύει ότι κάθε τι στον κόσμο 
είναι έκφραση του Θεού. Η άψυχη ύλη, τα φυτά, τα ζώα, ο 
άνθρωπος, είναι βαθμίδες οργάνωσης της ύλης και οργανωτής 
είναι ο Θεός, που βιάζει την ύλη να φτάσει σε ακόμη 
υψηλότερης ποιότητας οργάνωση. Ο άνθρωπος είναι προς το 
παρόν το τελευταίο σκαλοπάτι αυτής της κλίμακας, μα είναι 
μοιραίο να ξεπεραστεί. Ο Νίτσε οραματιζόταν τον διάδοχο του 
ανθρώπου στην κορφή της πυραμίδας, τον υπεράνθρωπο. Ο 
Καζαντζάκης οραματίζεται τον δημιουργό αυτής της πυραμίδας 
που σαν πύργος της Βαβέλ ανυψώνεται ακατάπαυτα προς τον 
ουρανό. Αυτός ο δημιουργός, που τον ονομάζει και Μεγάλη 
Πνοή ή σκέτα Πνοή, αποτελεί την ουσία του ανθρώπου. 
«Πιστεύω ακλόνητα στην ευγένεια και στη δύναμη μιας Πνοής 
που διαπερνάει φυτά, ζα, ανθρώπους, και τώρα μάχεται 
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συνειδητά μέσα μου και θέλει να με ξεπεράσει, να λευτερωθεί 
από την ανάξια φύση μου, να γλιτώσει από μένα. Την Πνοή 
αυτή μάχομαι να υπηρετώ, γιατί ξέρω πως αυτή κι όχι το σακί 
αυτό τα κόκαλα, το κρέας το μυαλό και τα πάθη που κουβαλώ, 
είναι η ουσία της ψυχής μου» (? σελ. 222).  
  Έχουμε μήπως το δικαίωμα αυτή την Πνοή, αυτό το Πνέμα, 
αυτό τον Αόρατο, όπως λέγει αλλού, να τον θεωρήσουμε 
ταυτόσημο με το Θεό; Πρέπει να αφεθούμε να μας εξαπατήσει 
η μυστική γλώσσα του Καζαντζάκη και να θεωρήσουμε ένα 
απλό υποκατάστατο του Θεού στη βαθμίδα της πίστης σαν 
πραγματικό Θεό, παρ’ όλο που ελάχιστα χαρακτηριστικά του 
Θεού, όπως τον εννοεί ο λαός, διαθέτει, και να ισχυρισθούμε 
ότι πιστεύει στο Θεό, ή έστω σε Θεό; Ο ίδιος ο Καζαντζάκης 
κόβει τη φόρα σ’ όσους έχουν τέτοια διάθεση.  
  «Κι όταν λέω Αόρατος δεν εννοώ κανένα παπαδίστικο Θεό, 
μήτε καμιά μεταφυσική Συνείδηση ή κανένα ποιητικό 
αντικαθρεφτισμό της επιθυμίας· εννοώ την κοσμογονική 
Δύναμη που μεταχειρίζεται εμάς τους ανθρώπους – και πριν 
από μας τα ζώα, τα φυτά και την ύλη-φορείς της, υποζύγιά της, 
και βιάζεται σα να ’χε ένα Σκοπό και ν’ ακολουθούσε ένα δρόμο 
(«Ταξιδεύοντας: Ρουσία», σελ. 10). 
  Όποιος και μετά απ’ αυτό το απόσπασμα, νομίζει ότι ο 
Καζαντζάκης πιστεύει σε Θεό, θα πρέπει να παραδεχθεί ότι και 
ο Μαρξ πιστεύει σε Θεό, μόνο που τον ονομάζει Διαλεκτικό 
Υλισμό. 
  Όμως πώς συντελείται αυτή η πορεία του Αόρατου;  
  «Η ουσία του Θεού μας είναι ο Αγώνας. Μέσα στον αγώνα 
τούτον ξετυλίγονται και δουλεύουν αιώνια, ο πόνος η χαρά και 
η ελπίδα. Το ανηφόρισμα, ο πόλεμος με το αντίδρομο ρέμα, 
γεννάει τον πόνο. Μα ο πόνος δεν είναι ο απόλυτος μονάρχης. 
Η κάθε νίκη, η κάθε προσωρινή ισορρόπηση στο ανηφόρισμα 
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γιομώνει χαρά το κάθε ζωντανό που αναπνέει, θρέφεται, 
ερωτεύεται και γεννάει. Μα μέσα απ’ τη χαρά κι από τον πόνο 
αναπηδάει αιώνια η ελπίδα να ξεφύγουμε από τον πόνο, να 
πλατύνουμε τη χαρά. Κι αρχίζει πάλι το ανηφόρισμα – ο πόνος 
– και ξαναγεννιέται η χαρά και ξαναπηδάει η νέα ελπίδα. Ποτέ 
δεν κλείνει ο κύκλος. Δεν είναι κύκλος, είναι ένας στρόβιλος 
που αιώνια ανεβαίνει, πλαταίνοντας, τυλίγοντας ξετυλίγοντας, 
τον τρισυπόστατον αγώνα. Ποιος είναι ο σκοπός του αγώνα 
τούτου; Έτσι ρωτάει ο κακομοίρης, συφεροντολόγος πάντα, 
νους του ανθρώπου, ξεχνώντας πως η Μεγάλη Πνοή δε 
δουλεύει μέσα σε ανθρώπινο καιρό, τόπο και αιτιότητα. Η 
Μεγάλη Πνοή είναι ανώτερη από τ’ ανθρώπινα τούτα 
ρωτήματα. Έχει πλούσιες, πολυπλάνητες ορμές, που για το 
λιγόπνοο νου μας φαντάζουν αντίφασες· μα μέσα στην ουσία 
της θεότητας αδελφώνονται και πολεμούν όλες μαζί, πιστές 
παραστάτισσες («Ασκητική», σελ. 56-57).  
  Αυτή η θεωρία έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον 
διαλεκτικό υλισμό και τον Σπινόζα. Η ιδέα της ανέλιξης, της 
μετάβασης μιας κατάστασης σε ανώτερο επίπεδο είναι κοινή 
στον μαρξισμό. Όμως μεταφράζεται στον Καζαντζάκη με όρους 
ανθρώπινων αισθημάτων. Το ανηφόρισμα, η επαναστατική 
τάση, είναι μια επώδυνη πορεία, μα που δεν μπορούμε να της 
ξεφύγουμε. Δεν είναι στη θέλησή μας να της ξεφύγουμε. 
«Φυτά, ζώα, άνθρωποι, είναι τα σκαλοπάτια που δημιουργεί ο 
Θεός για να πατήσει και ν’ ανέβει» («Ασκητική», σελ. 58). Και 
το σκαλοπάτι δεν μπορεί ποτέ να ξεφύγει από το ανθρώπινο 
πόδι. Όμως όταν έλθει η καινούρια ισορρόπηση, πόσο 
πλαταίνει η χαρά μας, πόσο φαίνεται πως άξιζε το τίμημα! 
Όμως προς τι όλο τούτο τ’ ανηφόρισμα; Η ουσία του Θεού είναι 
ασύλληπτη για τον άνθρωπο. Ό,τι φαντάζει αντίφαση στον 
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άνθρωπο σοφιλιάζεται οργανικά μέσα στους κόλπους της 
θεότητας. Έτσι είναι περιττό να ρωτάμε.  
  Αυτή είναι η οντολογία του Καζαντζάκη. Δυο φωτιές είναι η 
αρχή και το τέλος του σύμπαντος, δυο φωτιές οροθετούν την 
κλίμακα της οργανωμένης ύλης. Ο άνθρωπος κατέχει μια θέση 
σ’ αυτή την κλίμακα, καθόλου ξεχωριστή. Ο μύθος ότι ο 
άνθρωπος αποτελεί την πεμπτουσία της δημιουργίας έχει 
συντριβεί. Είναι η προς το παρόν υψηλότερη βαθμίδα της 
κλίμακας και η ιστορία δείχνει πως δεν πρόκειται καθόλου να 
είναι η τελευταία· όπως δεν ήταν ούτε τα φυτά ούτε τα ζώα, 
ούτε ο προγονός μας ο πίθηκος, όντα που απετέλεσαν 
διαδοχικές βαθμίδες στην ανέλιξη της ύλης. Ο Νίτσε 
προσανατολίστηκε στην επόμενη βαθμίδα, τον Υπεράνθρωπο. 
Ο Καζαντζάκης αγκαλιάζει με το βλέμμα του όλη την κλίμακα 
των όντων, και προσπαθεί να εξακριβώσει την εσώτερή τους 
ουσία. Την ανελικτική τάση της ύλης, την τάση της προς 
υψηλότερη ποιοτικά οργάνωσή της την θεοποιεί, την καθιστά 
«ουσία της ψυχής του». Απ’ τη μια γεμίζει άκρατη 
υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος είναι σήμερα η εμπροσθοφυλακή 
αυτής της δύναμης, στους ώμους του έχει πέσει το επώδυνο 
καθήκον ν’ ανεβάσει το Θεό στην επόμενη βαθμίδα. Απ’ την 
άλλη νοιώθει απελπισία που δεν είναι μοναδικός. Η 
συνειδητοποίηση είναι πολύ πρόσφατη, και νιώθει να λυγίζει 
κάτω από το βάρος της. Προσπαθεί να το πάρει πια απόφαση 
«Ναι, σκοπός της Γης δεν είναι η ζωή, δεν είναι ο άνθρωπος. 
Έζησε χωρίς αυτά, θα ζήσει και χωρίς αυτά. Είναι σπίθες 
εφήμερες της βίαιης περιστροφής της». Το «ναι» που 
προτάσσει, εκφράζει την απελπισία του μπροστά σ’ αυτή τη 
συνειδητοποίηση».   
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  Σε ένα κείμενο στη σελίδα 4 του τετραδίου με τη δεύτερη 
εκδοχή, γράφω με μολύβι στο τέλος «Ίσως καλό ως επίλογος». 
Είναι το παρακάτω.  
  «Ο Νίτσε έλεγε για τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, ότι με 
τη βοήθεια τριών ανεκδότων μπορεί κανείς να ανασυστήσει το 
πορτραίτο ενός ανθρώπου. Ποια να είναι τάχα αυτά τα τρία 
ανέκδοτα που αν σωζόταν μόνο αυτά απ’ όλο το έργο του 
Καζαντζάκη θα βοηθούσαν τον οξυδερκή μελετητή του 
μέλλοντος να ανασυστήσει το πνευματικό του πορτραίτο χωρίς 
να προδώσει το πολυδιάστατο πνεύμα του; Νομίζω πως τα τρία 
ανέκδοτα, που μόνα τους θα αρκούσαν, είναι το «Πιστεύω» του 
στο τέλος της «Ασκητικής», η φράση «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν 
φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος» που γράφηκε στο σταυρό 
του πάνω στον τάφο του και η φράση «Δεν πιστεύω στον 
άνθρωπο αλλά στη δύναμη που υπάρχει μέσα του». Αυτά τα 
τρία ανέκδοτα κλείνουν όλη την κοσμοθεωρία του: Το 
μεταφυσικό πιστεύω του, η στάση του απέναντι στη ζωή και η 
αντίληψή του για τον άνθρωπο». 
  Και θυμήθηκα.  
  Τη ρήση του Νίτσε που αναφέρω σ’ αυτό τον επίλογο τη 
βρήκα στο βιβλίο του «La naissance de la philosophie à l’ 
époque de la tragédie grecque» (Η γέννηση της φιλοσοφίας 
στον αιώνα της ελληνικής τραγωδίας), γαλλική μετάφραση που, 
μαζί με το «Questions de méthode» του Σαρτρ μετάφρασα στα 
ελληνικά, τριτοετής φοιτητής, για να εξασκήσω τα γαλλικά μου. 
Άρα η δεύτερη γραφή έγινε μετά το 1969. Μάλιστα, θυμήθηκα 
πάλι, ήμουν αποφασισμένος να γράψω αυτό το βιβλίο το 
καλοκαίρι του 1971. Όμως έπρεπε να δουλέψω για τον 
επιούσιο. Δούλευα πέντε ώρες την ημέρα, και τρεις το 
Σάββατο, στο φροντιστήριο αγγλικών του κ. Σταυρακάκη, στο 
φροντιστήριο στο οποίο πριν τρία χρόνια ήμουν μαθητής. Είχα 
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πάρει το proficiency του Michigan, επάρκεια και άδεια 
διδασκαλίας. Την τελευταία τη βρήκα στα χαρτιά μου.  
 

Ο μύθος της Ορέστειας στον Αισχύλο και στον Σαρτρ 
 

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στο Λέξημα 
  
(Πρόκειται για τη μοναδική εργασία που έκανα φοιτητής, το 
1970 ή το 1971, δεν θυμάμαι σε ποιο έτος ακριβώς 
διδαχθήκαμε την «Ορέστεια», στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την έκανα γιατί μου έδινε την 
ευκαιρία να μιλήσω για τον Σαρτρ, που ήταν ο αγαπημένος μου 
φιλόσοφος εκείνη την εποχή. Υπάρχουν βέβαια και οι νιτσεϊκοί 
απόηχοι, μια και ο Νίτσε ήταν ο αγαπημένος μου φιλόσοφος 
στα μαθητικά μου χρόνια. Έκανα ελάχιστες επεμβάσεις, κυρίως 
αλλάζοντας λέξεις).  
 
  Ο σύγχρονος πολιτισμός, που τόσο υπερηφανευόμαστε γι’ 
αυτόν, δεν έφθασε ακόμη σε τέτοιο ύψος ώστε να 
χειραφετηθεί από την επίδραση του κλασικού ελληνισμού, που 
σαν φάρος καταυγάζει πάνω από τον πνευματικό μας ορίζοντα. 
Έτσι, αδυνατώντας συχνά να βρει μια φόρμα να ντύσει το 
περιεχόμενό του, καταφεύγει στους αρχαίους μύθους. Η 
ανάληψη του μύθου της Ορέστειας από τον Ζαν Πωλ Σαρτρ για 
να εκθέσει μ’ αυτόν τις φιλοσοφικές του αντιλήψεις δεν είναι 
καθόλου μοναδική περίπτωση στη σύγχρονη δραματουργία.1  
Η περίπτωσή του όμως έχει μια μοναδικότητα που συνίσταται 
στο ότι μέσω αυτού του μύθου εκφράζει διαμετρικά αντίθετες 
αντιλήψεις από τον Αισχύλο. Όμως και στις δυο περιπτώσεις, 
και στην περίπτωση του Αισχύλου και στην περίπτωση του 
Σαρτρ, ο μύθος στάθηκε ικανός να εμπνεύσει δυο 
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αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας. Στο παρόν 
μελέτημά μας θα αντιμετωπίσουμε συγκριτολογικά τα δυο 
έργα κάτω από τις εξής σκοπιές: α) παραλλαγές στο σκελετό 
του μύθου, απαραίτητες για να διαρθρώσουν το διαφορετικό 
νοηματικό περιεχόμενο σε εκάστη περίπτωση. β) διαφορετικές 
αντιλήψεις για τη λειτουργία του θεάτρου κάτω από τις οποίες 
δημιουργούνται τα δυο έργα και γ) το νοηματικό περιεχόμενο, 
το «μήνυμα» του κάθε έργου.  
  Ο μύθος στον Αισχύλο («Χοηφόροι») αρχίζει με τον Ορέστη, 
που έχοντας μόλις φτάσει στην πατρική γη συναντά μια ομάδα 
από δούλες του παλατιού με επικεφαλής την Ηλέκτρα που 
πηγαίνουν να προσφέρουν χοές στον τάφο του Αγαμέμνονα. 
Από τη στιχομυθία των γυναικών φαίνεται το μίσος τους για 
τους σφετεριστές του θρόνου, τον αδελφοκτόνο Αίγισθο και τη 
συζυγοκτόνο Κλυταιμνήστρα. Επακολουθεί η αναγνώριση των 
δύο αδελφών και από την Ηλέκτρα μαθαίνει ο Ορέστης ότι η 
Κλυταιμνήστρα είδε όνειρο πως γέννησε ένα φίδι και το 
βύζαινε, και αυτό της δάγκωσε το στήθος. Γι’ αυτό, από το 
φόβο του νεκρού, τις έστειλε να προσφέρουν χοές στον τάφο 
του Αγαμέμνονα για να καθησυχάσουν το πνεύμα του. Το 
όνειρο αυτό ενισχύει περισσότερο τον Ορέστη στην απόφασή 
του να εκδικηθεί. Στέλνει τις γυναίκες πίσω στο παλάτι 
λέγοντάς τους να κρατήσουν τα σχέδιά του μυστικά, και αυτός 
με τον φίλο του τον Πυλάδη πηγαίνουν ακολούθως, 
υποκρινόμενοι τους ξένους απ’ τη Βοιωτία. Συναντώντας την 
Κλυταιμνήστρα της λένε ότι ήλθαν να την πληροφορήσουν για 
τον θάνατο του Ορέστη. Σε λίγο έρχεται ο Αίγισθος να τους βρει 
στον ξενώνα για να βεβαιωθεί για την είδηση, και ο Ορέστης 
τον σκοτώνει. Στη συνέχεια σκοτώνει και τη μητέρα του, παρά 
τις ικεσίες της. Στο τέλος όμως τρελαίνεται από τις τύψεις.  
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  Ο μύθος στον Σαρτρ στις «Μύγες» είναι κάπως διαφορετικός. 
Ο Ορέστης πηγαίνει στο Άργος με τον παιδαγωγό του χωρίς 
συγκεκριμένα σχέδια εκδίκησης. Στο Άργος επικρατεί μια 
«λατρεία εθνικής ενοχής» που εκδηλώνεται με μετάνοιες και 
μαζοχιστικούς αυτοβασανισμούς. Αυτή η λατρεία αρέσει στο 
Δία και προσπαθεί να αποτρέψει τον Ορέστη από τυχόν σχέδιά 
του για εκδίκηση, μεταμφιεζόμενος σε ξένο. Ο Ορέστης 
συναντά την αδελφή του. Αυτή του λέγει πως ζούσε τόσα 
χρόνια με τη λαχτάρα της εκδίκησης. Όταν όμως μαθαίνει πως 
ο Ορέστης της δεν έχει καθόλου σχέδια εκδίκησης στο μυαλό 
του αρνείται να τον αναγνωρίσει σαν αδελφό της. Ο Ορέστης 
ξάφνου αντιλαμβάνεται ότι είναι δέσμιος της μόνωσής του και 
ότι πρέπει να δράσει σκοτώνοντας τους σφετεριστές του 
θρόνου του, όχι για να εκδικηθεί, αλλά για να πιστοποιήσει την 
ελευθερία του δεσμεύοντας τον εαυτό του με τον λαό του 
Άργους, ελευθερώνοντάς τον απ’ τις τύψεις του και τις μύγες 
που μαστίζουν την πόλη-εξ ου και ο τίτλος του έργου. Ο φόνος 
των σφετεριστών γίνεται αντίστροφα απ’ ότι στον Αισχύλο. Ο 
Αίγισθος πεθαίνει επί σκηνής ενώ η Κλυταιμνήστρα όχι. Στο 
τέλος τους καταδιώκουν οι Ερινύες, και η Ηλέκτρα, ανίκανη να 
υποφέρει την ευθύνη της συνενοχής, δέχεται την απαλλαγή της 
απ’ τον Δία προσφέροντάς του σαν αντάλλαγμα την άρνηση της 
πράξης της και την μεταμέλειά της. Ο Ορέστης, 
εγκαταλειμμένος από την αδελφή του κι όμως υπερήφανος για 
την τραγική του μοίρα, ξεφεύγει τελικά μ’ ένα πονηρό 
τέχνασμα από τους Αργείους που τον έχουν περικυκλώσει στο 
βωμό που είχε καταφύγει ως ικέτης για να τον λιθοβολήσουν.  
  Η λειτουργία της αρχαίας τραγωδίας διαφέρει κατά πολύ από 
τη λειτουργία του σύγχρονου θεάτρου, ή τουλάχιστον ενός 
σημαντικού μέρους του. Κορυφαίοι εκπρόσωποι αυτού του 
τελευταίου μπορούν να θεωρηθούν ο Μπρεχτ και ο Σαρτρ. Ο 
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Μπρεχτ μάλιστα ονομάζει την αισθητική του θεάτρου του μη-
αριστοτελική, τοποθετώντας έτσι τον εαυτό του στον αντίποδα 
της τραγωδίας, όπως την όρισε ο μεγάλος φιλόσοφος. Ο Roger 
Garaudy γράφει σε ένα άρθρο του: «Η συνεχής προσπάθεια του 
Μπρεχτ είναι να μην ταυτίζεται ο θεατής με τα πρόσωπα του 
έργου του μα να τα συζητά».2  
  Και ο ίδιος ο Μπρεχτ γράφει «Καλλιεργούμε την άποψη του 
ενεργητικού θεατή» («Κείμενα για το θέατρο»). Η αντίληψη 
αυτή βρίσκεται στον αντίποδα της «δι’ ελέου και φόβου 
περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» του 
Αριστοτέλη. Η τραγωδία απευθύνεται στο συναίσθημα του 
θεατή, το σύγχρονο θέατρο στο λογικό του. Η τραγωδία 
προσφέρει την κάθαρση, το σύγχρονο θέατρο προσφέρει τη 
γνώση. Ο λυρισμός και η δραματική ένταση στην τραγωδία 
αντικαθίστανται από τον φιλοσοφικό διάλογο του Σαρτρ. Στην 
τραγωδία ο λόγος συνοδεύει τη δράση, στο Σαρτρ η δράση 
είναι το πρόσχημα του λόγου. Καμιά φορά μάλιστα καθίσταται 
εντελώς περιττή, όπως στο «Κεκλεισμένων των θυρών».  
  Πίσω απ’ αυτή τη διάσταση μαντεύουμε το τεράστιο βάραθρο 
που χωρίζει τις δυο εποχές. Ο αρχαίος έλληνας ένοιωθε τον 
εαυτό του σε αρμονία με την κοινότητα, την πόλη-κράτος στην 
οποία ήταν ενταγμένος. Αν διαφωνούσε με την εκάστοτε 
ηγεσία αυτό δεν σήμαινε ότι διαφωνούσε και με το σύστημα. 
Ήταν ευχαριστημένος με τα πράγματα έτσι όπως ήσαν, με τη 
διάρθρωση της κοινωνίας στην οποία ανήκε, και δεν μπορούσε 
παρά να είναι ευτυχισμένος που η δύναμη της Αθήνας, η 
ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση των συμμάχων της και η 
εκμετάλλευση των δούλων, του είχαν διώξει τον πονοκέφαλο 
για την επιβίωσή του, ανεβάζοντάς τον σε ένα επίπεδο 
ευημερίας που δεν είχε πια λόγο να παραπονιέται. Όμως αυτό 
δεν σήμαινε ότι ένοιωθε και απόλυτα ευτυχισμένος. Ο αρχαίος 
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έλληνας αισθανόταν ότι βρισκόταν στο έλεος της Ειμαρμένης, 
έρμαιο στα καπρίτσια των θεών. Ο Όλυμπος φάνταζε πάντα 
απειλητικός από πάνω του και ο Δίας φοβέριζε με τους 
κεραυνούς του. Η τραγωδία δια του φόβου και του ελέου 
έφερνε την κάθαρση, δηλαδή τον έκανε να συνηθίσει στην 
ιδέα. Γι’ αυτό και ο Εμπεδοκλής, στο ομώνυμο ημιτελές δράμα 
του Νίτσε, όταν πλακώνει μια επιδημία χολέρας στη σικελική 
πόλη Κατάνη και κυριεύει το πλήθος ο πανικός, προτείνει σαν 
μέσο σωτηρίας να ιδρύσουν την τραγωδία.  
  «Το ελληνικό δράμα είναι μια θρησκευτική πράξη 
προορισμένη να δώσει στις ψυχές την ηρωική δύναμη που 
εξασθενεί και να την προσφέρει με την επιθυμία του θανάτου 
του υπέρτατου. Έτσι η τέχνη αποτελεί τον προφητικό 
ερμηνευτή του ανθρώπινου πόνου και είναι αρκετό να την 
επικαλεσθεί κανείς για να θεραπευτεί από τον πόνο».3 

  Από τη στιγμή που τη σχέση του ανθρώπου με το υπερβατικό 
αρχίζει να την πραγματεύεται η γνώση, η τραγωδία χάνει τη 
raison d’ êtres της. Η τραγωδία αρχίζει εκεί που τελειώνει ο 
σωκρατισμός. Ο άνθρωπος δεν υπερβαίνει πια την τραγική του 
μοίρα παριστάνοντάς τη με τις ωραίες εικόνες της τέχνης. Την 
υπερβαίνει ανάγοντάς τη στην γνώση.  
  Ο σύγχρονος άνθρωπος, αντίθετα με τον αρχαίο έλληνα, 
βρίσκεται ριγμένος σε ένα κόσμο εχθρικό, βρίσκεται στο έλεος 
μιας δύναμης που τον αλλοτριώνει ακατάπαυστα. Ο ρωμαλέος 
μας τεχνολογικός πολιτισμός του δίδαξε ότι η φύση είναι 
μεταμορφώσιμη μέσω της γνώσης και της πράξης, και με τη 
γαλλική επανάσταση επεκτάθηκε η αντίληψη αυτή και στην 
κοινωνία. Η στρατευμένη τέχνη της εποχής μας λοιπόν –
διευρύνοντας την έννοια της literature engagée του Σαρτρ – 
έχει σαν καθήκον της και σαν λειτουργία να διερευνήσει την 
κάθετη σχέση του ανθρώπου με το υπερβατικό και την 
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οριζόντια σχέση του με την κοινωνία ελευθερώνοντάς τον από 
κάθε εσωτερική και εξωτερική αλλοτρίωση, διαλύοντας τις 
προκαταλήψεις και τους μύθους που πεδίκλωναν μέχρι τώρα 
το πνεύμα του και να του προσφέρει τις πρώτες ενδείξεις για 
δράση προκειμένου να υπερβεί την αλλοτρίωσή του. Ο Μπρεχτ 
είναι εκείνος που καταδεικνύει την κοινωνική αλλοτρίωση και 
προσπαθεί να συλλάβει τις προοπτικές του μέλλοντος. Ο Σαρτρ 
είναι εκείνος που προσπαθεί να ιδρύσει μια καινούρια ηθική, 
αναστηλώνοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μπροστά στα 
ερείπια των συντριμμένων μύθων. Οι «Μύγες» είναι ένα 
χαρακτηριστικό δείγμα των έργων του, που υπηρετεί αυτό το 
σκοπό.  
  Τον προηγούμενο αιώνα συνέβη μια αποφασιστική καμπή στη 
γραμμή του φιλοσοφικού γίγνεσθαι· τόσο αποφασιστική, που 
θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν terminus κάθε 
δραστηριότητας του πνεύματος. Χρονικά θα μπορούσαμε να 
προσδιορίσουμε αυτή τη καμπή σαν τη στιγμή που ο 
Ζαρατούστρα του Νίτσε πρόφερε τη φοβερή ρήση: Ο θεός είναι 
νεκρός. –δηλαδή το 1883. Ένας από τους μύθους που μαζί του 
πορεύτηκε η ανθρωπότητα είχε γίνει συντρίμμια. Ο θόλος 
κλονίστηκε πάνω από τον άνθρωπο με το γκρέμισμα της 
κολώνας, και οι υπαρξιστές ανέλαβαν να τον στηρίξουν. Πώς 
όμως, φτιάχνοντας ένα καινούριο μύθο; Ο Καζαντζάκης θα 
απαντούσε αδίστακτα «ναι». Αυτό μας διδάσκει η ιστορία, 
αιώνες τώρα. Όμως μια τέτοια παραγωγική κρίση, τη στιγμή 
που δεν έχει πληρωθεί το ιστορικό γίγνεσθαι, είναι 
παρακινδυνευμένη και αντίκειται στις αρχές της λογικής. Δεν 
πιστεύουμε ότι η αντίληψη περί της απόλυτης ελευθερίας του 
ανθρώπου στον Σαρτρ είναι ένας νέος μύθος, απλώς 
πιστεύουμε ότι δεν είναι ένα λογικό λάθος. Όμως δουλειά μας 
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τώρα είναι να εκθέσουμε και όχι να αμφισβητήσουμε αυτή τη 
θέση του Σαρτρ.  
  Ο αθεϊσμός του Νίτσε και των μεταγενέστερων άθεων 
υπαρξιστών διαφέρει ριζικά από κάθε προηγούμενη μορφή 
αθεϊσμού. Ο προηγούμενος αθεϊσμός ήταν ορθολογικός. Ο 
αθεϊσμός της διαφώτισης και ο γαλλικός αθεϊσμός των μέσων 
του 19ου αιώνα, καταρρίπτοντας το θεό από το θρόνο του 
άφηνε ανέπαφο το όλο ηθικό οικοδόμημα που φαίνεται να 
ανάγει την καταγωγή του στο θεό. Πίστευαν ότι οι ηθικές αξίες 
υπάρχουν a priori, καθιστώντας έτσι το θεό ένα περιττό 
βασιλιά, σαν ένα βασιλιά σε σύγχρονο αστικό καθεστώς, ένα 
διακοσμητικό στοιχείο που θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς 
αυτό. Μια και η συντήρηση ενός μύθου ήταν πια χωρίς νόημα, 
γιατί να αντιφάσκουν στη λογική;  
  Για τους υπαρξιστές όμως τα πράγματα ήταν εντελώς 
διαφορετικά. Μπορεί να υπάρχει λογική priorité της ηθικής 
απέναντι στο θεό, όμως ο θεός τής έδινε το απαιτούμενο κύρος 
να επιβάλλεται στους ανθρώπους διατηρώντας έτσι την 
κοινωνική συνοχή. Με τον θάνατο του θεού έχασε κάτι από την 
αίγλη της, αδυνάτισε σαν ορφανό παιδάκι. Κι ο άνθρωπος, 
συντριμμένος, στέκεται μπροστά στα ερείπια του θρόνου του 
θεού και ατενίζει μ’ ένα εναγώνιο αίσθημα εγκατάλειψης την  
τρομακτική απουσία.  
  Ενώ λοιπόν στον σύγχρονο αθεϊστικό υπαρξισμό ο θεός δεν 
υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει ο θάνατος του θεού, στην αρχαία 
τραγωδία ο ουρανός είναι γεμάτος από θεούς που αιθριάζουν 
ή συννεφιάζουν κατά βούληση. Ο άνθρωπος είναι ένα πιόνι στα 
χέρια των θεών, καταδικασμένος να τον «φάνε». Οι θεοί 
γράψανε πως ο Οιδίπους θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα 
παντρευτεί τη μητέρα του. Μια τραγική κατάρα ξεκληρίζει τον 
οίκο του Ατρέα. Ο άνθρωπος είναι θεατής της μοίρας του χωρίς 
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να είναι συνάμα και δημιουργός της. Ο Οιδίπους τυφλώνεται 
από την απόγνωση, ο Ορέστης τρελαίνεται από τις τύψεις. Ο 
άνθρωπος τελικά βαστάζει στους ώμους του το βαρύ φορτίο 
της θεϊκής ιδιοτροπίας. Σωτηρία δεν υπάρχει. Ο Δίας μαζί με 
τους κεραυνούς του εξακοντίζει στις καρδιές των ανθρώπων 
πάθη που τους οδηγούν στην αυτοκαταστροφή. Ο θεός 
παραμονεύει πάντα εκεί, απειλητικός.  
  Σήμερα ο άνθρωπος, με το θάνατο του θεού, βρίσκεται 
έντρομος μπροστά στο μηδέν. Το μηδέν είναι μια φιλοσοφική 
κατηγορία δεσπόζουσα στη φιλοσοφία του Σαρτρ που δεν 
πρέπει να τη συγχέουμε με το τίποτα. Το μηδέν το βιώνουμε 
σαν απουσία του υπερβατικού, του θεού, απ’ όπου μέχρι τώρα 
αντλούσαμε την πίστη μας στη ζωή, σαν καταστροφή του 
καταφυγίου όπου μπορούσαμε να βρούμε δικαιολογία για τις 
πράξεις μας και να του φορτώσουμε τις ευθύνες μας.  Αυτό το 
βίωμα ενέχει ένα αίσθημα αγωνίας μπροστά στην 
υπευθυνότητα που μας γεμίζει η απόλυτη ελευθερία μας. Μας 
καταλαμβάνει ο ίδιος τρόμος που κυριεύει τον Κιρίλωφ στους 
«Δαιμονισμένους» του Ντοστογιέφσκι, όταν διαπιστώνει ότι με 
το θάνατο του θεού έγινε ο ίδιος θεός. Αυτό για τον Κιρίλωφ 
είναι μια αβάσταχτη σκέψη και νοιώθει υποχρεωμένος να την 
οδηγήσει ως την έσχατη συνέπειά της, την αυτοκτονία. Ένα 
ανάλογο συναίσθημα οδήγησε τον Σαρτρ να πει ότι «ο 
άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος» και πως 
«η ανθρώπινη ζωή αρχίζει από τη μεριά της απελπισίας».  
  Όμως στον Σαρτρ υπάρχει η «δεύτερη στιγμή», η στιγμή της 
υπέρβασης. Ο τρόμος μπροστά στην ανυπαρξία του θεού 
χάνεται και η αγωνία μπροστά στην απόλυτη ελευθερία 
μεταμορφώνεται σε ένα αίσθημα υπερηφάνειας μπροστά στην 
αίσθηση της καινούριας ευθύνης. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι ανάλογη με τη διαδικασία ωρίμανσης ενός 
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έφηβου: μετά από την παιδική ελευθερία και ανευθυνότητα 
έρχεται η ευθύνη. Ο άνθρωπος ωριμάζει κάτω από την 
επίγνωση της ευθύνης. Το ωραίο κοριτσίστικο πρόσωπο του 
Ορέστη αποκτάει την αντρική σκληράδα που τόσο τρομάζει την 
Ηλέκτρα. Να πώς εκφράζει ο Ορέστης την συγκλονιστική 
εμπειρία της ελευθερίας του μιλώντας στον Δία: 
  «Υπάκουη στη θέλησή σου, η νεότητά μου φοβάται μην την 
εγκαταλείψεις όπως ο εραστής που εγκαταλείπει την 
αγαπημένη του. Εκείνη ήταν και η τελευταία φορά που είδα τη 
νεότητά μου. Ξαφνικά η ελευθερία έπεσε πάνω μου και με 
σάρωσε ολάκερο. Η φύση διαλύθηκε, τη νιότη μου την πήρε ο 
άνεμος, κι εγώ ένοιωσα να ’μαι μόνος μέσα στον κόσμο σου. 
Ήμουν σαν ένας άνθρωπος που έχασε τη σκιά του. Δεν υπάρχει 
πια τίποτα στους ουρανούς, κανένα δίκιο ή άδικο, κανένας που 
να μου δίνει εντολές» (σελ. 75).  
  Και αλλού: 
  «Όλα αλλάξανε μέσα μου, ως τα τώρα ένοιωθα να με τυλίγει 
κάτι ζεστό και ζωντανό που θέρμαινε την ψυχή μου. Αυτό το 
κάτι τούτη τη στιγμή πέθανε. Ένα μεγάλο κενό ανοίχτηκε 
μπροστά μου, μια ερημιά απέραντη» (σελ. 46). 
  Το αίσθημα της αγωνίας δεν χάνεται ποτέ, συνοδεύει την 
ελευθερία, είναι η πιστοποίηση της ελευθερίας που βιώνεται 
στο αδέσμευτο της εκλογής. Νοιώθουμε αγωνία για την εκλογή 
μας γιατί «αυτοεκλεγόμενοι εκλέγουμε τον άνθρωπο και με την 
πράξη μας δεν δεσμεύουμε μόνο τον εαυτό μας αλλά ολάκερη 
την ανθρωπότητα».4 

  Δύο τέτοιες δυνατότητες εκλογής παρουσιάζονται στον 
Ορέστη. Όμως παρουσιάζονται με διαφορετικούς όρους στον 
Αισχύλο απ’ ότι στον Σαρτρ. Στον Αισχύλειο μύθο η εκλογή 
βρίσκεται στο επίπεδο της σύγκρουσης καθηκόντων. Ο Ορέστης 
διστάζει ποιο δρόμο να ακολουθήσει: να εκδικηθεί το θάνατο 
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του πατέρα του ή να φεισθεί της ζωής της γυναίκας που τον 
γέννησε; Η αμφιταλάντευση είναι σκληρή, γιατί αντικειμενικά 
κανείς δεν θα μπορούσε να αποδείξει ποιο απ’ τα δυο 
καθήκοντα είναι το πιο ισχυρό. Τότε επεμβαίνει το 
αποφασιστικό χέρι του Δία και με τους χρησμούς του οδηγεί 
τον Ορέστη στην κατάλληλη εκλογή. Φυσικά στην εκτέλεση του 
καθήκοντος υπάρχει και ενεργητική συμμετοχή του Ορέστη σαν 
υποκειμένου. Με τους χρησμούς του Δία συμφωνεί και η φωνή 
της καρδιάς του: «κεἰ μὴ πέποιθα, τοὔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον. 
πολλοὶ γὰρ εἰς ἓν συμπίτνουσιν ἵμεροι,. θεοῦ τ᾽ ἐφετμαὶ καὶ 
πατρὸς πένθος μέγα» (Χοηφόροι, στ. 298-300). Ακριβώς αυτή η 
προσωπική συμμετοχή που ακατάπαυστα απωθεί μια λύση 
ηθικού διλήμματος σε λογικό έδαφος (στον υπολογισμό του 
μεγέθους του καθήκοντος, των συνεπειών και των χρησμών 
των θεών) που ακατάπαυτα θέτει μπρος στον Ορέστη παρθένο 
το πρόβλημα της εκλογής, είναι που τον κάνει την τελευταία 
στιγμή να διστάσει, δηλαδή να υποχρεωθεί να ξαναεκλέξει. Και 
θα χρειαστούν οι παροτρύνσεις του Πυλάδη, να επαναλάβει 
ξανά τα επιχειρήματά του, για να μπορέσει να συνεχίσει μέχρι 
τέλους το δρόμο που διάλεξε: «ποῦ δὴ τὰ λοιπὰ Λοξίου 
μαντεύματα, τὰ πυθόχρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορκώματα; ἅπαντας 
ἐχθροὺς τῶν θεῶν ἡγοῦ πλέον» (στ. 900-902). 
  Αυτό καταδεικνύει πως ενώ κάθε εκλογή προϋποθέτει μια 
λογική κρίση, μια εκτίμηση και μια απόφαση, η εκλογή 
ανάμεσα σε ηθικά προστάγματα, παρόλο που θεμελιώνεται 
στην ίδια λογική, της ξεφεύγει αδιάκοπα, όπως ακριβώς η ίδια 
η ηθική ξεφεύγει από κάθε λογική σύλληψη. Αλλά ας δούμε 
πώς ένας γάλλος φιλόλογος, ο M. Croiset, σχολιάζει την πράξη 
του Ορέστη.  
  «Η τάξη που υπενθυμίζει στον Ορέστη την αποφασιστική 
ακρίβεια μιας θανατικής ποινής: “σκότωσε το φονιά, διώξε 
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κάθε εφησυχασμό”. Το να αποποιηθείς το καθήκον της 
εκδίκησης που απαιτεί ο θάνατος, είπε ο θεός, είναι σαν να 
εγκαταλείπεις τον εαυτό σου στις πιο φριχτές αρρώστιες, 
αποδιωγμένος από παντού και προορισμένος να σου λάχει 
άθλιος θάνατος, εξαντλημένος από ένα εσωτερικό μαρτύριο.  
  Τα λόγια αυτά που απευθύνονται στον Ορέστη, ενώ του 
προκαλούν την ανάμνηση αυτής της τρομερής ηθικής τάξης, 
μας κάνουν να νοιώθουμε πως τρέμει ακόμη σαν να τ’ άκουγε 
ξανά. Εικόνες φόβου κατέχουν το πνεύμα του. Αλλά κάθε 
δισταγμός διώχνεται. Μια δύναμη μυστική τον σπρώχνει, που 
τίποτα δεν μπορεί να της αντισταθεί. Εξ άλλου σ’ αυτή τη θεία 
ώθηση προστίθενται τα ανθρώπινα κίνητρα σύμφωνα με την 
ιδέα της τιμής, όπως την εννοούσαν τότε: να πολεμήσει αυτούς 
που του στέρησαν τα δικαιώματά του, να μην αφήσει έναν 
άνανδρο σφετεριστή να πιέζει τους συντρόφους του και την 
κόρη του νικητή της Τροίας.  
  Έτσι καθορίζεται και φωτίζεται το ελατήριο της πράξης. Αυτή 
θα είναι η θέληση του Ορέστη, που προέρχεται από τα πιο 
βαθιά του αισθήματα, συνείδηση του καθήκοντός του, 
αδελφική αγάπη, μίσος ερεθισμένο απ’ τον πόνο, και ακόμη 
κεντρισμένο από αυτή την ιδέα μιας θείας αποστολής, 
αναγκαίας και επιτακτικής».5  
  Όμως ο Croiset κάνει στο τέλος μια παραχώρηση, ότι υπάρχει 
μια «ανθρώπινη αλήθεια» η οποία αιτιολογεί τον δισταγμό του 
Ορέστη, μακριά από την «δογματική ετυμηγορία». Αυτή την 
ανθρώπινη αλήθεια επιφυλάσσεται να την προσδιορίσει, πολύ 
σωστά άλλωστε, όπως θα έκανε ο Kierkegaard, που το μόνο 
ίσως χαρακτηρισμό που θα της έδινε είναι ότι είναι η ίδια η 
ανθρωπινότητα του ανθρώπου, που ξεφεύγει άπειρα απ’ τη 
γνώση.  



 

52 
 

  Στον Σαρτρ το ζήτημα της εκλογής τίθεται με διαφορετικούς 
όρους. Θα μπορούσαμε να την αναγάγουμε στην επιλογή 
ανάμεσα στη δέσμευση και στη μη δέσμευση. Και να η 
διαδικασία της εκλογής του Ορέστη:  
  Μέχρι τώρα ο Ορέστης ακολουθούσε τον «ειρωνικό» και 
«χαρούμενο σκεπτικισμό» που του είχε διδάξει ο παιδαγωγός 
του. «Το πνεύμα σου είναι ελεύθερο από προκαταλήψεις και 
δεισιδαιμονίες, δεν έχεις οικογενειακούς δεσμούς, ούτε 
θρησκεία, ούτε όνομα· είσαι ελεύθερος σαν τα πουλιά» του 
λέγει (σελ. 74). Παρά τις προτροπές του παιδαγωγού, παρά τα 
θεϊκά σημάδια του Δία, που τόσο έντεχνα βάζει ο Σαρτρ για να 
δείξει το ανεπηρέαστο της εκλογής, ο Ορέστης αποποιείται 
αυτόν τον σκεπτικισμό προκειμένου να ακολουθήσει το δρόμο 
της δέσμευσης. Μέσω αυτής της εκλογής ο Ορέστης πιστοποιεί 
την ελευθερία του, που η εμπειρία της θα τον οδηγήσει στην 
πιο ακραία δήλωση: «Είμαι η ελευθερία μου» (σελ. 74), γιατί 
«ελευθερία δεν είναι το να ξεφύγει από τη δέσμευση. 
Ευρίσκεται ήδη εκεί, στο σύμπαν, στο ίδιο το ενσυνείδητο είναι 
του».6    
  Και να τι λέγει ο Ορέστης: 
  «Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που ανήκει σε κάποιο μέρος, 
που να βρίσκεται ανάμεσα σε συντρόφους. Για σκέψου: ακόμη 
και ο σκλάβος έχει δική του πόλη, έχει ριζώσει κάπου, όπως το 
δένδρο στο δάσος. Γιατί κι εγώ να μην έχω κάτι δικό μου;» (σελ. 
45). Αυτή η πληρότητα ζωής που επιτυγχάνεται με τη δέσμευση 
δεν έχει τίποτα το κοινό με την παραδοσιακή έννοια της 
ευτυχίας, που την εννοούμε σαν παθητική κατάσταση. «Τι με 
νοιάζει εμένα για την ευτυχία; Εγώ θέλω να μοιραστώ τις 
αναμνήσεις, να ζήσω στην πατρική μου γη, η θέση μου είναι 
ανάμεσα στους ανθρώπους του Άργους» (σελ. 45).  
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  Ο Σαρτρ, με το στόμα του Ορέστη, λέγει πως «κάθε άνθρωπος 
πρέπει να βρει τον δικό του δρόμο» (σελ. 75). Όμως στην 
περίπτωση του Ορέστη, μόνο ο δρόμος της δέσμευσης 
δικαιώνεται ηθικά. Για την δικαίωσή του ο Σαρτρ έχει 
αφιερώσει την πρώτη του νουβέλα, τη «Ναυτία». Ο ήρωάς του, 
ο Roquentin, μόνο όταν διαλέξει τη δέσμευση επιτυγχάνει τη 
λύτρωσή του. Επίσης ο Σαρτρ λέγει στο «Ο υπαρξισμός είναι 
ανθρωπισμός;»: «Η μη δέσμευση είναι μόνο μια παρωδία 
ελευθερίας, στην πραγματικότητα απόδραση από την 
ελευθερία» (σελ. 14). Μόνο με τη δέσμευση αποκτάει σημασία 
η ζωή του ανθρώπου. Από τη στιγμή που η φύση αναγνωρίζεται 
σαν πρωτογενής και ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ζει 
μέσα σ’ αυτήν, βρίσκεται σε σταθερή σχέση μαζί της, και η ίδια 
η ύπαρξή του θα μπορούσε να προσδιορισθεί σαν συναίρεση 
της σχέσης αυτής. Ο Σαρτρ μάλιστα πάει τόσο μακριά ώστε στο 
«L’ être et le neant» να υποστηρίξει ότι αυτό που ονομάζουμε 
φύση του ανθρώπου έχει σαν απαραίτητη προϋπόθεση την 
ύπαρξη του Άλλου. Ο Άλλος συνεχώς με βλέπει σαν ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο με καθαρό περίγραμμα, ένα en-soi, 
μια αντικειμενική ύπαρξη, κι εγώ κάθε στιγμή του παρέχω το 
υλικό πώς να με θεωρήσει. Ο Σαρτρ αφιερώνει πολλές σελίδες 
σ’ αυτό το έργο για να αποδείξει το αναπόδραστο αυτής της 
σχέσης. Έτσι ζώντας σ’ ένα κόσμο με τους άλλους δεν πρέπει να 
κλειστώ στον εαυτό μου αλλά να έλθω σε συνάφεια με τους 
άλλους, να δεσμευθώ μαζί τους, ώστε να υποτάξω κατά το 
δυνατόν την ελευθερία τους καθοδηγώντας την στο να 
σχηματίσει για μένα την Α ιδανική εικόνα που έχω πλάσει για 
τον εαυτό μου, και μ’ αυτό τον τρόπο σώζομαι.  
  Έτσι και ο Ορέστης, επιλέγοντας τον δρόμο της δέσμευσης, 
σκοτώνει τους σφετεριστές του θρόνου, την μητέρα του και τον 
Αίγισθο. Ο Ορέστης του Αισχύλου στο τέλος τρελαίνεται απ’ τις 
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τύψεις, νοιώθοντας πως τον ξεγέλασαν οι θεοί. Όμως η μοίρα 
που επιφυλάσσει ο Σαρτρ στον Ορέστη του δεν είναι καλύτερη. 
Η αδελφή του η Ηλέκτρα αρνείται να βαστάξει το βάρος της 
ευθύνης της συνενοχής στη διάπραξη των εγκλημάτων. 
Προτιμά τη μετάνοια, και σε αντάλλαγμα ο Δίας την 
απαλλάσσει απ’ τις Ερινύες. Ως και οι τύψεις είναι μια 
ανακούφιση, μοιάζει να λέει ο Σαρτρ, μπροστά στο βάρος της 
ευθύνης που φέρει ο ελεύθερος άνθρωπος. Ο Ορέστης, 
παρατημένος απ’ την αδελφή του, μπροστά σε ένα 
εξαγριωμένο πλήθος που τον απειλεί με λιθοβολισμό, υπομένει 
με υπερηφάνεια τη μοίρα του.  
  Η ελευθερία είναι «η κατάρα» του, όπως και «η μοναδική 
πηγή του μεγαλείου του».7 «Εκείνο που ξέρω είναι πως είμαι 
ελεύθερος, τόσο ελεύθερος που θα ξεπεράσω όλες τις αγωνίες 
και τις τύψεις».  
  Θα μπορούσε να αμφισβητήσει κανείς την αλήθεια των 
φιλοσοφικών διαλογισμών του Σαρτρ. Η αντίληψή του περί 
ελευθερίας σηκώνει πολλή συζήτηση. Όμως δεν μπορεί να του 
αμφισβητηθεί η ευγένεια της πρόθεσής του, να ανυψώσει το 
status του ανθρώπου από το βάραθρο της ανευθυνότητας όπου 
τον είχε ρίξει η πίστη στον απόλυτο ντετερμινισμό. Γι’ αυτό 
θεωρούμε το έργο του σαν θετική συνεισφορά.    
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1970 στάθηκε αιτία να μείνει αυτό το μεγαλειώδες έργο μόνο 
σε σχέδια. Ένα όμως από τα τελειωμένα έργα του Χρήστου, η 
«Αναπαράσταση Ι», έχει σαν θέμα την εναγώνια προσδοκία του 
φύλακα να μάθη νέα από την Τροία, και σαν υπότιτλο έχει τον 
τέταρτο στίχο του «Αγαμέμνονα»: Άστρων κάτοιδα νυκτέρων 
ομήγυριν». Είχα την τύχη να δω το έργο εκτελούμενο από τον 
εξαίσιο βαρύτονο Σπύρο Σακκά.  
 
2. Επιθεώρηση τέχνης. Ο Ερνστ Φίσερ και η συζήτηση για τη 
μαρξιστική αισθητική, τεύχος 117, 1964.  
 
3. Κάρολος Άντλερ, Ο Νίτσε και η φιλοσοφία του, Αθήνα 1964, 
σελ. 68. 
 
4. Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός, σελ. 23. 
 
5. M. Croiset, Eschyle· Etudes sur l’ invention dramatique dans 
son oeuvre, Paris 1965, σελ. 918.  
 
6. M. Cranston, Sartre, London 1962, σελ. 17. 
 
7. J.P.Sartre, Καταστάσεις, Αθήναι, σελ. 235.   
 

 
Φίλοι και παιχνίδια 

 
Πρόκειται για ένα κεφάλαιο από μια αυτοβιογραφία που 
έγραψα το 1970, όταν ήμουν είκοσι χρονών. 
Δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο έντυπο του συλλόγου 
Μεσελεριανών  «Οι Μεσελέροι» (είναι χωριό της επαρχίας 
Ιεραπέτρας), α.φ. 49, Ιούλης-Αύγουστος-Σεπτέμβρης, 2012 



 

56 
 

καθώς και στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Λέξημα». Το δημοσιεύω 
ατόφιο, σαν ντοκουμέντο, κυρίως γλωσσικό. Ελάχιστες οι 
διορθώσεις, με κάποιες επεξηγηματικές εντός παρενθέσεως 
προσθήκες.  
 
  Οι φίλοι είναι που καθορίζουν την κοινωνικότητα ενός παιδιού 
και τα παιχνίδια την ενεργητικότητά του. Θα ήταν λοιπόν 
ασυγχώρητο σφάλμα εκ μέρους μου να παραλείψω να πω δυο 
λόγια και γι’ αυτούς επειδή φαινομενικά τάχα πρόκειται για 
επουσιώδες θέμα.  
  Οι πρώτοι μου φίλοι υπήρξαν ο Αντώνης και ο Γιάννης. Για τον 
Γιάννη έχω μιλήσει προηγουμένως. Ήταν ένας παχουλούτσικος 
μπόμπιρας, πολύ χαριτωμένος, όπως δείχνουν οι τότε 
φωτογραφίες του που τις κοιτάζαμε αργότερα και σκούσαμε 
στα γέλια. Ήταν ο πρώτος μου φίλος γιατί τα σπίτια μας ήταν 
δίπλα δίπλα. Αργότερα προστέθηκε και ο Αντώνης και 
αποτελέσαμε την τριανδρία της κάτω γειτονιάς ή την Αγία 
Τριάδα, όπως άρεσε στη γιαγιά του Γιάννη και θεία μου να μας 
αποκαλεί. Φυσικά ο τίτλος ήταν μόνο κατ’ ευφημισμό, γιατί 
ήμασταν τόσο ατζούμπαλοι, που κάθε άλλο παρά αγγελούδια 
θα μπορούσε κανείς να μας χαρακτηρίσει.  
  Το πρώτο παιχνίδι που θυμάμαι και παίζαμε ήταν ο 
«Γαϊτάνης». Σε ένα ασοβάντιστο ακόμη δωμάτιο στο σπίτι του 
Γιάννη, ή του μπέμπη όπως τον φωνάζαμε τότε γιατί ήταν 
ακόμη αβάπτιστος, υπήρχε ένα παλιοκρέβατο. Εμείς στο πι και 
φι το μετατρέψαμε σε λεωφορείο. Ο ένας από μας έκανε τον 
σωφέρη και ο άλλος τον εισπράχτορα. Ο σωφέρης έκανε τους 
κατάλληλους χειρισμούς που εκφραζότανε και φωνητικά και το 
αμάξι έπαιρνε μπρος.  
– Ένας ακόμη και φύγαμε, φώναζε ο εισπράχτορας ενώ ο 
σωφέρ πατούσε γκάζι. Έτσι το αμάξι κυλούσε κανονικά μέχρις 
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ότου ο σωφέρ κουραζόταν να κάνει ββββ, ββββ και το αμάξι 
σταματούσε. Κάποιος εχάλασε το αμάξι. Δώστου λοιπόν από 
δω ο σωφέρ, απ’ εκεί ο βοηθός να προσπαθούν να βρουν τη 
βλάβη. Στο τέλος ξετουλούπωναν τον τρίτο, τον Γαϊτάνη, που 
ήταν κουβαριασμένος πάνω σε ένα παλιοπάπλωμα κάτω απ’ το 
κρεβάτι. Τον έπαιρναν λοιπόν του κυνηγητού φωνάζοντας: -
Γαϊτάνη, Γαϊτάνη που χάλασες τ’ αμάξι.  
  Ο Γαϊτάνης δεν ήταν καθόλου φανταστικό πρόσωπο. Ήταν 
ένας χωριανός μας που πουλούσε μουλάρια και γαϊδάρους. 
Κάποτε λοιπόν, όταν εμείς παίζαμε το παιχνίδι μας, να τονε 
στον δρόμο καβαλικεύοντας το μπεγίρι του. Τον πήραμε λοιπόν 
από πίσω φωνάζοντας –Γαϊτάνη, Γαϊτάνη, που χάλασες τ’ αμάξι. 
Όμως το μπεγίρι έτρεχε σαν διαολισμένο και γρήγορα 
ξεμάκρυνε ενώ αυτός γελούσε με τα παιδιακίσια καμώματά 
μας, χωρίς να ξέρει ότι έγινε ήρωας στα παιχνίδια μας, όπως ο 
Φαντομάς στη «Μάσκα».  
  Αλλά δεν παίζαμε πάντα τόσο φιλειρηνικά παιχνίδια. Η 
παιδική ηλικία ρέπει στην αγριότητα και γι’ αυτό κι εμείς 
παίζαμε και πολεμόχαρα παιχνίδια. Μόλις πριν δέκα χρόνια 
είχαν φύγει οι ιταλογερμανοί και μας άφησαν για σουβενίρ 
μερικές ξιφολόγχες. Όχι δηλαδή σε μας προσωπικά, αλλά στον 
πατέρα του Αντώνη απ’ όπου τις κλέψαμε εμείς. Έτσι παίζαμε 
ξιφομαχία. Ήταν λιγάκι βαριές, αλλά τι να γίνει, ο πόλεμος είναι 
δύσκολος. Έτσι συχνά πηγαίναμε σπίτι και λείπανε απ’ τα 
δαχτύλια μας ολόκληρες φλετζεσκούδες προβιά. Κι όταν μας 
έδερνε η μάνα μας δεν τολμούσαμε να της πούμε να πάρει και 
αυτή μια ξιφολόγχη και λύσουμε τίμια τις διαφορές μας «σαν 
άντρες». Όμως παρ’ όλο το ξύλο εμείς δεν λυγίζαμε και την 
επομένη το πρωί πηγαίναμε και ξεχώναμε τις ξιφολόγχες απ’ 
εκεί που τις είχαμε κρύψει και δώστου πάλι το παιχνίδι μας. Το 
ότι δεν μας λείπει σήμερα κανένα δάχτυλο οφείλεται στο ότι 
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ήταν σκουριασμένες και το ότι δεν πάθαμε τέτανο στο ότι 
ήμασταν πολύ τυχεροί.  
  Αλλά δεν ήμασταν μόνο ρέμπελοι που γύριζαν από δω και από 
κει άσκοπα. Από πιτσιρικάκια πέντε χρονών σκεφτόμασταν το 
μέλλον μας. Τι επάγγελμα θα ακολουθούσε καθένας μας όταν 
τα χρόνια θα τον έριχναν μέσα στην κοινωνία και τη βιοπάλη. 
Για την εκλογή δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου. Θα διαλέγαμε τα 
πιο αξιοσέβαστα επαγγέλματα του χωριού. Και πρώτος πρώτος 
ο Αντώνης, θα γινόταν Μαθιός. Πώς, δεν ξέρετε τι επάγγελμα 
είναι αυτό; Μα χωροφύλακας. Μάλιστα, χωροφύλακας. Τον 
χωροφύλακα του χωριού μας τον λέγανε Μαθιό και έτσι στα 
μικρούλικα μυαλά μας κάναμε τη σκέψη ότι όποιος φοράει 
πράσινη στολή τον λένε Μαθιό. Ο Γιάννης θα γινόταν 
Μαστρογιάννης. Το Γιάννης ήδη το είχε, δεν έμενε παρά να 
αποχτήσει και το μαστρο-. Επειδή ασφαλώς ούτε αυτό δεν 
ξέρετε τι επάγγελμα είναι, σας πληροφορώ ότι είναι 
ηλεκτρολόγος. Έ, όσο για μένα διάλεξα το πρώτο και καλύτερο 
επάγγελμα: Κυδώνης (Κυδώνης ήταν το επίθετο του 
αγροφύλακα)    
δηλαδή ντραγάτης. Αλλά εγώ θα γινόμουνα καλός κυδώνης. 
Δεν θα έπαιρνα από κανένα παιδί τη σφεντόνα, και αν τσάκωνα 
κανένα να κλέβει τζάνερια δεν θα το τάραζα στο ξύλο, όπως 
μου έκανε εμένα κάποτε. Α, όλα κι όλα, είπαμε Κυδώνης, αλλά 
όχι κι έτσι.   Κάποτε εγώ και ο Αντώνης κάναμε σκοποβολή με 
το λάστιχο (σφεντόνα) σε κάτι αμύγδαλα. Ο Αντώνης πότε πότε 
για να με τρομάξει μου έλεγε –Ο Κυδώνης! κι εγώ αναπετάριζα 
απ’ την τρομάρα. Μια στιγμή, ενώ ξάμωνα (σκόπευα) σε κάτι 
δίδυμα κορφινά αμύγδαλα μου ξαναφωνάζει –Ο Κυδώνης. Ε, 
άει στο διάβολο πια, σκέφτηκα, και πολεμώ (κοντεύω) να χάσω 
το σημάδι. Όμως με την άκρη του ματιού μου πήρα τον Αντώνη 
που άλλαζε χρώματα. Κοιτάζω τρομαγμένος προς τα κάτω στο 
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δρόμο και βλέπω την γκρίζα στολή που θα φορούσα κι εγώ 
όταν μεγάλωνα να μας πλησιάζει απειλητικά, ενώ το γείσο του 
καπέλου στραφτάλιζε (έλαμπε) στον ήλιο.  
 -Για ελάτε δω, μας φωνάζει με χαμηλή, γεμάτη απειλή, φωνή, 
και θα σας δείξω εγώ πόσα απίδια βάνει ο σάκος. Εγώ δεν είχα 
καμιά όρεξη να μάθω πόσα απίδια βάνει ο σάκος, και ντουγρού 
το βάνω στα πόδια, ρίχνοντας πίσω το λάστιχο γιατί φοβόμουν 
ότι αν δεν του το ’δινα θα μ’ έπαιρνε από πίσω, απαράλλαχτα 
όπως κάνει ο κλέφτης, που όταν τον πάρουν αξοπίσω παρατά 
τα κλεμμένα, με την ελπίδα ότι θα τον αφήσουν μια και δεν 
έχουν πια λόγο να τον κυνηγήσουν. Ο Αντώνης όμως έμεινε με 
την ελπίδα ότι θα την γλίτωνε με την κατάλληλη 
επιχειρηματολογία.-Ε, Κυδώνη, δε θα μου αφήσεις εμένα το 
λάστιχο, πού μαστε φίλοι; Και το κρατούσε συγχρόνως απ’ το 
πετσάκι ενώ ο Κυδώνης έσυρνε τον στύλο. Ξαφνικά τον 
μολέρνει (παρατάει) και παίρνει μια ο Αντώνης στα ξερά που 
κουζουλάθηκε απ’ τον πόνο. Πάτησε τα κλάματα και έτσι 
γλίτωσε το ξύλο, όχι όμως και το λάστιχο. Από τότε έμαθα να 
μην ελπίζω στην επιείκεια και στις υποσχέσεις των ανθρώπων. 
Το είδωλό μου όμως αμαυρώθηκε στην συνείδησή μου. Για δες 
Κυδώνη που ’βγαλε το χωριό μας να σου πετύχει;  
  Αλλά δεν ήταν αυτή η μόνη κατσαγανιά (κατεργαριά) που 
κάναμε με τον Αντώνη. Στη γειτονιά ζούσε κι ένας καλοκάγαθος 
άνθρωπος που συχνά έπιανε κουβέντα με μας τα πιτσιρίκια, 
ιδιαίτερα με τον Αντώνη που τα σπίτια τους ήταν δίπλα δίπλα. 
Να σου λοιπόν μια μέρα ο Αντώνης και λέει στη συμμορία: 
Παιδιά, ελάτε να πάμε στα τζάνερια του Βασιλικώτη που είναι 
φίλος μου. Μια και δυο ξεκινάμε για το περβόλι του 
Βασιλικώτη. Ήτανε θε μου κάτι τζάνερια, σκέτη γλύκα. Πέσαμε 
λοιπόν πάνω στην τζανεριά σαν τους κοράκους και μέχρι να 
πεις κιχ την είχαμε ρημάξει. Οι τσέπες μας φουσκώνανε απ’ τα 
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τζάνερια και με δυσκολία περπατούσαμε. Ώσπου να σου και 
προβάλει η Αθηνά του Παραουλάκη- Ωροί στα ξένα 
μπουρνέλια; Ωροί ε ντρεπόσαστε μια ολιά; -Εμένα είναι φίλος 
μου, πήρε το λόγο ο Αντώνης να διαμαρτυρηθεί, με φωνή 
γεμάτη προκλητικότητα. –Εγώ α σασε πω κερατάδες. Α πάω α 
το πω του Κυδώνη. Μέχρι ν’ ακούσομε μεις ότι θα το πει του 
Κυδώνη, ο που φύγει φύγει. Το βράδυ το ξέρανε οι γονείς μας. 
–Γιάε ανθρώποι και θέλουνε φιλίες με τσι μεγάλους! 
  Η παρέα είχε ήδη μεγαλώσει. Είχαν προστεθεί ο Γιώργης και ο 
Νικολής. Είχαμε γίνει κανονική σπείρα. Αυτό μεγάλωσε και το 
μέγεθος των επιχειρήσεων και το πεδίο δράσης. Μαζί με μας 
μεγαλώσανε και οι διαμαρτυρίες των γειτόνων που δεν τους 
αφήναμε ήσυχους, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, να κοιμηθούνε. 
Μα δεν βαριέσαι, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. 
Θυμάμαι χαρακτηριστικά που ήμασταν στο περβόλι του 
Αντώνη και κάναμε τους στρατιώτες, κρατώντας βέργες στους 
ώμους μας και περπατώντας στρατιωτικά, ενώ 
ξελαρυγγιζόμασταν στα εμβατήρια. Ξαφνικά να σου το 
Βαγγελιώ του Χαμηλού και μας παίρνει από πίσω, γιατί λέει 
κάναμε φασαρία και αυτή μόλις κοίμισε το μωρό της. Εμείς δεν 
καταλαβαίναμε γιατί τα μωρά είναι τόσο ιδιότροπα και 
προτιμούν να κοιμούνται τη μέρα αντί για τη νύχτα (ήταν δέκα 
η ώρα το πρωί) και όταν προσπαθήσαμε να συζητήσουμε το 
ζήτημα, να σου πάλι και μας ξαναπαίρνει από πίσω. Φυσικά με 
την επιχειρηματολογία του μπερνταχιού δεν μπορεί να τα βάλει 
κανείς. Το βάλαμε λοιπόν στα πόδια νιώθοντας την πικρή 
γεύση ότι μας νίκησε ένα μωρό.  
  Θα μου ήταν δύσκολο να συνεχίσω χωρίς να πω 
προηγουμένως δυο λόγια για το εντευκτήριο της παρέας μας 
και γενικά όλης της λιλιπούτειας νεολαίας-την Αγιά Τριάδα. 
Πού μας έχανες πού μας εύρισκες, στην Αγιά Τριάδα. Εκεί 
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βρισκόμασταν όλα τα πρωινά, πηγαίναμε το μεσημέρι σπίτι για 
να φάμε και δώστου πάλι για την Αγιά Τριάδα.  
  Η Αγιά Τριάδα είναι μια μικρούτσικη εκκλησία που βρίσκεται 
στο νότιο μέρος του χωριού, εκεί που τελειώνει ο συμπαγής 
του όγκος, η μεσοχωριά, και αρχίζει η γειτονιά μας, με τα 
μεμονωμένα σπιτάκια της τριγυρισμένα απ’ το περβόλι του το 
καθένα. Η αυλή της ήταν αρκετά ευρύχωρη ώστε να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των παιδικών παιγνιδιών μας. 
Εκεί παίζαμε σκατούλι, κουτί χωστό, μάϊνα, μπουμ και 
ποδόσφαιρο. Τον καιρό των διακοπών των Χριστουγέννων 
γινόταν και καζίνο. Παίζαμε τότε σβουράκι, γαλλικό και ζάρι.  
  Κοντά στην αγιά τριάδα υπήρχε το καταφύγιο, απομεινάρι της 
κατοχής. Δεν υπάρχει κανείς από μας που να μην κάπνισε εκεί 
μέσα, σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία εννοείται. Οι γονείς μας μάς 
έλεγαν να μην μπαίνουμε μέσα γιατί υπήρχε φόβος να πέσει να 
μας πλακώσει και να ψοφήσουμε σαν τους ποντικούς στη 
φάκα. Εκεί παίζαμε χωστό (κρυφτό), και η μυστηριώδης αγωνία 
του σκοταδιού μαζί με τον φόβο μην πέσει και μας πλακώσει 
έδινε μια ιδιαίτερη γεύση στο παιχνίδι.  
  Μέσα στο καταφύγιο δεν κρυβόμασταν χωρίς φως. 
Χρησιμοποιούσαμε κεριά για να βρίσκουμε τους κατάλληλους 
κρυψώνες, αλλά συνήθως και μαρκούτσια από παλιές ρόδες 
αυτοκινήτων. Έβγαναν ένα αποπνικτικό καπνό και ένα 
διαβολεμένο βρώμο, αλλά είχαν το πλεονέκτημα ότι ήταν 
τσάμπα. Με τον καπνό σχηματίζαμε στους τοίχους (το 
καταφύγιο είχε τρεις κάμερες τσιμεντένιες) σταυρούς, 
νεκροκεφαλές και πολλά άλλα μακάβρια, και έτσι το καταφύγιο 
έμοιαζε περισσότερο με άντρο μεσαιωνικής μάγισσας.  
  Αλλά καιρός είναι να πω και για τα παιχνίδια που ανέφερα 
ήδη. Το σκατούλι το παίζαμε με ένα κουτί, συνήθως από γάλα ή 
κονσερβοκούτι, και με πλακωτές πέτρες, τα «μπαλέτρια». Ένας 
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καθόταν και φύλαγε τιμωρία στο κουτί ενώ οι άλλοι πίσω από 
μια γραμμή σε ορισμένη απόσταση απ’ αυτό ξάμωναν πάνω 
του με τα μπαλέτρια. Αν κανένας κατάφερνε να το χτυπήσει, 
τρέχαμε όλοι οι υπόλοιποι που είχαμε πετάξει τα μπαλέτρια 
μας και δεν είχαν βρει το στόχο τους και τα πατούσαμε με το 
πόδι μας. Έπρεπε όμως να τρέξουμε να προλάβουμε, γιατί αν ο 
τιμωρημένος προλάβαινε και έβαζε το κουτί στη θέση του και 
έπιανε κανένα που δεν είχε προλάβει να πατήσει το μπαλέτρι 
του, τότε αυτός έχανε και καθόταν στο κουτί.  
  Υπήρχαν δυο τρόποι να πάρει κανείς το μπαλέτρι του: ή να 
περιμένει μέχρι να ξαναχτυπήσει κανείς το κουτί ή να το κάνει 
«κουτάλα» και να το πάρει. Η κουτάλα ήταν να βάλει το 
μπαλέτρι πάνω απ’ την πατούχα του ποδιού του, να το πετάξει 
ψηλά και να το πιάσει στον αέρα χωρίς να του πέσει. Αν του 
έπεφτε έπρεπε πάλι να τρέξει πίσω απ’ τη γραμμή, και φτου κι 
από ξαρχής, γιατί μόνο όσοι είχαν πατήσει το μπαλέτρι είχαν το 
δικαίωμα να μένουν κάτω απ’ τη γραμμή.  
  Το κουτί-χωστό παιζόταν με ανάλογο τρόπο με το 
συνηθισμένο χωστό (κρυφτό). Μόνο που όποιος έκανε 
«ελευθερία» αντί να φτύνει στο ορισμένο σημείο, κτυπούσε το 
κουτί με το ποδάρι του όσο πιο μακριά μπορούσε. Αυτός που 
καθόταν στο κουτί έτρεχε και το μάζωνε και μετά πήγαινε πίσω 
πίσω στην αφετηρία, για να μη βλέπει τους άλλους πού 
κρυβότανε.  
  Η μάινα παιζόταν ως εξής: χωριζόμασταν σε δυο ομάδες και 
μετά κορωνίζαμε ποιος να κάνει την αρχή. Επειτα οι 
κερδισμένοι καθόταν πίσω από ένα πλακωτό ορθό πελέκι και 
έπαιζε καθένας το τοπάκι κατά διαφόρους τρόπους μέχρι να 
χάσει οπότε συνέχιζε ο άλλος από την ομάδα του. Όποιος από 
την άλλη ομάδα έπιανε το μπαλάκι ξάμωνε να βρει το πελέκι, 
και αν το εύρισκε, αυτός που έπαιζε έχανε, αλλιώς συνέχιζε. Αν 
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όμως το μπαλάκι το έπιανε στον αέρα χωρίς να φάει χώμα, τότε 
αυτόματα έχανε αυτός που το πέταξε. Ήταν το λεγόμενο 
σμηλάκι.  
  Πρώτα έπαιζαν κάθε ομάδα τρεις φορές από πίσω. Δηλαδή 
ήταν ο παίχτης γυρισμένος κατά μέτωπο με το πελέκι και 
κτυπούσε το μπαλάκι προς τα πίσω. Αυτό γινόταν τρεις φορές. 
Αν έχανε τότε συνέχιζε άλλος παίχτης μετρώντας απ’ την αρχή. 
Αλλιώς έπαιζε μετά από μπροστά. Αν κέρδιζε στην πρώτη 
παιξιά εθεμέλιωνε, δηλαδή αν έχανε μετά ο επόμενος παίχτης 
στη σειρά δεν είχε να παίξει από πίσω, αλλά από μπροστά. 
Είχαμε έτσι έξι επτά συνδυασμούς παιξίματος.  
  Υπήρχε και ένας άλλος θεσμός. Αν το μπαλάκι το έπιανε κανείς 
σμηλάκι, αλλά αφού προηγουμένως κτυπούσε σε σώμα 
συμπαίκτη του, ή αν σκάλωνε σε κανένα δένδρο ή πήγαινε 
πάνω σε χόρτα χωρίς προηγουμένως να φάει χώμα, τότε ένας 
παίκτης, στέκοντας στο σημείο που έπεσε το μπαλάκι, το έβαζε 
πάνω απ’ την παλάμη του, το πετούσε ψηλά και μετά το 
κτυπούσε με όλη τη δύναμη της γροθιάς του προς τη μάινα. Αν 
περνούσε τη μάινα τότε καλώς, η άλλη ομάδα έχανε. Αλλιώς 
απ’ το σημείο που κτυπούσε το μπαλάκι ξάμωναν στην μάινα 
και επειδή πάντα κτυπούσε κοντά της, σχεδόν πάντα την 
εύρισκαν.  
  Όποιος επίσης έπιανε σμηλάκι, έπρεπε να ρίξει χάμω το 
μπαλάκι, να φάει χώμα, γιατί αν τον έπιανε κανείς απ’ την άλλη 
ομάδα τότε το σμηλάκι ήταν άκυρο. Αυτό έδινε πολλές 
ευκαιρίες στον παίχτη που έπιανε το σμηλάκι να παιγνιδίζει με 
τους αντίπαλους παίχτες.  
  Το συνηθισμένο πείραγμα στο παιχνίδι, όταν πετούσε κανείς 
παίχτης μακριά το μπαλάκι, ήταν να λέει –Έχει βρουβάσταχα; 
Και απ’ την άλλη ομάδα απαντούσαν περιφρονητικά , για να 
διατηρήσουν το γόητρο: -και λαχανάσταχα.  
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  Το μπουμ ήταν μια πρόσφατη ανακάλυψη, που την κάναμε 
εγώ, ο Γιάννης και ο μεγάλος του αδελφός ο Γιώργης. 
Κρυβόμαστε στο σπίτι τους και όποιος πρωτόβλεπε τον άλλο 
του έλεγα μπουμ και το όνομά του, π.χ. μπουμ Γιωργιό, και ο 
άλλος εθεωρείτο νεκρός. Μέχρι που στο τέλος έμενε ένας από 
τους τρεις μας.  
  Πολύ γρήγορα διαδώσαμε το παιχνίδι στην παρέα και μάς 
ήταν το πιο αγαπητό. Για να παίζουμε δε σε φυσικότερο ντεκόρ, 
οπότε δεν βαριόμασταν πηγαίναμε στον λόφο του προφήτη 
Ηλία, στους πρόποδες του οποίου είναι κτισμένο το χωριό μας. 
Τότε είχαμε την αληθινή αίσθηση ότι ήμαστε στρατιώτες, ή, 
κατά τη φρασεολογία ενός δασκάλου μας που μας πέτυχε 
κάποτε εκεί πάνω –Είντα κάνετε βωρέ επαέ πάνω, τσι αντάρτες 
παίζετε; Εμείς του είπαμε ότι παίζουμε πόλεμο, γιατί για μας 
είτε με αντάρτες γίνεται είτε με άλλο κράτος ο πόλεμος είναι 
πόλεμος. Τώρα το ιδανικό μου είναι όλοι οι μελλοντικοί 
πόλεμοι να είναι ανταρτοπόλεμοι. 
  Το παιχνίδι καθώς παιζόταν μ’ αυτό τον τρόπο μπορούσε 
κανείς να κάνει πολλές παγαπονθιές. Π.χ. αρκούσε να βρεις 
πού ήταν κρυμμένος κάποιος για να του πεις μπουμ χωρίς να 
τον έχεις δει πραγματικά, γιατί αυτός ούτε που είχε ξεμυτίσει 
απ’ το ταμπούρι του. Τότε το μπουμ ήταν κάτι σαν έκρηξη 
όλμου, αλλά εμάς το παιχνίδι υποτίθεται παιζόταν μόνο με 
τουφέκια. Χώρια που οι σκοτωμένοι έκαναν τους ανιχνευτές 
και πρόδιναν την αντίπαλη ομάδα. Το αληθινό τσάκωμα όμως 
γινόταν στο μπουμ, όταν καμιά φορά το έλεγαν και οι δυο 
σχεδόν ταυτόχρονα, και μετά άντε να βρεις ποιος από τους δυο 
το πρωτοείπε.  
  Παρ’ όλες όμως τις ατέλειές του ήταν το παιχνίδι που μας 
άρεσε περισσότερο, και καμιά φορά όταν σκέφτομαι τα 



 

65 
 

παιδικά μου χρόνια είναι το μόνο παιγνίδι που νοσταλγώ 
ιδιαίτερα. 
  Παίζαμε και ποδόσφαιρο στην μικρή αυλίτσα της Αγιάς 
Τριάδας, χωρίς εντεκάδες φυσικά, χωρίς διαιτητή και με πέτρες 
στη θέση των γκολπόστ. Έτσι πολλές φορές τσακωνόμασταν για 
τα γκολ, ενώ παίζαμε τόση πετσαρία που συχνά πηγαίναμε 
σπίτι με σπασμένα πόδια.  
  Καμιά φορά δίναμε και νυχτερινά ματς, και τους προβολείς 
τους αντικαθιστούσε μια λάμπα σε ένα γωνιακό στύλο στη 
μεριά του δρόμου. Το παιχνίδι τότε γινόταν δύσκολο, αλλά 
σήμαινε  ότι είχε βράσει, γιατί τα νυχτερινά ματς ήταν 
παράταση των ημερησίων. Μόλις που βλέπαμε την μπάλα και 
αμυδρά τις σκιές των αντιπάλων, ενώ είχαμε μια καλή 
δικαιολογία για τις κλωτσιές. Επίσης συναντούσαμε δυσκολίες 
να βρούμε την μπάλα όταν έπεφτε κάτω στην παλιά φάμπρικα 
που συνόρευε με την αυλή της εκκλησίας και που ήταν γεμάτη 
αγκαλιές (δεμάτια ξύλα) και ατσιγκνίδες (τσουκνίδες), και όλων 
των ειδών τα αγριόχορτα. Με το ψάξιμο σχεδόν πάντα μας 
έφευγε το κέφι κι έτσι το διαλύαμε αμέσως μετά.  
  Ένα άλλο παιχνίδι ήταν οι φάλιες. Κάνουμε σε ένα γύρο (μιαν 
άκρη) μια σειρά από λακκουδάκια, ίσια που να χωρούν ένα 
μικρό τοπάκι. Μοιραζόμασταν τα λακκουδάκια και κάθε ένας 
μας έβαζε πέντε χαλικάκια δίπλα στο δικό του λακκουδάκι. 
Κατόπιν μαζευόμασταν όλοι σε μια ορισμένη απόσταση και 
ένας από μας πετούσε το μπαλάκι του τσουρλιστά (κυλώντας 
δηλαδή στο χώμα) στη σειρά με τα λακκουδάκια. Σ’ ότινος το 
λακκουδάκι έπεφτε το τοπάκι έτρεχε και το άρπαζε και το 
πετούσε στους υπόλοιπους. Αν εύρισκε κανένα, λιγάκι σπάνιο, 
τότε αυτός έχανε και έβαζε ένα χαλικάκι στο λακκουδάκι του, 
αλλιώς αυτός που κτυπούσε. Όποιος έβαζε και τα πέντε 
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χαλικάκια στο λακκουδάκι του έχανε και έβγαινε απ’ το 
παιχνίδι.  
  Η μεγάλη πλάκα όμως ήταν τα Χριστούγεννα, και τύφλα να 
’χει το Μόντε Κάρλο μπροστά στην Αγιά Τριάδα. Υπήρχαν πάνω 
από εφτά στέκια όπου παίζαμε κουμάρι. Οι καιρικές συνθήκες 
δεν μας τρόμαζαν και συχνά παίζαμε κάτω από χαμηλή 
ψιχαλίδα. Όταν έσφιγγαν τα πράγματα, ή περιμέναμε να 
ξεκόψει ή πηγαίναμε σε κάτι πλαϊνά χαλάσματα και 
συνεχίζαμε. Όταν το μάθανε οι δικοί μας έγιναν έξω φρενών 
γιατί φοβόντουσαν μήπως παλύνουν (μουλιάσουν) με τη βροχή 
και πέσουν και μας πλακώσουν. Με δε βαριέσαι, τον αράπη 
σαπουνίζεις το σαπούνι σου χαλάς. Τη ζωή μας δεν τη 
ψηφούσαμε καθόλου μπροστά στο παιχνίδι.  
  Θυμάμαι πόσες φορές πήγα στο σπίτι γεμάτος στενοχώρια 
γιατί είχα χάσει όλο μου το χαρτζιλίκι. Τότε κοίταζα να 
παρηγορηθώ με τη σκέψη ότι αυτά που έχασα ήταν 
ψιλοπράματα μπροστά σ’ αυτά που θα είχα όταν επρόκειτο να 
μεγαλώσω. Ήξερα ότι το χαρτζιλίκι μεγάλωνε με την ηλικία, 
καθώς και η καλή χέρα (το φιλοδώρημα της πρωτοχρονιάς).  
  Όταν ήμουν μικρός είχα ένα απίστευτο πάθος με το κουμάρι 
και, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντα έχανα. Όταν 
μεγάλωσα αρκετά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα και έπαιζα μόνο για 
την παράδοση. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που κέρδιζα αρκετά 
συχνά.  
  Όταν μεγαλώσαμε λιγάκι μάθαμε και τα χαρτιά. Θυμάμαι που 
περνούσαμε ολόκληρα πρωινά και απογεύματα, με μόνη 
διακοπή το μεσημεριανό φαῒ, στου Νικολή τον οντά και 
παίζαμε χαρτιά.  
  Παίζαμε ακόμη και πώματα απ’ τις πορτοκαλάδες και τις 
λεμονάδες. Και όχι πάντα καινούρια. Υπήρχε μια τοποθεσία 
που ο Παραουλάκης ο λεμονατζής έριχνε τα σκουπίδια. Εμείς 
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πηγαίναμε και σκάβαμε και τα βρίσκαμε, λες και ήταν ορυκτά. 
Θυμάμαι μια φορά που λήστεψαν όλη μου την περιουσία σε 
«σιντεράκια», όπως τα λέγαμε. Γύρισα ένα βράδυ από του 
Λιανού (ένα χωράφι μας στη μέση της απόστασης προς τη 
Θριπτή) όπου είχα πάει με τον πατέρα μου και έλειπε όλη η 
σκάφη τα σιντεράκια που είχα φυλαγμένα στο δώμα. Δεν 
φαντάζεστε τη λύπη μου. Ένιωθα σαν άνθρωπος που του 
λήστεψαν και την τελευταία του δεκάρα.  
  Αργότερα παίζαμε τις φωτογραφίες των ηθοποιών που 
βρίσκαμε στις τσίχλες και τα μπισκότα. Τις παίζαμε είτε 
κουρκουνιστά, κάτι σαν κορώνα γράμματα,  είτε πάσο. Το πάσο 
το παίζαμε όπως τις μπίλιες. Στήναμε όρθιες στη σειρά τις 
φωτογραφίες και μετά ξαμώναμε (σκοπεύαμε) πάνω τους με 
μπαλέτρια. ΟΙ κακομοίρες μαρτύρησαν, και πολλές φορές 
γίνονταν κομμάτια. Εγώ επίσης είχα εισηγηθεί μια καινοτομία: 
οι φωτογραφίες με έλληνες ηθοποιούς να αξίζουν όσο δύο με 
ξένους. Αργότερα όταν μεγάλωσα και είδα πολλά έργα 
κατάλαβα ότι είχα κάνει ένα χοντροκομμένο λάθος και ότι 
αντίστροφα έπρεπε να γίνουν τα πράγματα: η μια ξένη 
φωτογραφία να ισοδυναμεί με δυο ελληνικές.  
  Θυμάμαι που είχα ολόκληρες κατοσταριές τέτοιες 
φωτογραφίες. Όταν κάποτε πήγαμε με τον Γιάννη ραντολόι στα 
χαρούπια, κρατούσα στην τσέπη μου ένα μπακάκι απ’ αυτές. 
Όταν καθίσαμε να ξεκουραστούμε κάτω από μια χαρουπιά σε 
ένα ποταμό τις βγάλαμε και τις κοιτάζαμε. Ανάμεσά τους, όλως 
τυχαίως, ήταν και η φωτογραφία της Μέριλιν Μονρόε που 
μόλις πριν δυο μέρες είχε πεθάνει. Έτσι τη θάψαμε με μεγάλη 
επισημότητα κάτω από ένα σωρό χώμα ψάλλοντας το «μετά 
πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων» και άλλα θρησκευτικά 
άσματα. Φτιάξαμε και ένα ξύλινο σταυρό και βάλαμε τέλος 
στην κηδεία.  
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  Απ’  την παιδική μου ηλικία δυο χαρές θα μου μείνουν 
αξέχαστες: το Μεγάλο Σάββατο και το καλοκαίρι που 
πρωτοπετούσα τα παπούτσια μου κι έμενα αξυπόλυτος.  
  Το μεγάλο Σάββατο ήταν αληθινή γιορτή. Πρωί πρωί παίρναμε 
τα διάπαντα (η ετυμολογία της λέξης ίσως είναι δια+άπαντα, 
δηλαδή σε όποιο μέρος μπορούσες να φανταστείς), και 
γυρεύαμε ξύλα να κάψουμε τον Ιούδα. Οι κλεψιές που κάναμε 
στις αγκαλιές (δεμάτια από λεπτά ξύλα, κυρίως κλαδιά από 
λιόδεντρα) στα δώματα ήταν άλλο πράγμα. Πηγαίναμε και στον 
προφήτη Ηλία και κόβαμε σκίνους. Τους δέναμε σ’ ένα σκοινί 
και μετά παίρναμε σκλιμίδα (τρέξιμο των αλόγων και των 
γαϊδάρων) τον κατήφορο για την Αγιά Τριάδα. Τι υπερηφάνεια 
που νοιώθαμε όταν κάναμε μεγαλύτερο σωρό από τ’ άλλα 
χωριά! Και το σούρουπο το παιχνίδι στην Αγιά Τριάδα έπαιρνε 
μια ιδιαίτερη γεύση, κάτω απ’ το βλέμμα του Ιούδα που 
κρεμότανε μελλοθάνατος σε ένα στύλο στην κορφή του σωρού 
με τα ξύλα (τα σωριάζαμε σε ένα υπερυψωμένο παρακείμενο 
χωράφι) και με την προσμονή της Ανάστασης, που θα καιγόταν 
το πελεκούδι με τα παρτατζίκια (αυτοσχέδια πυροτεχνήματα).  
  Με ανυπομονησία περιμέναμε πότε να έλθει το καλοκαίρι να 
ξυπολητωθούμε. Τι ευτυχία να νοιώθεις κάτω απ’ τα γυμνά 
πόδια σου την καυτή άσφαλτο! Και με τι χαρά 
καταβρεχόμασταν στη μικρή βρύση ή πιάναμε μαλάι στις 
γούρνες της (βουτάγαμε το κεφάλι μέσα στη γούρνα από όπου 
έπιναν γαϊδούρια και κατσίκια, και πιάναμε με τα χείλη ένα 
αντικείμενο, συνήθως μια πέτρα, που είχαμε ρίξει επί τούτου). 
Ξυπολησιά, κατάβρεγμα και καλοκαίρι έγιναν στη συνείδησή 
μου ένα, και γι’ αυτό, τώρα μεγάλος, το νοιώθω λειψό το 
καλοκαίρι.  
  Πόσο πλούσια που είναι η παιδική ηλικία σε ευχάριστες 
αναμνήσεις. Ξεγνοιασιά, παιχνίδι, γέλιο, ευτυχία. Πόσο ακριβά 
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αλήθεια πληρώνουμε το αντίτιμο της ωριμότητας. Και η 
νοσταλγία για την παιδική ηλικία είναι πάντα τόσο έντονη, τόσο 
ακαταμάχητη.  
 

Φίλοι και παιχνίδια-Συμπλήρωμα 
 

  Δημοσιεύτηκε στο επόμενο τεύχος της τρίμηνης έκδοσης στου 
συλλόγου Μεσελεριανών «Οι Μεσελέροι», α.φ. 50, Οκτώβρης-
Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2012 
 
  Ήταν κρίμα που στο αυτοβιογραφικό μου κείμενο «Φίλοι και 
παιχνίδια», γραμμένο όταν ήμουν είκοσι χρονών, δεν έγραψα 
για όλα τα παιχνίδια παρά μόνο για εκείνα που θεωρούσα πιο 
σημαντικά ή που μου άρεσαν περισσότερο. Πού να 
φανταζόμουν τότε ότι μετά από 40 χρόνια τα παιχνίδια αυτά θα 
ξεχνιόντουσαν, και ότι τα σημερινά παιδιά θα έπαιζαν άλλα 
παιχνίδια, στους υπολογιστές. Τώρα το καλοκαίρι (2012) 
ρώτησα κάποιους φίλους μου για παιχνίδια που είχα ξεχάσει ή 
που δεν καλοθυμόμουνα πώς παιζόντουσαν. Ευτυχώς υπήρχαν 
μερικοί που τα θυμόντουσαν. Κατέγραψα ό,τι μου είπαν όσο 
πιο πιστά μπορούσα, στο παρακάτω κείμενο.  
  Τις μπίλιες τις παίζαμε με δυο τρόπους: μόρδο και πάσο. Στον 
μόρδο φτιάχναμε ένα τρίγωνο κάτω στο χώμα, και σε κάθε 
μεριά του τριγώνου βάζαμε και μια μπίλια, όταν παίζαμε τρία 
άτομα. Αν έπαιζε και τέταρτος βάζαμε και μια στη μέση. Μετά 
«μπροκώναμε», δηλαδή ρίχναμε τις μπίλιες μας από το τρίγωνο 
σε μια γραμμή, πέντε βήματα πιο μακριά. Όποιος πλησίαζε πιο 
κοντά στη γραμμή έπαιζε πρώτος. Κτυπούσε την «ομάδα» του, 
μια καλή του μπίλια, ως εξής: ένωνε τον αντίχειρα με τον δείκτη 
ή τον μεσαίο τον οποίο ακουμπούσε πίσω από την μπίλια, και 
μετά τον απελευθέρωνε με δύναμη, τινάζοντας έτσι την μπίλια 
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μπροστά. «Ξάμωνε» τις μπίλιες στο μόρδο. Αν πετύχαινε μια, 
την έπαιρνε και συνέχιζε. Όταν δεν πετύχαινε, ακολουθούσαν 
οι άλλοι. Μετά ξανά ο πρώτος, από το σημείο όπου είχε 
σταματήσει η μπίλια του, κ.ο.κ., μέχρι που πετύχαιναν όλες τις 
μπίλιες του μόρδου. Μετά πάλι από την αρχή. Η καλύτερη 
ομάδα ήταν η σιδερίνα, που δεν πουλιόταν στην αγορά. Ήταν 
σιδερένια, από ρουλεμάν.  
  Το πάσο το έχω περιγράψει με τις φωτογραφίες. 
Τοποθετούσαμε τις μπίλιες σε μια σειρά, σε κάποια απόσταση 
τη μια από την άλλη. Μετά πάλι μπροκώναμε από το σημείο 
όπου ήσαν οι μπίλιες σε μια γραμμή, πάλι σε απόσταση πέντε 
βημάτων. Στόχο βάζαμε τις μπίλιες προς τα αριστερά, γιατί αν 
πετυχαίναμε μια μπίλια, παίρναμε όλες τις μπίλιες που ήσαν 
προς τα δεξιά. Κανείς δεν έβαζε στόχο αυτή που ήταν άκρη 
άκρη αριστερά, γιατί υπήρχε περίπτωση να πάει η ομάδα του 
αριστερότερα και να αστοχήσει. Όταν παίζανε όλοι, 
συμπληρώνανε πάλι με μπίλιες και παίζανε από την αρχή.  
  Παίζαμε και κουμάρι. Το ζάρι βέβαια είναι γνωστό. Επίσης και 
το σβουράκι. Ακόμη έχω το σβουράκι εκείνης της εποχής. Είχε 
έξι πλευρές, στην κάθε πλευρά της οποίας ήταν γραμμένο: 
Πάρε ένα, πάρε δύο, βάλε ένα, βάλε δυο, πάρτα όλα, βάλετε 
όλοι. Παίζαμε με τη σειρά, αφού βέβαια στην αρχή βάζαμε ο 
καθένας από μια δεκάρα.  
  Επίσης ήταν το γαλλικό. Στο γαλλικό χαράζαμε στο έδαφος ένα 
Η, με πολύ μεγάλη τη μεσαία γραμμή και πολύ μικρότερες τις 
ακρινές. Ξαμώναμε πάλι από μιαν απόσταση με ένα παλιό 
νόμισμα, προκατοχικό, από τα οποία είχαμε αρκετά. Εκείνου το 
νόμισμα που έπεφτε έξω από τις δυο κάθετες γραμμές έχανε. 
Μετά βάζαμε όλοι από μια δεκάρα. Ο τελευταίος τις 
«κουρκουνούσε» στις χούφτες του, και μετά τις τίναζε ψηλά. Ο 
πρώτος, δηλαδή εκείνου που το νόμισμα έπεφτε πιο κοντά στη 



 

71 
 

γραμμή, έλεγε κορώνα ή γράμματα, και έπαιρνε ανάλογα τις 
δεκάρες. Μετά ερχόταν η σειρά του δεύτερου, κ.ο.κ. Ο 
τελευταίος έπαιρνε ότι περίσσευε, αν περίσσευε.   
  Η μακριά γαϊδούρα είναι γνωστή στο πανελλήνιο. 
Χωριζόμασταν σε δυο ομάδες. Ξεκινούσαμε με κορώνα 
γράμματα. Ένας από τη χαμένη ομάδα ακουμπούσε σκυμμένος 
σε ένα τοίχο, πίσω του ο δεύτερος, μετά ο τρίτος, μετά ο 
τέταρτος, κ.λπ. Η άλλη ομάδα πηδούσαν πάνω τους. Όταν 
πηδούσαν όλοι, ένας από την άλλη ομάδα φώναζε «ένα δύο 
τρία τέσσερα…», μέχρι το δέκα, για να καταλήξει θριαμβευτικά 
«Κικιρίκουουουου». Κέρδιζαν. Αν όμως δεν άντεχαν μέχρι το 
κικιρίκου και σωριάζονταν χάμω, τότε έχαναν και η διαδικασία 
επαναλαμβανόταν μέχρι να κερδίσουν.  
  Ένα άλλο παιχνίδι ήταν η πρωτελιά. Την πρωτελιά τη 
συνάντησα και στο στρατό σαν άσκηση. Έσκυβε ένας με τα 
χέρια στα γόνατα και οι άλλοι πήδαγαν από πάνω του. 
«Πρωτελιάααα» φώναζε θριαμβευτικά ο πρώτος και πήδαγε. 
«Δεύτερη με τα κλαδιά» ο δεύτερος. Τα παρακάτω είναι 
βαϊνιώτικα, από σχόλια της Ελένης της Ροβυθάκη. Τρίτη, 
πήραμε την Κρήτη, τετάρτη πήραμε την Σπάρτη, πέντε, φέγγε, 
έξε, φέξε (στην Κρήτη δεν λέμε έξι αλλά έξε, πώς αλλιώς θα 
ομοιοκαταληκτούσε με το «πιάστηνε και παίξε;» που λέγαμε 
στους απρόσεκτους;), εφτά βαλ’ τα πόδια σου στ’ αυτιά, οκτώ, 
το φουστάνι σου κοντό, εννιά, τα παιδιά στη γειτονιά, δέκα,  
παρ’ την Κούκαινα γυναίκα (Βαϊνιώτισσα αυτή). 
  Καθένας πηδούσε ακουμπώντας στην πλάτη του σκυμμένου 
όχι την παλάμη, αλλά τα τεντωμένα δάκτυλα για να πονέσει. 
Επίσης τον κλώτσαγε στον πισινό καθώς πηδούσε. Αν δεν 
κατάφερνε να πηδήξει, έχανε και έπαιρνε τη θέση του 
σκυμμένου. Επίσης έχανε αν τον ακουμπούσε πέφτοντας.   
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  Παίζαμε επίσης και μιντίρι. Το μιντίρι ήταν το κότσι από ένα 
πρόβατο ή ένα κατσίκι. Έπεφτε με μια από τις τέσσερις 
επιφάνειές του. Οι δυο πιο μεγάλες ήταν ο ψωμάς και ο 
κλέφτης. Η πλευρά με ένα ελαφρύ εξόγκωμα ήταν ο ψωμάς, 
ουδέτερο, ενώ η πλευρά με ένα μικρό βαθούλωμα ήταν ο 
κλέφτης, που έτρωγε το ξύλο. Οι άλλες δυο μικρότερες πλευρές 
ήταν ο βεζύρης, με τη λεία επιφάνεια, που εκτελούσε, και ο 
βασιλιάς, με την επιφάνεια που είχε ένα μικρό βαθούλωμα, 
που διέτασσε.  Αν ήσουν βασιλιάς και ήταν φίλος σου ο 
κλέφτης διάταζες δέκα της Ελένης. Τότε ο βεζίρης έσερνε τη 
βέργα σαν δοξάρι πάνω από την παλάμη του κλέφτη, σαν να 
ήταν λύρα ή βιολί. Αν δεν τον χώνευες, διέτασσες δέκα της 
βαράς φωτιάς, που ήταν όπως το ξύλο που μας έδιναν οι 
δάσκαλοι στο σχολείο. Υπήρχαν και «του κλέφτη», καρφωτές, 
που η βέργα μπηγόταν με την άκρη στην παλάμη του κλέφτη.  
  Θυμάμαι μια φορά που παίζαμε μιντίρι στου Κατεργιανού 
εμείς οι μικροί με τους μεγάλους, με τους οποίους είχαμε 
περίπου τρία χρόνια διαφορά. Μας είχαν ταράξει στο ξύλο, 
μέχρι που πήραμε και το βασιλιά και το βεζύρη. Όμως ο πρώτος 
μεγάλος κλέφτης δεν κάθισε να τις φάει, το έβαλε στα πόδια, 
μαζί και οι υπόλοιποι. Εμείς οι μικροί τους πήραμε στο κυνήγι 
πετροβολώντας τους αγριεμένοι.  
  Υπήρχε και ένα παιχνίδι σαν φιδάκι, που το χαράζαμε κι αυτό 
στο έδαφος, όπως επίσης και το κουτσό, που ήταν ένα μακρύ 
παραλληλόγραμμο που το χωρίζαμε σε τετραγωνάκια. 
Πηδώντας στο ένα πόδι πετάγαμε το «μπαλέτρι», μια πλακωτή 
πέτρα στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο τετράγωνο, ανάλογα τη 
φάση του παιχνιδιού, και στη συνέχεια πηδάγαμε κι εμείς.  
  Ήταν και οι αλεκατρίδες, πετραδάκια που τα πετάγαμε ψηλά 
και μετά όταν έπεφταν, με κάποιους τρόπους, διαφορετικούς 
κάθε φορά, με το δεξί χέρι τα σπρώχναμε σε ένα άνοιγμα που 
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κάναμε με το αριστερό. Δεν θυμάμαι περισσότερα από αυτό το 
παιχνίδι γιατί το παίζαμε σπάνια εμείς τα αγόρια, το έπαιζαν 
κυρίως τα κορίτσια. Το είδα πριν ένα χρόνο να παίζεται σε ένα 
ιρανικό έργο.  
  Ήταν επίσης και ο σβούρος. Δεν έπαιζα συχνά και έτσι δεν τον 
καλοθυμάμαι. Παίζαμε τον σβούρο, τον τοποθετούσαμε στην 
παλάμη μας και μετά τον ρίχναμε ενώ γύριζε πάνω στο σβούρο 
ενός άλλου, σπρώχνοντάς τον σε ένα μέρος, νομίζω σε κάποιο 
λάκκο. Μια ποινή για τον χαμένο θυμάμαι ότι ήταν να του 
«μπιμπικώσουμε» το σβούρο, κρατώντας τον με το αριστερό 
χέρι και κτυπώντας  τον με τη μύτη του δικού μας, κάνοντάς του 
έτσι ένα βαθούλωμα.  
  Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κανένα παιχνίδι. Πάντως δεν 
αποκλείεται να συμπληρώσω αργότερα, στην ανάρτηση που 
έχω κάνει στο blog μου.  

 
 

Τα γατάκια μου. Παρατηρήσεις πάνω στη συμπεριφορά της 
γάτας 

 
Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στο Λέξημα 
 
  Αυτό το κείμενο πρέπει να γράφτηκε σε ελάχιστες μέρες, και 
ολοκληρώθηκε στις 20-9-1979. Εκείνη την εποχή μόλις είχα 
μεταφράσει το «Η πίσω όψη του Καθρέφτη» του νομπελίστα 
ηθολόγου Κόνραντ Λόρεντς, και πιθανότατα και το «Αγάπη και 
μίσος» του μαθητή του Ειρηναίου Άιμπλ-Άιμπεσφελντ για τις 
εκδόσεις Θυμάρι. Ήμουν ενθουσιασμένος με την ηθολογία, 
αυτό τον κλάδο της βιολογίας που μελετά τη συμπεριφορά των 
ζώων αλλά και των ανθρώπων, και είχα πέσει με τα μούτρα στο 
διάβασμα άλλων συναφών βιβλίων. Εδώ καταγράφονται οι 
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προσωπικές μου, «ηθολογικές», παρατηρήσεις, πάνω στα 
γατάκια μου, στο πατρικό μου σπίτι, στο Κάτω Χωριό της 
Ιεράπετρας. Καθώς είναι σε κάποιο βαθμό αυτοβιογραφικό,  
δεν θα ήθελα με τίποτα να το χάσω. Έτσι αποφάσισα να το 
αντιγράψω στον υπολογιστή. Το κείμενο αυτό, με αρκετές 
κρητικές λέξεις, δεν το είχα γράψει με σκοπό τη δημοσίευση. 
Τώρα όμως νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δημοσιευθεί.  
    
  Αυτές οι σελίδες γράφονται με κάποια καθυστέρηση για 
κάποιους ειδικούς λόγους. Ελπίζω να μην έχει επιδράσει αυτή η 
καθυστέρηση πολύ αρνητικά πάνω στο ό,τι είχα να γράψω πριν 
ένα μήνα. Θα διευκολύνει πιστεύω και το ότι ξαναβρίσκομαι 
στο πατρικό μου, δηλαδή κοντά στα γατάκια μου. 
  Γιατί τα αγαπώ πολύ τα γατάκια. Μια αγάπη, σωστή 
imprinting (εγχάραξη) που ξεκινάει από πολύ παλιά. Θυμάμαι 
καθαρά τα ίχνη της όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών, μαθητής 
τρίτης γυμνασίου.  
  Ξύπνησα ένα πρωί από τις φωνές της μητέρας μου: «Ω ’να 
κατσουλάκι, είντα όμορφό ’ναι». Η διατύπωση και ο τόνος ήσαν 
τόσο αυθεντικά, έδειχναν τόσο χαρακτηριστικά τη συγκίνησή 
της, ώστε η φράση μου έμεινε για πάντα εντυπωμένη στο 
μυαλό. Σηκώθηκα πάνω και βρέθηκα μπροστά πράγματι σε ένα 
ωραιότατο άσπρο γατάκι, τοσοδούλικο. Το βάφτισα αμέσως 
«γιγαντάκο».  
  Δυσκολεύτηκα βέβαια να πιάσω μαζί του φιλίες. Τα γατάκια 
που μεγαλώνουν μέσα σε φυσικές συνθήκες είναι πάντα άγρια 
(Το σπίτι μας είναι στην άκρη του χωριού, μέσα στα περβόλια). 
Δεν γνωρίζουν αμέσως τον άνθρωπο, για να τον συμπαθήσουν. 
Η μητέρα τους τα μεγαλώνει σε ένα κρυφό μέρος, και μόνο 
όταν μεγαλώσουν αρκετά, τα «ξετουλουπώνει». Το δικό μας 
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γατάκι δεν έμαθα ποτέ πώς ξέπεσε σπίτι μας, δεν θα πρέπει 
όμως να ήταν της γάτας μας, θυμάμαι. 
  Το γατάκι είναι ελκυστικό σαν μωρό: θέλεις να το πιάσεις 
αμέσως να το παίξεις. Μόνο που, σαν το μωρό, φοβάται τους 
ξένους. Και μια και το δικό μας ήταν άγριο, δεν στάθηκε βέβαια 
να μου κάνει το χατίρι: χώθηκε αμέσως μέσα σε ένα δαίδαλο 
από σακιά με σταφίδα που ήταν στημένα δίπλα δίπλα στην 
αυλή. Δεν ήταν και εύκολο να το ξετρυπώσεις από εκεί μέσα. 
Τελικά βέβαια τα κατάφερα και το άρπαξα, το ίδιο όμως δεν 
φάνηκε να ενθουσιάστηκε και πολύ, γιατί με «τσάφισε» 
αμέσως με τα νύχια του. 
  Βέβαια τελικά δεν άντεξε και γίναμε φίλοι. Φίλοι, όπως 
ξέρουμε όλοι μας ότι γίνονται τα παιδιά με τα γατιά. Παίζαμε 
μαζί, και αυτά τα παιχνίδια ήταν για μένα μια αληθινή 
ανακούφιση, όπως και τώρα, γιατί δεν αποτελούσαν τον 
κανόνα, παρά την εξαίρεση στις δραστηριότητές μου. Μόλις 
είχα πιάσει «σοβαρά» διαβάσματα. Παρατώντας το 
μυθιστόρημα είχα πέσει με τα μούτρα στον Νίτσε. Ήταν βαρύς 
και δύσκολος, όμως, όπως έμαθα μετά, ήταν ό,τι πρέπει για τις 
παιδικές ηλικίες: λυρικό ξεχείλισμα, ορμητικότητα, 
αμφισβήτηση, απέχθεια κάθε συστηματικής σκέψης- ίσα ίσα 
στα μέτρα της εφηβείας. Έτσι λοιπόν μετά από κάθε κεφάλαιο, 
λίγο παιχνίδι με το γατάκι μου ήταν ό,τι έπρεπε.  
  Το τίμησα όμως κι εγώ δεόντως για τη φιλία του: το έβαλα και 
πρωταγωνίστησε στο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιό μου, μια 
σειρά από χιουμοριστικές ιστορίες από τα παιχνίδια μας, που ο 
φιλόλογός μου τις πιστοποίησε για υπέροχες, και προεξόφλησε 
το λογοτεχνικό μου ταλέντο. Αν και το ίδιο το γατάκι νομίζω ότι 
θα εξετίμησε περισσότερο τα «μεζεδάκια» που του έδινα 
καθημερινά. Και το τονίζω αυτό γιατί η διατροφή στις γάτες στα 
χωριά δεν είναι η ίδια με τη διατροφή των γατιών των 
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σαλονιών: εδώ τρώνε μόνο αποφάγια, και ο κύριός τους ρόλος 
δεν είναι να τα παίζουν τα παιδιά, αλλά να τρώνε ποντίκια. 
  Τη σημασία αυτού του ρόλου είχα την ατυχία να τη γνωρίσω 
πολύ χαρακτηριστικά.  
  Ο Έγκελς νομίζω γράφει κάπου ότι κάτι πρώιμα χειρόγραφά 
του με τον Μαρξ τα είχαν αφήσει «στην αδυσώπητη κριτική των 
ποντικών». Έτσι κι εγώ, είχα αφήσει τη βιογραφία μου (την 
έγραψα δευτεροετής, το καλοκαίρι του ’70, και την 
συμπλήρωσα τεταρτοετής, 1972) στην ίδια αδυσώπητη κριτική, 
έλεγα χαριτολογώντας γι’ αυτά τα πρώιμα λογοτεχνικά και 
αρκετά εγωκεντρικά ξεσπάσματα. Μόνο που για μένα η 
έκφραση δεν ήταν μεταφορική αλλά κυριολεκτική. Ένα 
καλοκαίρι είχαμε πλημμυρίσει από ποντικούς. Οι ξύπνοι 
χωριάτες για να σώσουν τα μύγδαλά τους (αυτά κυρίως 
έτρωγαν) γέμισαν τα περβόλια δηλητήριο. Οι γάτες έβρισκαν  
έτοιμο φαγητό, τους δηλητηριασμένους ποντικούς, με 
αποτέλεσμα να τους κάνουν παρέα στον άλλο κόσμο. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μη ξοφληθούν ο ποντικοί, αλλά να 
πλημμυρίσουν κυριολεκτικά τον τόπο. Εν τω μεταξύ όσοι δεν 
είχαν πάθει ανοσία, είχαν αρχίσει να «μυρίζονται» το 
δηλητήριο και δεν τσίμπαγαν. Έτσι έμπαιναν και στα σπίτια 
(όταν λείπει ο γέρος κάτης, όλοι οι ποντικοί χορεύουν) και από 
το δικό μας, εκτός από αρκετά ρούχα που μας έφαγαν 
τρυπώντας το μπαούλο, είχαν αρχίσει να βάζουν χέρι (ή μάλλον 
δόντι) και στα βιβλία μου. Ευτυχώς τη βιογραφία μου δεν θα 
την είχαν βρει ιδιαίτερα νόστιμη, γιατί έφαγαν μόνο το 
περιθώριο. Το ίδιο το κείμενο φαίνεται δεν τρωγότανε. Την 
κατάσταση (τα ρούχα μας δηλαδή) τη σώσαμε παίρνοντας ένα 
γατάκι. Ήταν πολύ μικρό, και νομίζω ότι σε μια μονομαχία με 
ποντίκι δεν θα τα έβγαζε πέρα, είχε όμως το ατού της γατίσιας 
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εμφάνισής του. Έπαιξε αμέσως τόσο αποτελεσματικά το ρόλο 
τού μπαμπούλα που οι ποντικοί, ο που φύγει φύγει.  
  Αρκετά όμως με την παρέκβαση. Το γατάκι μου μεγάλωσε κι 
έγινε γάτα. Έκανε γατάκια, και παρ’ όλ’ αυτά έμεινε χαϊδιάρα, 
κι εξακολουθούσαμε να παίζουμε. Μετά όμως οι σχέσεις μας 
ψυχράνθηκαν, όταν με γέμισε ψύλλους. Εν τούτοις έκλαψα 
πολύ όταν πέθανε, ένα οδυνηρό θάνατο από δηλητηρίαση. Δυο 
μέρες πάλευα να τη σώσω, δεν τα κατάφερα. Τότε 
συλλογίσθηκα το θάνατο, και λυπήθηκα που απ’ αυτούς που 
αγαπάμε δεν μένουν παρά μόνο οι αναμνήσεις, που κι αυτές 
σβήνουν τόσο γρήγορα. 
  Όταν απολύθηκα από το στρατό βρήκα στο σπίτι ένα γατάκι 
που από λάθος δεν είχε γεννηθεί σκυλάκι. Ήταν σαν εκείνα τα 
σκυλιά που αντιπαθεί ο Λόρεντς, που παίρνουν όλο τον κόσμο 
από πίσω. Μια γειτόνισσα μας προειδοποίησε ότι τέτοιο γατάκι 
σίγουρα θα μας το κλέψουν. Όπως κι έγινε. Έτσι μπήκε τέρμα 
στο αγαπημένο μου παιχνίδι, να το βάζω σα σκυλί να 
προσπαθεί να «βγάλει» τα ποντίκια που κρυβόντουσαν κάτω 
από κάτι αγκαλιές ξύλα στην ταράτσα. 
  Μετά από δυο χρόνια, στη Βαρβάρα, στο Καλαμάκι, όπου 
έμενα, βρέθηκα μάρτυρας της πιο περίεργης φιλίας που μπορεί 
να φαντασθεί κανείς ποτέ, της γάτας της πολυκατοικίας μας με 
τον αράπη, το σκύλο μας. Μεγάλωσαν μαζί, και ο αράπης την 
είχε πάρει κατά κάποιο τρόπο υπό την προστασία του. Έτσι την 
αποδέχτηκε και το άλλο σκυλί μας, ο Σεντίκ. Συχνά την πείραζαν 
οι δυο τους. Όταν το παράκαναν, αυτή τους άπλωνε το πόδι της 
με τεντωμένα νύχια, έτοιμη να τους γρατζουνίσει το πρόσωπο, 
κι αυτοί υποχωρούσαν τρομαγμένοι. Πολλές φορές επίσης την 
είδα να κοιμάται ή να κάθεται πάνω στο σώμα του αράπη.  
  Η πιο ωραία όμως περίπτωση ήταν το γατάκι που έφεραν οι 
φίλοι πέρυσι από την κατασκήνωση της Αίγινας. Η 
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κοινωνικότητα πρέπει να ήταν έμφυτη μέσα του. Ήταν σαν 
ζηλιάρικο μωρό που ήθελε όλο να το προσέχεις, όλο να παίζεις 
μαζί του. Τα βράδια που διάβαζα ξαπλωμένος, ερχόταν πάνω 
στο κρεβάτι μου και χοροπήδαγε πέρα δώθε. Ασχολιόμουνα 
λίγο μαζί του, μετά όμως το βαριόμουνα, και το έβγαζα έξω. 
Αυτό τότε κλαψούριζε τόσο θλιμμένα πίσω από την κλειστή 
πόρτα, που δεν άντεχα και το ξανάπαιρνα.  
  Τότε έκανα και την πρώτη παρατήρηση, που με οδήγησε στην 
επαναστατική για μένα τότε αντίληψη που βρήκα μετά ένα 
εξάμηνο μεταφράζοντας το «Πίσω από τον καθρέφτη» του 
Κόνραντ Λόρεντς, ότι δηλαδή υπάρχουν αρκετά σύνθετα 
σχήματα συμπεριφοράς ή κινητικά σχήματα που 
κληρονομούνται φυλογενετικά, σχήματα που η 
ανθρωπομορφική τάση μας μόνο σαν προϊόντα ενσυνείδητης 
διαδικασίας μπορεί να παραδεχθεί. Θυμάμαι παιδί που 
θαύμαζα το «πολιτιστικό επίπεδο» της γάτας, που πριν χέσει 
σκάβει ένα λάκκο και τα κάνει μέσα, και τον σκεπάζει μετά, ενώ 
εμείς στα υπαίθρια χεσίματά μας, αφήναμε τα σκατά μας στο 
διακριτικό γούστο των μυγών. 
  Για να μη μας λερώσει το γατάκι το σπίτι, του είχαμε φέρει ένα 
ταψάκι με άμμο για να τα «κάνει» εκεί μέσα. Το είδα λοιπόν 
μια φορά (κι από τότε αρκετά συχνά), να ανοίγει ένα λάκκο 
πάνω στην άμμο, να τα «κάνει» και μετά να προσπαθεί να τον 
σκεπάσει.  
  Τι γινότανε όμως; Το ταψάκι ήταν μικρό και χωρούσε μόνο το 
μισό γατάκι. Έτσι τα μπροστινά  του πόδια ήταν πάνω στο 
μωσαϊκό. Το είδα λοιπόν να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις για 
το σκέπασμα με τα μπροστινά του πόδια, χωρίς να καταφέρνει 
βέβαια τίποτα, αφήνοντας τελικά το λάκκο ξέσκεπο, με ήσυχη 
τη συνείδησή του ότι τα είχε κάνει όλα εντάξει. Τότε σκέφτηκα 
ότι αυτές οι κινήσεις ήταν μάλλον προϊόν ασυνείδητων 
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παρορμήσεων παρά συνειδητής πρόθεσης, και αυτό φάνηκε 
αμέσως μόλις το σχήμα άρχισε να εφαρμόζεται έξω από τους 
φυσικούς του όρους, όταν άρχισε δηλαδή να λειτουργεί 
ελαττωματικά. Αργότερα διαπίστωσα με έκπληξη ότι ο Λόρεντς 
δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι μια δυσλειτουργία είναι 
η πιο αποκαλυπτική για τη φυσιολογία της κανονικής 
λειτουργίας. 
  Τον Μάρτιο του 1979 άρχισα να μεταφράζω το «Η πίσω όψη 
του καθρέφτη» του Κόνραντ Λόρεντς για τις εκδόσεις 
«Θυμάρι». Για μένα ήταν ένα βιβλίο αποκάλυψη, που με είχε 
συγκλονίσει όσο λίγα βιβλία στη ζωή μου. Ένιωσα τη σκέψη 
μου να μπαίνει σε νέους δρόμους, ζητήματα που πριν μου 
φαινόντουσαν ακατανόητα τώρα τα είδα να φωτίζονται με ένα 
άπλετο φως. Επί πλέον έπαψα να νιώθω κόμπλεξ για την αγάπη 
που ένιωθα για τα ζώα η οποία ξεπέρναγε το μέσο όρο. 
  Τον ίδιο χειμώνα ήταν γραφτό να τον ζήσω σχεδόν κατά το 
ήμισυ στο πατρικό μου, λόγω της αρρώστιας της μητέρας μου, 
που με ανάγκασε να βρίσκομαι κάθε λίγο και λιγάκι στο χωριό, 
κουβαλώντας υπό μάλης χαρτί και βιβλία για μετάφραση. 
Ξανάζησα έτσι κοντά στα γατάκια μου, μετά από δεκαπέντε 
χρόνια, και μπόρεσα τώρα να τα αγαπήσω και να τα γνωρίσω 
με ένα νέο τρόπο. Το καλοκαίρι μάλιστα είχα την ευκαιρία να 
περάσω δυο ολόκληρους μήνες κοντά τους. Έτσι, σ’ όλο αυτό το 
διάστημα, γνώρισα τη γάτα και τρεις γενιές γατάκια. Αυτή την 
ιστορία της γατοοικογένειάς μας θα ήθελα τώρα να διηγηθώ. 
Εν μέρει για να αποδώσω στη γάτα δικαιοσύνη, γιατί βλέπω 
πως ο Λόρεντς (έχω διαβάσει από τότε πέντε βιβλία του) την 
έχει κάπως αδικήσει, αφιερώνοντάς της λίγες μόνο σελίδες στο 
βιβλίο του «Ο άνθρωπος συναντάει το σκύλο», θεωρώντας την 
σαν υποδεέστερο ζώο, παρόλο που αυτή εκφράζει περισσότερο 
εκείνη την κατάσταση που τόσο ο Λόρεντς θαυμάζει στα ζώα: 
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την κατάσταση της απόλυτης ελευθερίας, τους φυσικούς όρους 
ζωής. Και σίγουρα η γάτα ζει πιο φυσικούς όρους ζωής από το 
σκύλο, έστω και μόνο από το γεγονός ότι για τη διατροφή της 
δεν εξαρτάται, απόλυτα τουλάχιστον, από ένα κύριο. 
  Επαναλαμβάνω πως πρόκειται για μια γατοϊστορία, γεμάτη με 
τις χαρές και τις λύπες που κρύβουν όλες οι ιστορίες, και που η 
φιλοδοξία μου είναι να την κάνω να μοιάσει όσο γίνεται 
περισσότερο με παραμύθι. Δεν θα κοιτάξω καθόλου να 
αποφύγω τον ανθρωπομορφισμό, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορεί 
να «σταθεί» ένα παραμύθι για ζώα, και γιατί πιστεύω ότι, αν 
παρθεί σε ένα φαινομενολογικό επίπεδο, δεν είναι καθόλου 
αντιεπιστημονικός. Θέλω να γράψω περισσότερο ένα 
παραμύθι παρά μια μελέτη, γιατί πέρα από την ικανοποίηση 
που νιώθω για τις ελάχιστες ηθολογικές παρατηρήσεις και 
διαπιστώσεις που μπόρεσα να κάνω, νιώθω να με πλημμυρίζει 
εκείνο το συναίσθημα που με κατείχε όταν έγραφα εκείνα τα 
ημερολόγια, στα δεκαπέντε μου χρόνια, με πρωταγωνιστή το 
«γιγαντάκο» μου, που εκτείνεται ακόμα πιο πέρα - στην ίδια τη 
ζωή, και σ’ ένα δέος για το μυστήριό της. 
  Η γάτα μας κατάγεται από το ίδιο χωριό με τη μητέρα μου, το 
Κεντρί. Είναι ήδη τεσσάρων χρόνων, κι όμως είναι αβάπτιστη. 
Όλες οι γάτες στα χωριά είναι αβάπτιστες - και φταίνε οι ίδιες 
γι’ αυτό. Είναι εντελώς απείθαρχες - τις φωνάζεις και δεν 
έρχονται, παρά μόνο όταν θέλουν να φάνε. Τι να τους δώσεις 
όνομα λοιπόν; Ένα «Να, ψιψί» όταν είναι για φαγητό φτάνει. Εξ 
άλλου είπαμε πως δεν είναι pet animals, των σαλονιών. Είναι 
για να πιάνουν ποντίκια. Είναι σχέση περισσότερο εργάτη-
εργοδότη παρά δύο φίλων, όπως συμβαίνει με τα πραγματικά 
pets. Το όνομα, λοιπόν, ειδική έκφραση ανθρωπομορφικής 
μετάθεσης στα ζώα, είναι περιττό. Έτσι κι εμείς, δεν θα 
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βιάσουμε τα πράγματα, θα μείνει και στην ιστορία μας απλώς η 
γάτα. 
  Τα γατάκια του περυσινού καλοκαιριού δεν πρόλαβα να τα 
ζήσω από κοντά - έμεινα στην Κρήτη μόνο ένα μήνα, όταν αυτά 
ήσαν πολύ μικρά και άγρια. Κάποια έδωσε ο πατέρας μου, ένα 
κρεμάστηκε στα ελάσματα του κρεβατιού μου που ήταν 
απλωμένο κάτω απ’ την πορτοκαλιά για τον μεσημεριανό μου 
ύπνο, τελικά έμεινε μόνο ένα. Το ξαναείδα, μεγάλη γάτα πια, τα 
Χριστούγεννα. 
  Τα Χριστούγεννα υπήρξε και μια άλλη γενιά γατάκια. Δεν ξέρω 
πόσα έκανε η γάτα, τελικά επέζησαν φαίνεται μόνο δύο. Τα 
φύλαγε στον οντά, όπου έχουμε τα άχερα. 
  Το ένα απ’ αυτά, ένα μαύρο αρσενικό (το άλλο ήταν άσπρο 
θηλυκό) έκανε μαζί μου μια πολύ δυσάρεστη γνωριμία. Το είχε 
κατεβάσει η μάνα του από τον αχεριώνα για να «συνηθίσει». 
Έπρεπε κι εμείς σιγά σιγά να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε τα 
βάρη της διατροφής του. Όμως αυτό ένιωθε τρομαγμένο κάτω 
μόνο του, ενώ και τα δυο ανεζητούσαν την συντροφιά το ένα 
του άλλου. Έτσι άρχισαν να κλαίνε παραπονιάρικα. Τότε εγώ 
προσπάθησα να το πιάσω και να το ξανανεβάσω στον 
αχεριώνα. Κι εδώ άρχισε η περιπέτεια: γιατί αυτό ήταν πολύ 
μικρό ώστε να μπορεί να τρέξει γρήγορα, ήταν όμως και αρκετά 
μεγάλο ώστε να μου ξεφεύγει με ελιγμούς. Έτσι, αυτό που στην 
αρχή μου φάνηκε μια πολύ εύκολη δουλειά, αποδείχθηκε μια 
πάρα πολύ επώδυνη προσπάθεια. Το κυνηγούσα από δω, το 
κυνηγούσα από κει, όλο και μου ξέφευγε. Την πλήρωσε βέβαια 
περισσότερο αυτό, που είχε κατατρομοκρατηθεί. Όμως εγώ δεν 
έλεγα να εγκαταλείψω τον αγώνα, γιατί ήταν χειμώνας, κρύο, 
και η τύχη του ήταν αβέβαιη. Τελικά έβαλα μια σκάλα που 
πλησίαζε το περβάζι του φεγγίτη. Προσπάθησε να την ανεβεί, 
έφτασε ως τη μέση, σιγά σιγά, δεν ήταν και εύκολη δουλειά για 
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την ηλικία του. Πλησίασα να το βοηθήσω. Ένιωσα το σώμα του 
να συσπάται καθώς το ακούμπησα. Το εβοήθησα σπρώχνοντάς 
το να ανέβει στο περβάζι, όπου την άραζαν με τις ώρες και τα 
δυο τους, βλέποντας την πράσινη φύση πίσω από ένα δικτυωτό 
πλέγμα, σαν φυλακισμένα. Αμέσως ηρέμισε. 
  Νόμιζα ότι καθώς του είχα βγάλει την πίστη εκείνο το βράδυ 
θα με έβλεπε στο εξής σαν άσπονδο εχθρό. Εντελώς το 
αντίθετο συνέβη.  
  Όμως στο μεταξύ τέλειωσαν οι διακοπές και έπρεπε να ανέβω 
στην Αθήνα. 
  Όταν σε ένα μήνα η αρρώστια της μητέρας μου με έφερε πάλι 
πίσω, τα βρήκα εντελώς μεγαλωμένα. Ήταν όμως και αρκετά 
αδύνατα, «κολλημένα», μια χαρακτηριστική λέξη που 
χρησιμοποίησε η μητέρα μου, από την ασιτία. Έτσι βάλθηκα να 
τα δυναμώσω. Το πιο διαθέσιμο ήταν ψωμί με γάλα, και τους 
έδινα άφθονο. Έτσι «γέμισαν» σιγά σιγά. 
  Ενώ ήμουν εξίσου ανταμειφτικός και για τα δυο, όμως μόνο το 
μαύρο, το αρσενικό, άρχισε να «ανταποδίδει». Με ξεφοβήθηκε 
αρκετά γρήγορα, ερχόταν μέσα στα πόδια μου, όμως όταν 
έσκυβα να το πιάσω έφευγε πέρα, όχι τόσο από φόβο όσο από 
μια κάποια ακαταδεξιά. Το άλλο ούτε που με πλησίαζε 
καθόλου. 
  Τα δυο γατάκια ήταν εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες. Το μαύρο 
ήταν ζωηρό, νευρώδες, παρατήρησα ότι διατηρούσε όλη την 
πρωτοβουλία στα παιχνίδια τους, με παρακαλούσε πάντοτε για 
φαγητό νιαουρίζοντας, και με φοβόταν πολύ λίγο. Το άσπρο, το 
θηλυκό, αντίθετα, ήταν λιγότερο ζωηρό, συνεσταλμένο, και δεν 
το θυμάμαι να νιαούρισε ποτέ του. Αργότερα άλλαξε, όμως γι’ 
αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Προς το παρόν το μαύρο ήταν η 
αγάπη μου, ενώ για το άσπρο ένιωθα εκείνη την συμπάθεια 
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που νιώθουμε για ένα συνεσταλμένο παιδί που προσπαθούμε 
να του δώσουμε θάρρος. 
  Είχαν όμως και κάποιον που τα αντιπαθούσε. Ήταν ένα γατάκι 
της καλοκαιρινής γενιάς, που ήδη άρχισε να γίνεται σωστή 
γάτα. Ήταν άσπρο, πολύ όμορφο, και σε λίγο έμεινε έγκυος. 
Αυτή λοιπόν η γάτα δεν τα ανεχόταν ποτέ μέσα στα πόδια της. 
Τους «φυσούσε» απειλητικά κάθε φορά που την πλησίαζαν με 
παιχνιδιάρικες διαθέσεις. Ήταν το πλησιέστερο υποκατάστατο 
μιας μητέρας που έλλειπε συνεχώς για κυνήγι. Γιατί ήταν πολύ 
κυνηγιάρα η μάνα τους, και τους κουβαλούσε τον ένα ποντικό 
πίσω από τον άλλο. Ήταν όμως άγρια, και αν δεν έφευγε όταν 
την πλησίαζα δεν ήταν τόσο από ημεράδα, όσο από την 
αυτοπεποίθηση των τεσσάρων χρόνων της. 
  Βλέποντας αυτά τα γατάκια κατέληξα στη διαπίστωση για την 
ύπαρξη βασικών ψυχολογικών τύπων, εσωστρεφούς - 
εξωστρεφούς, κυριαρχικού - υποτακτικού. Είχα σχηματίσει πια 
την αντίληψη ότι δεν μεταβιβάζονται με την κληρονομικότητα 
μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά. 
Θυμήθηκα από την κυβερνητική ότι η έννοια της δομής δεν 
είναι στατική αλλά δυναμική. Δεν είναι μόνο τα συστατικά της 
μέρη όπως είναι διατεταγμένα στο χώρο, αλλά και η λειτουργία 
τους με τις μορφές που αναπτύσσει μέσα στο χρόνο. Και όσο κι 
αν ο οργανισμός, σαν αυτορρυθμιζόμενο σύστημα, 
προσαρμόζεται μέσα στις συνθήκες που ζει, βασικές 
προσαρμογές έχουν ήδη γίνει, γιατί αυτό εμπεριέχεται a priori 
στην έννοια της δομής. 
  Το Πάσχα η γάτα είχε γεννήσει και είχε κάνει τέσσερα γατάκια. 
Ο πατέρας μου τη χαρακτήρισε «μπουνταλού» γιατί τα είχε 
φέρει μέσα στα πόδια μας. Τα είδα μια φορά, κάτω από τη 
σκάλα που τα είχε βάλει, να ψήνονται στον ήλιο. Πήγα να τα 
μεταξεσύρω στον αέρα. Η στάση της απέναντί μου ήταν διπλή: 
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τη μια μου φυσούσε απειλητικά και την άλλη με εκλιπαρούσε 
νιαουρίζοντας να μη της τα πάρω. Δεν μπορούσε βέβαια να 
καταλάβει ότι αυτό που έκανα ήταν για το καλό τους. 
Συνειδητοποίησε όμως ότι ήταν επικίνδυνο να υπόκεινται τα 
γατάκια της σε διαδικασίες που η ίδια δεν μπορεί να ελέγξει, 
και έτσι δοκίμασε να τα μεταφέρει αλλού. Ο πατέρας μου όμως 
πρόλαβε και της πέταξε τα δυο στον καταπότη που έτρεχε νερό, 
δρώντας έτσι, αν και αδυσώπητα, σαν βιολογικός ρυθμιστής. 
Τέσσερα γατάκια θα πέθαιναν της πείνας, ενώ δυο θα ήσαν 
χορτάτα. 
  Δεν είπαμε όμως και για τους «πατέρες», ή μάλλον για τους 
αρσενικούς ερωτιδείς. Ήταν δυο θεόρατοι γάτοι, ένας άσπρος 
και ένας μαύρος. Φλέρταραν και οι δυο τη μεγάλη γάτα, η 
οποία όμως έδειχνε την προτίμησή της για το μαύρο, σ’ αυτή τη 
φάση τουλάχιστον, φυσώντας άγρια τον άσπρο. Αυτός τελικά 
ζευγάρωσε με τη μικρή γάτα. Χαρακτηριστική όμως ήταν η 
διαμάχη τους. Διαπίστωσα σ’ αυτή τα χαρακτηριστικά της 
ενδοειδικής επιθετικότητας που διάβασα στον Λόρεντς και 
διαβάζω τώρα στον Άιμπλ-Άιμπεσφελντ. Ποτέ δεν τους είδα να 
συμπλακούν σε μια αληθινή μάχη. Έβγαζαν το χαρακτηριστικό 
νιαούρισμά τους όσο πιο δυνατά και όσο πιο επιβλητικά 
μπορούσαν ο καθένας, σαν σε μια «μονομαχία τραγουδιού» 
όπως αυτές που περιγράφει ο Άιμπλ-Άιμπεσφελντ. Επίσης δεν 
στεκόντουσαν απέναντι αλλά πλάι πλάι, κοιτάζοντας ο ένας τον 
άλλο, προσπαθώντας έτσι να δείξουν όσο γίνεται μεγαλύτερο 
το περίγραμμα του κορμιού τους, για να φανούν πιο 
απειλητικοί, σαν τα ψάρια που περιγράφει ο Λόρεντς. 
  «Πατρικά» χαρακτηριστικά από τους γάτους αυτούς (από το 
μαύρο περισσότερο, μια και αυτός ήταν ο πατέρας) δεν είδα. 
Φαίνεται ότι όπου μπορεί και τα βγάζει πέρα η μητέρα, ο 
πατέρας είναι περιττός. Όμως οπότε πλησίαζε ο μαύρος γάτος, 
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τα γατάκια έτρεχαν προς το μέρος του και τον χαιρετούσαν «δι’ 
ασπασμού». Όσο περίεργο κι αν φαίνεται αυτό, έχω δει πολλές 
φορές στις γάτες αυτόν τον «ανθρώπινα θερμό» χαιρετισμό, να 
τρίβουν τις μουσούδες τους. Το φιλί σίγουρα έχει μια 
προανθρώπινη προέλευση. Τέλος μια φορά είδα τον μαύρο 
γάτο να έχει καθηλωμένο το μαύρο γατάκι κρατώντας το απ’ το 
λαιμό. Όμως ήταν ολοφάνερο ότι έπαιζε μαζί του. Δεν πιστεύω 
όμως καθόλου ότι το γατάκι αναγνώρισε σ’ αυτόν το φυσικό 
του πατέρα. Μάλλον κινήθηκε από τον θαυμασμό που νιώθουν 
τόσο συχνά τα παιδιά για τους μεγάλους. 
  Οι διακοπές τέλειωσαν, όμως βρέθηκα και πάλι στο χωριό, 
λόγω ενός σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου της μητέρας μου. 
Τότε γνώρισα και μια άλλη γενιά γατάκια, τέσσερα τον αριθμό: 
δυο μαύρα και δυο άσπρα. Ήταν πολύ χαριτωμένα. Αυτά ήταν 
πιο προσιτά, γιατί τα είχε η γάτα στο αποχωρητήριο. Συνήθως 
ήταν όλα μαζί πάνω σε ένα τσουβάλι καλαμπόκι. Όταν ήταν ένα 
ένα και με έβλεπαν το έβαζαν στα πόδια και κρυβόντουσαν 
πίσω από σακιά, καφάσια κι ένα σωρό άλλα κατσιφάφαλα. 
Είναι πολύ χαριτωμένα έτσι όπως περπατάνε, ασυντόνιστα, με 
την κοιλιά τους να σύρνεται κάτω, μη μπορώντας να σταθούν 
σταθερά πάνω στα αδύναμα ποδαράκια τους. Όταν 
βρισκόντουσαν όμως όλα μαζί, συνήθως κουλουριασμένα 
πάνω στο σακί, είχαν περισσότερο θάρρος, μου φυσούσαν 
δείχνοντας τα δοντάκια τους, και μόνο την τελευταία στιγμή 
γλιστρούσαν κάτω. Φυσικά εγώ πάντα κατάφερνα και έβαζα 
κάποιο στο χέρι. Έτσι για πρώτη φορά είδα ένα περίεργο 
παράσιτο, μεγάλο σαν κουκί, ένα τεράστιο σώμα με έξι νομίζω 
μικρά μικρά πόδια, να τους ρουφάει πολύτιμο αίμα. 
  Η μητέρα μου βγήκε απ’ το νοσοκομείο αφού κάθισε ένα 
μήνα, εγώ έφυγα βιαστικά για την Αθήνα για να τακτοποιήσω 
κάποιες εκκρεμότητες με τους εκδότες μου, για να επιστρέψω 
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σε δεκαπέντε μέρες. Ήταν οι αρχές των καλοκαιρινών μου 
διακοπών, που μετά από εφτά χρόνια θα κρατούσαν πάλι για 
δυο μήνες. 
  Όταν επέστρεψα από την Αθήνα, αρχές Ιούλη, βρήκα δυο 
μόνο από τα τέσσερα γατάκια, πάλι ένα μαύρο αρσενικό και 
ένα άσπρο θηλυκό, μεγαλωμένα αρκετά. Τα άλλα δυο 
έλλειπαν. Φοβήθηκα μήπως τα πήρε και αυτά το νερό, δεν 
τόλμησα να ρωτήσω. Πιθανώς όμως να τα έδωσε ο πατέρας 
μου. Έλειπε και το μαύρο γατάκι που τόσο είχα συμπαθήσει. Η 
αδελφή του, μεγάλη γάτα πια, ήταν έγκυος. Η άλλη γάτα είχε 
εξαφανισθεί, και μαζί της ο άσπρος αρσενικός. Δεν ξέρω 
ακόμα, και ούτε θα μάθω πιστεύω, τι γίνανε. Η μεγάλη γάτα 
είχε κι αυτή φύγει. Ο πατέρας μου, όταν την είδε πάλι 
αγαστρωμένη, την κλώτσησε. Γι’ αυτόν, κάθε γατάκι μέτραγε 
σαν ένα στόμα παραπάνω. Η γάτα, μετά από τη κλωτσιά δεν 
τόλμησε να ξαναφανεί. Πήγε και γέννησε αλλού, και χθες 
ανακάλυψα ότι ήταν σε ένα γειτονικό σπίτι ακατοίκητο. Τα 
γατάκια της τα είδα μεγάλα. Αναρωτιέμαι πως μπορεί και τα 
συντηρεί μόνη της. Ο πατέρας μου μετάνιωσε για τη κλωτσιά. 
Αφενός γιατί την εκτιμούσε πολύ σαν κυνηγαρού, κι αφετέρου 
λόγω ενός αταβιστικού αισθήματος απέναντι σε μια ικανή 
μητέρα. Έτσι όταν την ξαναείδε άρχισε να της δίνει φαΐ, κι αυτή 
σιγά σιγά ξεθάρρεψε και ξανάρχεται. Όμως μόνο για να δει αν 
υπάρχει τίποτα στο παλιό τηγάνι που βάζουμε το φαγητό των 
γατιών. 
  Τα παλιά μικρά της δεν θέλει να τα δει. Μόλις κάνουν να τη 
σιμώσουν τους φυσάει απειλητικά. Πολύ άστοργη μητέρα για 
τα μεγάλα της παιδιά. Ίσως να κατάλαβε ότι της κλέψανε τη 
θέση της στο σπίτι. Μπορεί όμως και να τα διώχνει γιατί 
φοβάται μήπως θέλουν να τη θηλάσουν.  
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  Η πραγματική ιστορία αρχίζει με το μεγάλο πια θηλυκό γατάκι, 
που σε λίγο γεννάει τρία γατάκια, και τα δυο μικρά. Το 
αξιοπερίεργο είναι ότι αυτά τα δυο μικρά ήταν ακριβή 
αντίγραφα, και από ψυχολογική άποψη, των δυο 
προηγούμενων που ανέφερα. Το ένα τολμηρό και επιθετικό, το 
άλλο μαζεμένο. Αυτό το δεύτερο είχε ένα πολύ χαριτωμένο 
σωματάκι, και πολύ ωραίο περπάτημα, σαν μικρογραφία 
τίγρης. Γι’ αυτό το βάφτισα ασυναίσθητα «τιγράκι». Έτσι 
αντικατέστησε φυσιολογικά το άλλο που χάθηκε, λες και ήταν 
μετενσάρκωσή του. Μ’ αυτό οι σχέσεις αναπτύχθηκαν πιο 
πολύ, στέκεται και το πιάνω, μόνο που όταν το σηκώνω ψηλά 
αφήνει μια περίεργη φωνή δυσαρέσκειας και παραίτησης όμως 
ταυτόχρονα. Ήταν εξίσου παιχνιδιάρικο - τώρα έχει μεγαλώσει 
και σοβαρέψει. Και πολύ χαδιάρικο. Κάθε μεσημέρι - είχε γίνει 
συνήθεια πια - ερχόταν στο κρεβάτι που κοιμόμουν και 
αφηνόταν να το χαϊδεύω με μια αληθινή ευχαρίστηση, με 
κλειστά μάτια, ή τριβόταν το ίδιο πάνω στο χέρι μου. Τότε 
συνειδητοποίησα για μια ακόμη φορά τη βιολογική βάση 
πολλών πολιτιστικών τυπικών. Το χάδι προσφέρει μια 
«σωματική» ευχαρίστηση, ακόμη κι όταν είναι πολύ ξέμακρο 
από κάθε σεξουαλικό συσχετισμό, και πάνω σ’ αυτή την 
«πρωταρχική» ευχαρίστηση αναπτύσσεται σαν σύμβολο 
τρυφερότητας και στοργής. [Λίγα χρόνια αργότερα διάβασα το 
βιβλίο του Desmond Morris, «Η σημασία της επαφής»]. 
  Το παλιό άσπρο θηλυκό γατάκι, σε αντίθεση με την άλλη γάτα, 
έδειχνε και δείχνει ακόμη μεγάλη αγάπη για τα δυο πιο μικρά 
γατάκια. Όμως το αρσενικό είναι μοχθηρό. Πολλές φορές το 
είδα να την πλησιάζει, δήθεν χαϊδιάρικα, και ξαφνικά να της 
καταφέρνει ένα κτύπημα στο κεφάλι με ένα από τα μπροστινά 
του πόδια - ή αντίστροφα να το πλησιάζει αυτή, κι ενώ κάνει 
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πως δέχεται την τρυφερότητά της, να της καταφέρνει πάλι το 
ίδιο κτύπημα. 
  Κάποτε όμως βρέθηκα μάρτυρας ενός επεισοδίου που με 
έκανε να σκάσω στα γέλια. Το γατάκι πλησιάζει τη γάτα με τις 
συνηθισμένες του δήθεν τρυφερές διαθέσεις. Η γάτα κάνει πως 
δέχεται τις περιποιήσεις του και ξαφνικά του αστράφτει ένα 
κτύπημα με το δεξί μπροστινό της ποδάρι, που το πέταξε δέκα 
μέτρα μακριά. Ξέρουν και τα ζώα να εκδικούνται, με την ίδια 
πονηριά μάλιστα με μας. Όμως τελικά ήταν απλώς ένα μάθημα, 
γιατί από τη συμπεριφορά της φάνηκε πως δεν του κρατούσε 
κακία.  
  Εν τούτοις η αδυναμία της ήταν το άσπρο γατάκι. Όταν 
γέννησε, το βύζαινε κι αυτό μαζί με τα δικά της, και 
βρισκόντουσαν πάντα μαζί. Σχεδόν είχαν απομονώσει τον 
«γλειψιματία» αρσενικό. Η γάτα είχε κι άλλους λόγους. Το είδα 
μια φορά που της πήρε μέσα από το στόμα της ένα ποντικό που 
είχε για τα μικρά. Φυσικά εγώ αμέσως επανόρθωσα την αδικία. 
Ακόμη, ποτέ δεν τους έριξα μεζεδάκι, κι αφού μυρίσει το δικό 
του να μη πάει σ’ αυτό που είχε επιλέξει το άσπρο γατάκι. 
Εκείνο υποχωρούσε πάντα υποτακτικά. Αυτό μου έκανε 
εντύπωση, γιατί ποτέ δεν είδα τα γατιά να τσακώνονται στο 
φαγητό, ή να προσπαθεί το ένα να κλέψει το φαγητό του 
άλλου. Το κυριαρχικό του ένστικτο πρέπει να ήταν πολύ ισχυρό, 
και θα αντλούσε μια πρόσθετη αυτοπεποίθηση από τη στενή 
του σχέση μαζί μου. Ίσως γι’ αυτό νιαούριζε παραπονιάρικα για 
φαγητό κάθε φορά που με έβλεπε, ενώ τα άλλα γατιά ως προς 
αυτό κρατούσαν μια αξιοπρέπεια.  
  Είχα την ευκαιρία να πιάσω γνωριμία και με ένα άλλο 
εκπρόσωπο του βασιλείου των ζώων, έναν πουλί. Καθώς 
πήγαινα σπίτι ένα μεσημέρι γυρίζοντας από το μπάνιο, άκουσα 
τιτίβισμα πουλιού μέσα από ένα θάμνο στην άκρη του 
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μονοπατιού ενώ συγχρόνως διέκρινα μέσα από τα φυλλώματά 
του ένα φίδι. Πήρα μια πέτρα και την πέταξα στο θάμνο, κι 
αμέσως πετάχτηκε έξω έντρομο ένα μικρό κοτσυφάκι. Έτρεξε 
κατ’ ευθείαν προς το μέρος μου και το πήρα στις χούφτες μου. 
Από το μικρό του κεφαλάκι έτρεχε αίμα, ενώ είχε μια 
πατσουλιά μαδημένο χνούδι. Δεν ξέρω πως τρώνε τα φίδια τα 
πουλιά, όμως μου σχηματίσθηκε η εντύπωση ότι το μαδούν 
πρώτα πριν το σκοτώσουν.  
  Μόλις πέρασε ο πρώτος φόβος για το φίδι, το κοτσυφάκι 
άρχισε να φοβάται κι εμένα. Όμως ήταν πολύ μικρό για να το 
αφήσω, και δεν ήξερα από ποια φωλιά είχε πέσει. Έτσι 
αποφάσισα να το κρατήσω και να το μεγαλώσω. Το έβαλα 
λοιπόν μέσα στο αποχωρητήριο. Δοκίμασα να το ταΐσω. 
Διαπίστωσα αμέσως την ανακλαστική κίνηση του ανοίγματος 
του ράμφους, μόλις άπλωνα από πάνω το χέρι μου. Το τάισα με 
ρύζι. Όμως τα δάκτυλά μου δεν ήταν πολύ πειστικό 
υποκατάστατο, γιατί τη μια άνοιγε το στόμα του και την άλλη 
το έστρεφε πέρα τρομαγμένο. 
 Δοκίμασα να το βγάλω έξω, ξέροντας πως θα ένιωθε σαν 
φυλακισμένο μέσα στο αποχωρητήριο. Όμως γρήγορα 
διαπίστωσα πως κινδύνευε. Τα γατιά παραμόνευαν. Αλλά ενώ 
το μαύρο γρήγορα συνειδητοποίησε τη μεταξύ μας σχέση και 
το εγκατέλειψε, το άσπρο καιροφυλακτούσε. Σε μια στιγμή που 
μου ξέφυγε, του το πήρα κυριολεκτικά μέσα από το στόμα. 
Φυσικά δεν μου πέρασε καθόλου απ’ το μυαλό να φέρω τα δυο 
ζώα κοντά το ένα στο άλλο για να γνωριστούνε, όπως έκανε ο 
Σβέικ. Τέτοιες σύντομες διαδικασίες δεν μπορούν να 
μπλοκάρουν αποδεσμευτικούς μηχανισμούς. Έτσι γρήγορα το 
ξαναπήρα στο αποχωρητήριο, αφού το έλυσα. Έδωσα σαφείς 
οδηγίες στους γονείς μου να μην ξεχάσουν την πόρτα ανοιχτή, 
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και για να μη φύγει, και για να μη μπει μέσα κάποιος κάτης και 
το γραπώσει. 
  Το βράδυ που γύρισα, η πόρτα του αποχωρητηρίου ήταν 
ανοικτή και το πουλί έλλειπε. Ξάφνου άκουσα τη φωνούλα του 
σε ένα γειτονικό δένδρο. Πήγα να το πιάσω κι αυτό πέταξε πιο 
πέρα, σε ένα άλλο δένδρο. Ξανά η ίδια προσπάθεια, με τα ίδια 
αποτελέσματα πάλι: μόλις κατάφερνα να χωθώ μέσα στα 
κλαδιά και να απλώσω το χέρι μου να το γραπώσω, εκείνο 
έφευγε. Έτσι πήγαμε και στο διπλανό περβόλι, και η ίδια 
ιστορία άρχισε να επαναλαμβάνεται. Τότε ξαφνικά πρόσεξα 
στην άκρη ενός δένδρου το πτώμα μιας γάτας σε 
ημιαποσύνθεση. Πλησίασα και είδα με φρίκη πως ήταν το 
μαύρο μου γατάκι, που έλλειπε όταν ήλθα απ’ την Αθήνα. Δεν 
ξέρω από τι πέθανε, όμως ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά.  
  Είχε αρχίσει να σουρουπώνει για καλά, κι εγώ στεκόμουν και 
το κοίταζα. Σκέφτηκα πως ο θάνατός του με λύπησε 
περισσότερο από τον θάνατο του Μάο. Τελικά, οι συγκινήσεις 
μας καθορίζονται περισσότερο από παραστάσεις παρά από 
έννοιες. Τον Μάο δεν τον είχα δει ποτέ, ενώ το γατάκι μου το 
είχα για μήνες μέσα στα πόδια μου. Με τέτοιους μεταφυσικούς 
στοχασμούς προσπαθώ πάντα να ξορκίζω τις στενοχώριες μου. 
Όταν αναλύσεις τη συγκίνηση στα συστατικά της στοιχεία, 
αποκτάει κάτι το εγκεφαλικό, ανάγεται σε μια πιο γενική 
σφαίρα, χάνει την ιδιαίτερη ατομικότητά της, και αυτό πιστεύω 
είναι που φέρει το στοιχείο της λύτρωσης. 
  Η σχέση των δύο μεγάλων γατιών με τα γατάκια της μικρής 
γάτας (εδώ φαίνεται το ότι τους λείπουν τα ονόματα) είχε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Στην αρχή, είδα πως τα 
αντιμετώπισε το μαύρο γατάκι. Ήταν όλο περιέργεια, μα και 
εχθρότητα. Αυτά έδειχναν επίσης περιέργεια, όμως δεν 
έδειχναν να φοβούνται ιδιαίτερα από τις επιθετικές του 
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διαθέσεις. Εξάλλου επρόκειτο για μια ritualized 
(τελετουργοποιημένη) επιθετικότητα: δεν τους επιτίθετο 
ανοικτά, αλλά όταν αυτά ήταν κρυμμένα σε καμιά γωνιά, 
δοκίμαζε τάχα να τα ξετρυπώσει. Δυο φορές που βρέθηκαν 
πρόσωπο με πρόσωπο, δεν δοκίμασε να τους επιτεθεί. Τα 
γατάκια άφηναν το χαρακτηριστικό τους φύσημα, και το μαύρο 
γατάκι «κώλωνε». 
  Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συμπεριφορά του άσπρου γατιού. 
Μόλις τα είδε από μακριά, έτρεξε όλο ενδιαφέρον προς το 
μέρος τους, τα μύρισε, άφησε αυτό το αμυντικό «φύσημα» και 
το έβαλε στα πόδια, σημάδι ότι βρέθηκε μπροστά σε κάτι ξένο 
και εχθρικό. Η μυρουδιά λοιπόν, όπως γράφει και ο Άιμπλ-
Άιμπεσφελντ, είναι το μέσο διάκρισης των φίλων από τους 
εχθρούς. 
  Αργότερα και τα δυο γατιά τα συνήθισαν, και καθώς αυτά 
ξεθάρρεψαν, άρχισαν να παίζουν μαζί τους. Εγώ 
χρησιμοποίησα το μαύρο γατί για να ξεθαρρέψουν μαζί μου. Το 
έπαιρνα στην αγκαλιά μου και το χάιδευα, κι έβλεπα την 
έκπληξη και το ενδιαφέρον στα μάτια τους, και με πλησίαζαν 
μετά πιο άφοβα. 
  Πρέπει να τονίσω αυτή την εκφραστικότητα των ματιών τους, 
που πάνω τους έχω δει αποτυπωμένες όλες τις αντίστοιχες 
εκφράσεις που παίρνουν τα ανθρώπινα μάτια. Φαίνεται ότι 
αντιδρά περισσότερο το αισθητήριο που δέχεται και τα 
περισσότερα ερεθίσματα, με ένα αρκετά άμεσο τρόπο, και γι’ 
αυτό γίνεται ένας τέτοιος «καθρέφτης αισθημάτων». Και είναι 
χαρακτηριστικό ότι η εκφραστικότητα των ματιών συνδέεται με 
οπτικές παραστάσεις - φόβου, έκπληξης, σεξουαλικού 
ερεθισμού, κ.λπ.  
  Μέχρι τώρα τονίσαμε περισσότερο τους κληρονομικούς 
παράγοντες, τα έμφυτα σχήματα. Όμως οι περιβαλλοντικοί 
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παράγοντες έχουν κι αυτοί μια μεγάλη επίδραση, αφού πάνω 
στο περιβάλλον συντελείται κάθε προσαρμογή, και πολλές 
φορές αρκούν για να αναστατώσουν ή να εξουδετερώσουν και 
τα πιο σταθερά σχήματα συμπεριφοράς. Παρακάτω έχω ένα 
παράδειγμα. 
  Ήταν δυο μέρες που η μικρή γάτα μας νιαούριζε λυπημένα. 
Ήταν σε μια κατάσταση έντονου ερεθισμού και ο ρυθμός της 
αναπνοής της ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Υποθέσαμε ότι 
πιθανώς να της είχαν πάρει τα γατάκια (που δεν ξέραμε πού τα 
είχε κρύψει). Την τρίτη μέρα ο πατέρας μου μού είπε να 
προσέχω να μην ξανακλειδώσω τον κάτη μέσα στην αποθήκη.  
  Τι είχε συμβεί. 
  Τα γατάκια είχαν μεγαλώσει αρκετά, και θεώρησε σκόπιμο να 
τα εξοικειώσει με το σπίτι. Έτσι τα είχε κλείσει μέσα στην 
αποθήκη. Όμως εμείς την ανοίγαμε σπάνια, και επί δυο μέρες 
δεν μπορούσε να μπει μέσα να τα ταΐσει. Γι’ αυτό ήταν τόσο 
ανήσυχη.  
  Τι συνέβη όμως μετά.  
  Καθώς εμείς κλειδώναμε την αποθήκη το βράδυ (την ημέρα 
την αφήναμε ανοικτή) έχεζε αναγκαστικά μέσα. Ο πατέρας μου 
διαολίστηκε, κι έτσι αναγκάστηκα να μετακομίσω τα γατάκια 
στο αποχωρητήριο που ήταν μόνιμα ανοικτό. Φανταστείτε 
όμως την έκπληξή μου όταν την επομένη είδα ότι η γάτα είχε 
χέσει πάνω στο τσιμέντο. Το είχε βρει φαίνεται πιο βολικό. Την 
αρπάζω λοιπόν, της μουλώνω το κεφάλι πάνω στα σκατά της 
και μετά της δίνω μια στα πλευρά. Πετάχτηκε έξω και την είδα 
που κάθισε στο χωράφι νιαουρίζοντας λυπημένα, θα μπορούσα 
να πω «ένοχα».  
  Την επομένη την είδα να έχει χέσει στο χωράφι, μπροστά στην 
πόρτα του αποχωρητηρίου, στο ίδιο σημείο που καθόταν χθες 
μετά που τις είχε φάει. Δεν τα είχε σκεπάσει. Δεν μπόρεσα να 
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αποφύγω τη σκέψη ότι ήθελε να μου δείξει ότι κατάλαβε το 
μάθημά της. Πάντως τα γεγονότα ήταν αυτά. 
  Τα ζώα έχουν μια αρκετά εκφραστική γλώσσα, που την ξέρουν 
μόνο αυτοί που έχουν ζήσει αρκετό καιρό μαζί τους. Εγώ 
μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω και τις πιο λεπτές αποχρώσεις, 
και τους πιο πολύπλοκους συνδυασμούς, από τις φωνές των 
γατιών μας. Φόβος, οργή, προσδοκία, μεταξύ τους κλήσεις, 
κ.λπ. είναι για μένα πολύ εύκολα αναγνωρίσιμα. Απ’ όλες όμως 
τις φωνές των γατιών, η πιο ωραία είναι αυτή της μάνας που 
φωνάζει τα μικρά της. Είναι μια χαμηλότονη, γουργουριστή 
φωνή, με λεπτές αποχρώσεις. Η γάτα μας χρησιμοποιούσε σε 
υπερβολικό βαθμό αυτή τη φωνή. Ίσως να την ένιωθε όπως 
νιώθουμε εμείς το τραγούδι.  
  Παρατήρησα δε και το εξής χαρακτηριστικό: Όταν μετά τις 
πρώτες κλήσεις τα γατάκια παρέλειπαν να ανταποκριθούν, τότε 
η φωνή της έπαιρνε ένα ερωτηματικό τόνο, μετά γινόταν 
παραπονιάρικη.  
  Τώρα πώς εγώ καταλάβαινα ότι η φωνή της ήταν 
ερωτηματική; μα από το τονικό ύψος. Όταν ρωτάμε υψώνουμε 
στο τέλος της πρότασης τον τόνο της φωνής μας. Το ίδιο λοιπόν 
έκανε κι η γάτα. Έτσι πιστεύω τώρα ότι διαθέτουμε κοινά 
φωνητικά σχήματα με τα ζώα, που καθένα βέβαια 
προσαρμόζεται στις ιδιομορφίες των φωνητικών του χορδών, 
όμως το underlying pattern (υποκείμενο σχήμα) είναι αρκετά 
ευδιάκριτο σε όλα τους. Υπάρχει κανείς που να μην 
αναγνωρίζει την κραυγή πόνου ενός ζώου; Αυτό έχει ειδική 
αξία επιβίωσης, ότι τα ζώα μπορούν να αντιλαμβάνονται τη 
συμπεριφορά και τις διαθέσεις το ένα του άλλου, και να 
προσαρμόζονται αντίστοιχα. Βέβαια, η ικανότητά τους να 
ξεχωρίζουν τα φωνητικά σχήματα του είδους τους, σε σχέση με 
τα φωνητικά σχήματα άλλων ειδών υπερέχει κατά πολύ. Όμως 



 

94 
 

αυτή η έστω στοιχειακή ικανότητα διάκρισης κάποιων φωνών 
οφείλεται και στην ομοιότητα κάποιων βασικών 
νευροφυσιολογικών διαδικασιών σε όλα τα ζώα, όπως αυτές 
που αναφέρονται σε πόνο, οργή, πείνα, κ.λπ. Ίσως αυτός να 
είναι και ο κυριότερος λόγος, και όχι η ειδική αξία επιβίωσης 
που έχει πολλές φορές αυτό το γεγονός. Όμως οι πιο λεπτές 
αποχρώσεις γίνονται γνωστές με την επανάληψη, 
συνδυάζοντάς τις με ιδιαίτερα situational contexts 
(συγκεκριμένες συνθήκες). 
  Ένα πρωί, αξημέρωτα, η γάτα χρησιμοποιούσε επίμονα το 
κάλεσμά της, με ένα παραπονιάρικο τόνο στη φωνή της. 
Κατάλαβα ότι κάτι θα πρέπει να είχε συμβεί στο γατάκι (τα 
άλλα δυο τα είχαμε δώσει εν τω μεταξύ). Όταν σηκώθηκα, δεν 
είδα βέβαια πουθενά το γατάκι. Έψαξα, και το βρήκα τελικά 
κάτω από κάποια βλήτα στα τούβλα, όπου συνήθιζε να 
ξαπλώνει τα μεσημέρια με τη μάνα του - νεκρό. Ακόμα δεν 
μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Από δίψα; Από πείνα; Από 
μοναξιά; Ή τι άλλο; 
  Όταν πεθαίνει ένα μωρό, τις περισσότερες ευθύνες τις έχει η 
μάνα. Δεν μπόρεσα όμως να εντοπίσω πιο ειδικά την ευθύνη 
της. 
  Πήρα ένα φτυάρι και τοποθέτησα πάνω το γατάκι και της το 
πήγα. Την είδα που το μύριζε συνεχώς. Να προσπαθούσε άραγε 
να το αναγνωρίσει; Πρέπει να ήξερε ότι ήταν το δικό της. Τα 
άλλα γατιά πλησίασαν κι αυτά, όμως με το δισταγμό που 
πλησιάζουμε εμείς ένα φέρετρο. 
  Ξαφνικά έπεσε το φτυάρι, όπως το είχα στεμένο, και όλα 
πετάχτηκαν πίσω έντρομα, όπως θα κάναμε κι εμείς αν 
βλέπαμε ξαφνικά ένα νεκρό να κινείται. Τέλος άνοιξα ένα 
λάκκο και το έθαψα. Δεν άκουσα καμιά φωνή θλίψης. Να ήταν 
τόσο βαθύς ο πόνος; Ή να ήταν πολύ λίγος, μια και οι γάτες 
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0πρέπει να είναι φυλογενετικά προετοιμασμένες να δέχονται 
με αρκετή φυσικότητα το θάνατο αρκετών από τα μικρά που 
τους μέλει να γεννήσουν στη ζωή τους; Δεν ξέρω. Πάντως επί 
δυο τρεις μέρες άκουγα τη γάτα να βγάζει την ίδια φωνή 
κλήσης, με παραπονιάρικο τόνο αυτή τη φορά. Ένα σχήμα 
συμπεριφοράς που ο θάνατος το είχε καταστήσει αυτόχρημα 
περιττό, όμως ο οργανισμός της μόνο σιγά σιγά μπορούσε να 
απενεργοποιήσει.  
  Σήμερα έχει ο μήνας 23 (Αυγούστου), και το βράδυ φεύγω για 
την Αθήνα. Θα ξαναγυρίσω το Πάσχα [Θα έμενα με την μητέρα 
μου στην Αθήνα, και τα Χριστούγεννα δεν θα κατεβαίναμε, 
λόγω κρύου. Τελικά κατεβήκαμε τρεις μέρες μετά τα 
Χριστούγεννα, αυτή σε φέρετρο, εγώ σε αεροπορικό κάθισμα 
της τρίτης θέσης]. Πόσα άραγε από τα γατιά μας θα ζουν τότε; 
Θα με αναγνωρίσουν άραγε; Με το μαύρο γατάκι μου, για 
μόλις μια δεκαπενθήμερη απουσία, χρειάστηκε μια καινούρια 
διαδικασία αποκατάστασης των σχέσεών μας, έστω και αν αυτή 
κράτησε μόνο δυο λεπτά. Το Πάσχα, πόσο θα διαρκέσει; 
  Πιστεύω πως ουσιαστικό στοιχείο της φυσικής ζωής είναι η 
επαφή με τα ζώα. Ο άνθρωπος χάνει αρκετή από την υπεροψία 
του αν έρθει σε επαφή μαζί τους. Και ακόμη πιστεύω πως μόνο 
αν δούμε και γνωρίσουμε τη ζωή σ’ όλες της τις μορφές, 
μπορούμε να την αγαπήσουμε όπως πρέπει. Και η αγάπη είναι 
η πιο ουσιαστική προϋπόθεση για κάθε ομαλή ανάπτυξη. Η 
επιθετικότητα, όπως λέγει ο Άιμπλ-Άιμπεσφελντ, έχει μια 
ξεπερασμένη αξία επιβίωσης. Η κοινωνία, που πάνω της 
βασίζει την εξέλιξή του ο άνθρωπος, στηρίζει τη συνοχή της όλο 
και περισσότερο στην αγάπη. Κι όταν λέμε στα παιδιά 
«αγαπάτε τα ζώα», δεν το κάνουμε για να προφυλάξουμε τα 
ζώα. Το περισσότερο κέρδος το έχουν τα ίδια τα παιδιά. Και 
μπορώ να πω από τις εμπειρίες μου ότι, καθόλου τυχαία, 
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εκείνοι που δεν αγαπούσαν τα ζώα ήσαν εκείνοι που εύρισκα 
και λιγότερο ενδιαφέροντες σαν προσωπικότητες. Και, κάποιος 
μεγάλος (Ο Παναγιώτης Γουλιέλμος) λέγει ότι ο επαναστάτης 
είναι πάντοτε φιλόζωος. Μπορούμε άραγε να το καταφέρουμε 
αυτό;  
 

Ο Κάλβος και οι πρώτες μεγάλες στιγμές της Νεοελληνικής  
λογοτεχνίας 

 
Έρευνα, Ιούν. 1992, τ. 18, σελ. 23-28. 
(Το κείμενο αυτό καθώς και τα επόμενα για τον Σολωμό, τον 
Παλαμά και τον Καβάφη γράφηκαν το 1983-1985, όταν 
διορίστηκα σαν φιλόλογος. Ήθελα να γνωρίσω τους 
κορυφαίους μας ποιητές όσο καλύτερα μπορούσα, για να τους 
διδάξω και καλύτερα. Άλλα ενδιαφέροντα που προέκυψαν στο 
μεταξύ δεν με άφησαν να γράψω και για τους Καρυωτάκη, 
Σεφέρη, Ελύτη και Ρίτσο, όπως σκόπευα αρχικά.) 
  
  Ο Κάλβος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1792. Πατέρας του ήταν 
ο Τζανέτος Κάλμπος, τύπος τυχοδιωκτικός, και μητέρα του η 
Ανδριανή Ρουκάνη, αριστοκρατικής καταγωγής. Το ζευγάρι δεν 
τα πήγαινε καλά και πολύ νωρίς χώρισαν. Το 1803, ο Τζανέτος 
Κάλμπος ανέλαβε το αξίωμα του υποπρόξενου της 
Επτανησιακής Πολιτείας στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Παίρνει τους 
δύο γιους του και πηγαίνει εκεί. Όμως στο Λιβόρνο τα 
πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Το Λιβόρνο χάνει τη 
σπουδαιότητα του σαν εμπορικό διαμετακομιστικό κέντρο της 
Μεσογείου και ο Τζανέτος Κάλμπος τα μαζεύει για να γυρίσει 
στην Ελλάδα, αυτή τη φορά στη Σάμο. Στη Σάμο θα αφιερώσει 
αργότερα μια ωδή του ο ποιητής. 
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  Ξαναγυρνάνε στην Ιταλία, όπου το 1812 χάνουμε τα ίχνη του 
πατέρα του. Ο Κάλβος ζει μέσα στη φτώχεια και κάνει ιδιαίτερα 
μαθήματα για να ζήσει. Τότε είναι που γνωρίζεται με τον Ούγκο 
Φώσκολο στη Φλωρεντία. Ο νεαρός Κάλβος ενθουσιάζεται από 
τον μεγάλο Ιταλό ποιητή και επαναστάτη. Ο Φώσκολος βλέπει 
έναν ενθουσιώδη νέο γεμάτο υποσχέσεις, και θα τον 
προσλάβει σαν γραμματέα του. Την ίδια περίπου εποχή ο 
Κάλβος θα αποτολμήσει τα πρώτα λογοτεχνικά του 
ξεπετάγματα. Το 1811, στα δεκαεννιά του χρόνια, συνθέτει μια 
ωδή στον Ναπολέοντα. Η παράδοση τον θέλει να τη σχίζει, 
όπως έκανε ο Μπετόβεν με την αφιέρωση της Ηρωικής. 
  Το 1813 διευρύνονται οι φιλοδοξίες του. Γράφει δύο 
κλασικιστικές τραγωδίες, τον «Θηραμένη» και τις «Δαναΐδες», 
για τις οποίες ο Φώσκολος θα εκφραστεί κολακευτικά. Δεν 
έχουμε λόγους να αμφιβάλουμε για το αμερόληπτο της 
κριτικής του. 
  Την επόμενη χρονιά γράφει μια ωδή για τις Ιονίους νήσους 
(Ode agli Ionii). 
  Ο Κάλβος, σίγουρα από θαυμασμό, ίσως και από 
υστεροβουλία (ήταν το αποκούμπι στις οικονομικές του 
στενοχώριες) ακολουθεί τον Φώσκολο στην εξορία του. 
Μάλιστα το 1816 θυσιάζει τη μεγάλη αγάπη του, την Ιουδήθ 
Μαροκέλι, κόρη πλούσιου Φλωρεντινού εβραίου (αφού ο 
πατέρας της φρόντισε να τον απολύσουν είναι αλήθεια, γιατί 
δεν ήθελε το δεσμό) και τρέχει να βρει τον Φώσκολο στο 
Λονδίνο, το Σεπτέμβριο του 1816. 
Όμως η σχέση των δύο ανδρών δεν κρατάει και πολύ. Γιατί; Ο 
Φώσκολος είπε ότι τον παράτησε ο Κάλβος γιατί δυσκολευόταν 
να τον συντηρεί. Ο Κάλβος δεν ξέρουμε τι είπε. Ο Κώστας 
Θρακιώτης πιστεύει ότι ο Κάλβος παράτησε τον Φώσκολο όταν 
αυτός πρόδωσε τους επαναστατικούς οραματισμούς του και 
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προσχώρησε στο συντηρητισμό. Μπορεί ο λόγος να μην ήταν 
κανένας από τους δύο, ίσως όμως και οι δύο. Μόνο εικασίες 
μπορούμε να κάνουμε. 
  Ίσως από στενό υπολογισμό, ίσως όμως και από την απελπισία 
του που βρέθηκε μόνος κι έρημος σε μια ξένη χώρα, χωρίς 
λεφτά και στήριγμα πουθενά, βρήκε μια Αγγλίδα και την 
παντρεύτηκε. Όμως και πάλι τον χτύπησε η μοίρα. Λίγες μέρες 
μετά τη γέννα πέθανε η μητέρα, για να την ακολουθήσει 
σχεδόν αμέσως μετά και το κοριτσάκι τους. 
Δεν έχει πια λόγο να μείνει στην Αγγλία και ξαναγυρνάει στη 
Φλωρεντία. Όμως ο φάκελός του με τις επαναστατικές του 
δραστηριότητες είναι αρκετά βαρύς και τον εκτοπίζουν στην 
Ελβετία. Στη Γενεύη, το 1824, εκδίδει την πρώτη του συλλογή 
με 10 ωδές, την «Λύρα». Δύο χρόνια αργότερα, στο Παρίσι, 
εκδίδονται τα «Λυρικά», άλλες δέκα ωδές, αφιερωμένες στο 
στρατηγό Λαφαγιέτ. Την ίδια χρονιά, το 1826, έρχεται στην 
Ελλάδα να προσφέρει κι αυτός τις υπηρεσίες του. Να ντράπηκε 
άραγε για το θάνατο του Μπάυρον; Ή μήπως άλλες δυσχέρειες 
δεν τον άφηναν να έλθει πιο πριν; Στην Ελλάδα δεν κάθισε 
πάνω από είκοσι μέρες και γύρισε στην Κέρκυρα. Να ένιωσε 
άραγε να πληγώνεται ο ιδεαλισμός του μπροστά στην πεζή 
πραγματικότητα της επανάστασης, με τις ραδιουργίες και τους 
μικροϋπολογισμούς; Αφού γράφει για τη διχόνοια στις ωδές 
του και αφού κάνει έκκληση για ομόνοια στην τελευταία του 
ωδή, σημαίνει ότι μάλλον ήταν προετοιμασμένος. 
  Η συντηρητική κυβέρνηση του Μαυροκορδάτου ίσως έβλεπε 
με δυσπιστία τον καρμπονάρο και φανατικό φιλικό, και γι’ αυτό 
αποποιήθηκε με εύσχημο τρόπο τις υπηρεσίες του μη 
αναθέτοντάς του καθήκοντα που να του ταιριάζουν. 
  Στην Κέρκυρα εγκαθίσταται πια μόνιμα και διδάσκει στην Ιόνιο 
Ακαδημία. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε για τη ζωή του εκεί. Η 
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ρουτίνα αρέσκεται να μην αφήνει μαρτυρίες. Αυτοί που τον 
γνώρισαν τότε, τον περιγράφουν σαν άνθρωπο περίεργο και 
απομονωμένο. Με το Σολωμό δεν είχε επαφές και λένε πως 
μόλις που χαιρετιόντουσαν από μακριά. Η φιλολογική κίνηση 
που γινόταν γύρω από αυτόν δεν τον τράβηξε. Ίσως μάλιστα και 
να τον απωθούσε. Η δική του η λύρα είχε σωπάσει εντελώς. 
  Πικραμένος, παύει να είναι και καλός καθηγητής. Μια μέρα, 
μετά από μια καζούρα των μαθητών του, υποβάλλει την 
παραίτηση του. Ίσως να είχε πάρει και το γράμμα της Σαρλότας, 
μιας παλιάς του μαθήτριας, όταν ήταν στο Λονδίνο, 20 χρόνια 
νεότερη του, που στα σαράντα της τώρα και ανύπαντρη του 
ζητούσε να έλθει στην Αγγλία και να παντρευτούν. 
  Στο Λόουθ, μια πόλη του Lincolnshire της Αγγλίας, διευθύνει 
με τη γυναίκα του ένα παρθεναγωγείο, ενώ παράλληλα 
μεταφράζει βιβλία για την αγγλικανική Εκκλησία. Εκεί τον 
βρίσκει ο θάνατος, 3 Νοεμβρίου 1869, στις τρεις το πρωί, 
πικραμένο και απογοητευμένο. 
  Ας μη μου δώσει η μοίρα μου  
  εις ξένη γη τον τάφο 
  είναι γλυκύς ο θάνατος 
  μόνον όταν κοιμώμεθα 
  εις την πατρίδα.  
  Δεν φάνηκε να τη συγκίνησε τη μοίρα. Τον χτύπησε ως κι εκεί. 
Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, το 1888, τον ακολούθησε στον 
τάφο του και η γυναίκα του. 
  Οι πρώτες μεγάλες στιγμές της Νεοελληνικής μας λογοτεχνίας 
ξεκινάνε με τον Κάλβο και τον Σολωμό, μόλις αρχίζει η 
επανάσταση. Η τελευταία φορά που τραγούδησαν οι μούσες 
στον ελληνικό χώρο σε μείζονα τόνο ήταν δύο αιώνες πιο πριν, 
στην Κρήτη, με τον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, για να σιγάσουν 



 

100 
 

με την κατάληψή της το 1669. Θα ξαναλαλήσουν μετά από δύο 
αιώνες στα Επτάνησα. 
  Και γιατί ειδικά στα Επτάνησα; 
  Στα Επτάνησα η ξενική κατοχή είναι πιο ήπια. Ο ενετός 
κατακτητής είχε φέρει μαζί του και τα φώτα του πολιτισμού 
του. Τα πλούσια ενετόπαιδα σπουδάζουν σε ιταλικά 
πανεπιστήμια. Η ιταλική γλώσσα τους φέρνει σε επαφή με τους 
λογοτεχνικούς θησαυρούς της Δύσης. Οι ποιητές μας σ’ αυτή 
δοκιμάζουν τα πρώτα τους ποιητικά φτερουγίσματα. Την 
ξέρουν μάλιστα καλύτερα, γιατί αυτή πρώτα διδάσκονται στο 
σχολείο. Ο Φώσκολος μαρτυρεί για τον Κάλβο ότι ξέρει 
γαλλικά, ιταλικά και λίγα ελληνικά. Μπορεί βέβαια το ντύμα να 
είναι ξένο, το περιεχόμενο όμως είναι ελληνικό. Σε λίγο θα 
κοιτάξουν να εκφραστούν με τη σωστή τους γλώσσα, αυτή που 
τους ταιριάζει σαν έλληνες ποιητές. 
  Οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Δεν πρέπει να νομίσουμε όμως 
ότι προέρχονται τόσο από την ελλιπή γνώση τους της ελληνικής 
όσο από την ανυπαρξία μιας έντεχνης λογοτεχνικής 
παράδοσης, πάνω στην οποία θα μπορούσαν να πατήσουν. 
Υπάρχει βέβαια η λογοτεχνία της Κρητικής Αναγέννησης, όμως 
αυτή αναπνέει άλλο αέρα, έναν αέρα αισθησιασμού και όχι τον 
ηρωικό αέρα της επανάστασης. 
  Εξάλλου με τους κρητικούς ιδιωματισμούς της θα δίσταζαν να 
την υιοθετήσουν σαν γλωσσικό τους όργανο. Επιπλέον δύο 
αιώνες είναι πολλοί. Ο Μοντσελέζε γράφει την Ευγένα σε 
κρητικό σχεδόν ιδίωμα, πριν από την πτώση της Κρήτης. Όσο 
για το δημοτικό μας τραγούδι, μπορεί μεν να αποτελεί μια 
γλωσσική βάση για τον Σολωμό, όμως ο ίδιος θα πρέπει να 
ανακαλύψει δικούς του δρόμους έκφρασης. 
  Ο λαϊκός τραγουδιστής δεν τραγουδάει όπως ο λόγιος 
μορφωμένος ποιητής. Και ο Σολωμός δεν θέλει (και δεν μπορεί) 
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να φτιάξει δημοτικό τραγούδι, θέλει να φτιάξει ποίηση. Τα 
μεταφυσικά οράματα του δεν έχουν τίποτα το λαϊκό. Αντίθετα 
ο γήινος αισθησιασμός του Κορνάρου δεν βρίσκεται μακριά 
από τη λαϊκή ευαισθησία, γι’ αυτό και αντλεί από τις 
μαντινάδες, ενώ στίχοι του γίνονται μαντινάδες στα χείλη του 
κρητικού λαού. Ο Κάλβος πάλι διαμορφώνει το γλωσσικό του 
όργανο από άλλες επιδράσεις. Το ιδεολογικό περιεχόμενο της 
ποίησης και του Κάλβου και του Σολωμού, ιδιαίτερα στα πρώτα 
τους έργα, είναι ο αγώνας για την ελευθερία. Όμως ο Κάλβος 
είναι πιο παθιασμένος με την ελευθερία απ’ ό,τι ο Σολωμός. Ο 
Σολωμός γράφει εγκεφαλικά στο γραφείο. Τον ενδιαφέρει πολύ 
να μιλήσει αλλά δεν μιλάει παρά μόνο όταν είναι σίγουρος ότι 
μπορεί να μιλήσει ωραία. Είναι προσεκτικός ώστε να μην 
αφήσει μέτρια ποίηση. Τα σκόρπια πετράδια τού φτάνουν. Ο 
Κάλβος όμως φαίνεται να διακατέχεται από ένα χείμαρρο 
ενθουσιασμού. Η ποίησή του είναι ορμητική και συναρπαστική, 
σαν την ίδια την επανάσταση. Θέλει να ξεσηκώσει τις 
συνειδήσεις με τις ωδές του, δεν έχει την υπομονή να κάτσει να 
επεξεργαστεί αυτό που γράφει, να προσέξει πώς θα το γράψει. 
Βιάζεται να ακουστεί, να συμπαρασύρει. Γι’ αυτό και η ποίηση 
του είναι τόσο άνιση. Δίπλα σε στίχους πραγματικά 
αριστουργηματικούς βρίσκουμε τους πιο μέτριους στίχους. Και 
αυτό δεν φαίνεται να τον ενοχλεί. Όχι από έλλειψη κριτικού 
αυτοελέγχου, αλλά γιατί δεν τον ενδιαφέρει. 
  Ακόμη, η έννοια της ελευθερίας στον Κάλβο είναι πολύ πιο 
διευρυμένη απ’ ό,τι στον Σολωμό, τότε που υμνούν και οι δύο 
την επανάσταση. Για τον Σολωμό, ελευθερία είναι η εθνική 
απελευθέρωση. Για τον Κάλβο, ελευθερία είναι επιπλέον και η 
κοινωνική απελευθέρωση. «Καίω της δεισιδαιμονίας το βαρύ 
βάκτρον», λέει στην ωδή «Εις θάνατον». Η ωδή «Εις 
Αγαρηνούς» είναι μια ωδή ενάντια στην τυραννία. Οι λαοί κάτω 
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από την πίεση των τυράννων αναγκάζονται να κάνουν άδικους 
πολέμους. 
  Η σάλπιγγα, τα τύμπανα 
  σας προσκαλούν αδίκους 
  ασύνετους πολέμους 
  φέρετε, κατασφάξατε 
  τα έθνη αθώα. 
  Πιο κάτω λέει γι’ αυτούς που συνειδητοποιούνται: 
  Αλλοίμονον, αλλοίμονον, 
  όταν ο θεός πέμψει 
  ακτίναν αληθείας 
  και με αυτήν το στήθος σας ζωοποιήσει. 
 
  Εάν τις το νουθέτημα 
  θείον ακολουθήσει 
  Στόμα μαχαίρας βάσανα 
  κλαύματα φυλακή 
  τότε ας προσμένεις 
  Το αντικληρικαλιστικό κήρυγμα της Γαλλικής Επανάστασης, 
που διατηρείται άσβεστο στους προοδευτικούς κύκλους μετά 
την Παλινόρθωση, απηχείται σε μια στροφή από την ωδή «Αι 
ευχαί»: 
  Δια να θεμελιώσετε 
  την τυραννίαν τιμάτε 
  τον Σταυρόν εις τας πόλεις σας 
  και αυτόν πολεμήσατε 
  εις την Ελλάδα.. 
  Ο ποιητής εκφράζει τις θρησκευτικές του αμφιβολίες με ήπιο 
τόνο στην ωδή «Εις Ελευθερίαν»: 
  Ίσως (αν δεν με τρέφει 
  ματαία ελπίς) ευρίσκεται 
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  μετά τον θάνατόν μου 
  γλυκυτέρα ζωή 
  και με προσμένει. 
  Μέσα στο ιδεολογικό οπλοστάσιο της επανάστασης είναι και ο 
αγώνας της Χριστιανοσύνης ενάντια στους αλλόθρησκους και ο 
ποιητής τον αξιοποιεί ωραιότατα. Ο Χριστιανισμός εξάλλου 
αποτελεί τον κρίκο της συνέχειας με τον αρχαίο κόσμο. Στην 
αμέσως προηγούμενη στροφή ο ποιητής λέγει: 
Ημείς δια τον σταυρόν 
ανδρείως υπερμαχόμεθα. 
  Στην ωδή «Εις την Νίκην» φαίνονται οι ανθρωπιστικές ιδέες 
του ποιητή, διαδομένες στους προοδευτικούς κύκλους της 
Ευρώπης στην εποχή του. Εκφράζονται με πολύ πετυχημένο 
τρόπο σε μια στιγμή που το ποίημα κινδυνεύει να 
χαρακτηριστεί (ας μου επιτραπεί ο σύγχρονος όρος) 
μιλιταριστικό. Ο ποιητής ζητάει από τη Νίκη να φτιάξει 
στεφάνια με δύο ειδών ρόδα: 
  Τάχεις γνωστά· κι εστόλισες  
  πολλές φορές μ’ εκείνα  
  τους μη σκληρώς πατήσαντας 
   τον εχθρόν, όταν έβαλε 
   τ’ άρματα κάτω. 
 
  Τάχεις γνωστά· τα εχάρισες 
  εις όσους δεν εξάπλωσαν 
  βαρείαν χείρα επί γέροντας 
  ή παρθένους οπ’ έγιναν 
  λάφυρα μάχης. 
  Η τέχνη της Γαλλικής Επανάστασης εμπνέεται από την κλασική 
εποχή, ιδιαίτερα από την αρχαία Ρώμη. Κυρίαρχη ιδέα της είναι 
η ιδέα της Αρετής, που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον κοινό 
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παρονομαστή όλων των ιδιοτήτων του επαναστάτη. Ο Κάλβος 
ήδη στην εισαγωγή του ζητά από τις μούσες να χαρίσουν στην 
Αρετή την «λαμπρότατη ακτίνα», γιατί, «επαινουμένη τους 
επιγείους χορούς, τότε δεν φεύγει», αλλά θα μείνει για πάντα 
κτήμα ακριβό της ελληνικής γης. 
  Η ωδή «Εις Ελευθερίαν» κλείνει περιέργως με μια αποστροφή 
στην Αρετή: 
ω Αρετή, πολύτιμος 
θεά, συ ηγάπας πάλαι 
τον Κιθαιρώνα, σήμερον 
την γην μη παραιτήσεις 
την πατρικήν μου. 
  Κλείνει επίσης την ωδή «Εις θάνατον», όχι χωρίς 
υπερηφάνεια, με τη στροφή: 
ως... απ’ ένα βουνό 
ο αετός εις άλλο 
πετάει, κι εγώ τα δύσκολα 
κρημνά της αρετής 
ούτω επιβαίνω. 
  Η τέχνη της Γαλλικής Επανάστασης, όπως είπαμε, ήταν τέχνη 
κλασικιστική. Αρχαία θεματογραφία, λιτά εκφραστικά μέσα, 
ισορροπημένο, αρχιτεκτονικό σχέδιο, όπως εκφράστηκαν 
κυρίως στο έργο του David. 
  Τα ίδια χαρακτηριστικά βρίσκουμε και στην ποίηση του 
Κάλβου. Εικόνες με θέματα κλασικά επανέρχονται συνεχώς 
στην ποίησή του, λες και ξεπηδάνε από γαλλικούς 
κλασικιστικούς πίνακες. Ο Πήγασος, οι πιερίδες Νύμφες, οι 
Νηριίδες, η Άρτεμη, οι τριακόσιοι του Λεωνίδα με τα αργυρά 
τους βέλη, οι Ζεφυρόποδες Χάριτες και πολλά άλλα.  
  Ο στίχος του λιτός, συνθετικός και πυκνός, διαθέτει μια 
σπάνια ακριβολογία. Μέσα στη λιτότητά του φαντάζει 
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μεγαλόπρεπος. Αλλά και οι εικόνες που χρησιμοποιεί είναι 
μεγαλόπρεπες, βιβλικές, απλές και επιβλητικές σαν πυραμίδες. 
Ο ήλιος με τις φωτερές ακτίνες του κρατάει την κεντρική θέση 
σ’ αυτές τις εικόνες των γαλαξιακών διαστάσεων. Ο ουρανός, 
τα άστρα, αποτελούν ένα μόνιμο φόντο: 
Μόνον βλέπω τον ήλιον 
μένοντα  εις τον αέρα. 
Τους τριγύρω χορεύοντας 
ουρανούς κυβερνάει 
με δίκαιον νόμον 
 
όπου τρέμουσιν άπειρα  
τα φώτα της νυκτός,  
εκεί ψηλά  πλατύνεται   
ο γαλαξίας και χύνει  
δρόσου σταγόνας. 
 
Ούτω εις το χάος αμέτρητον  
των ουρανίων ερήμων  
νυκτερινός εξάπλωσεν  
έρεβος τα πλατέα  
πένθιμα εμβόλια. 
 
Και εις την σκοτιάν βαθείαν  
εις το απέραντο διάστημα  
τα φώτα σιγαλέα κινώνται  
των αστέρων  
λελυπημένα 
 
Αλλά των μακαρίων  
σταύλων ιδού τα ηώα  
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κάγκελλα αι ώραι ανοίγουσι 
ιδού τα ακάμαντα άλογα  
του Ηλίου εκβαίνουν. 
 
Χρυσά, φλογώδη  καίουσι  
τους δρόμους του αέρος  
τα αμιλλητήρια  πέταλα 
τους ουρανούς φωτίζουσι  
λάμπουσι αι χαίται. 
 
ήκουον μόνον οι κύκλοι  
των ουρανών, την σύμφωνον  
θεόπνευστον ωδήν  
και τον αέρα ακίνητον  
είχε η γαλήνη. 
 
Μητέρα φρονημάτων 
υψηλών, συνεργέ 
ψυχών τολμηρότατων 
νύκτα ουρανία  και σύγχρονε 
δικαιοσύνης. 
  Λέξεις όπως αέρας, νερό, φωτιά, νύκτα, επανέρχονται  
συνεχώς, σαν λέξεις μιας μυστικής θεολογίας, ή ίσως της 
ιωνικής φιλοσοφίας. 
Ή καθώς την αυγήν 
εξαπλώνει ο ήλιος 
και τ’ άστρα  τ’ αναρίθμητα 
από τον μέγα  Όλυμπον 
πάντα εξαλείφει  
  Μάταια θα ψάξεις για λεπτομέρειες στους πίνακές του. Λες 
και φοβάται ο ποιητής μη χάσει την άποψη της συνολικής 
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εικόνας. Έτσι μένει ανολοκλήρωτη μια αίσθηση Μπαρόκ που 
πάει να δημιουργηθεί, ενώ ο κλασικισμός του βγαίνει 
εξουθενωμένος από τις διαστάσεις του και μας έρχονται 
μνήμες αιγυπτιακής τέχνης. 
  Όμως η εκφραστική του γκάμα είναι πιο πλατιά. Δίπλα στην 
αιγυπτιακή και στην κλασική εικονογραφία υπάρχει και η 
χριστιανική, το ίδιο επιβλητική: ένας θεός μεγαλοπρεπής, 
ένας θεός και μόνος 
αστράπτει από τον ύψιστον 
θρόνον και των χεριών του 
επισκοπεί τα αιώνια 
άπειρα έργα. 
 
Κρέμωνται υπό τους πόδας του 
πάντα τα έθνη, ως κρέμεται 
βροχή έτι εναέριος 
ενώ κοιμώνται οι άνεμοι 
της οικουμένης. 
  Αυτός ο φετιχισμός του ογκώδους και του επιβλητικού τον 
παρασύρει και σε μια άστοχη μεταφορά. 
Βρύσιν! και τα θαυμάσια 
της Αρετής αένναα 
νερά δεν βλέπω· χύνονται 
ποταμηδόν τριγύρω μου 
την γην σκεπάζουν. 
  Οπωσδήποτε ο συνειρμός του κατακλυσμού, αυτής της 
βιβλικής καταστροφής, λειτουργεί πιο άμεσα, και η μεταφορά 
δεν σώζεται, έστω κι αν λέει στον αμέσως επόμενο στίχο: 
ω θνητοί, ποτισθήτε. 
  Η λιτότητα στα εικονοπλαστικά μέσα του ποιητή φτάνει στην 
αποθέωσή της στην παρακάτω στροφή: 
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Η χώρα τότε εφαίνετο 
ναός ηρειπωμένος 
όπου οι ψαλμοί σιγάουσι 
και του κισσού τα ατρέμητα 
φύλλα κοιμώνται. 
  Εδώ βλέπεις δύο εικόνες και όχι μία, με μια απλή συνειρμική 
μετατόπιση. Ο ερειπωμένος ναός μας φέρνει μπροστά στα 
μάτια μας ένα αρχαίο ναό, για να μεταμορφωθεί στον επόμενο 
στίχο, κάτω από τους συνειρμούς που δημιουργεί η λέξη 
ψαλμοί, σε χριστιανικό ναό, για να ξαναμεταμορφωθεί πάλι, 
πιο φευγαλέα αυτή τη φορά, σε αρχαίο ναό, από τον κισσό, 
φυτό μυθολογικό. 
  Παρατηρώντας τον κλασικισμό του ποιητή, μπαίνει το 
ερώτημα: γιατί να μην εκφραστεί διαφορετικά ο Κάλβος; 
  Ο Μπάυρον που πεθαίνει στο Μεσολόγγι και που του 
αφιερώνει και ωδή, είναι ρομαντικός. Ο Ντελακρουά θρηνεί τη 
σφαγή της Χίου με μια ζωηρή ρομαντική πολυχρωμία. Γενικά οι 
προοδευτικοί εγκαταλείπουν μετά την Παλινόρθωση τα 
εκφραστικά μέσα της επανάστασης και οι ιδέες της προόδου 
εκφράζονται προς το παρόν με ρομαντικό ντύμα, πριν ο 
ρομαντισμός γίνει ιδεολογικό όπλο των συντηρητικών 
δυνάμεων. 
  Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ο ρομαντισμός δεν 
αφήνει αδιάφορο τον ποιητή. Ο Λίνος Πολίτης φτάνει μάλιστα 
στο σημείο να γράψει ότι «όλος αυτός ο φαινομενικός 
κλασικισμός είναι ένα εξωτερικό ντύμα μονάχα, κάτω από το 
οποίο κινείται η ανήσυχη ψυχή ενός γνήσιου ρομαντικού». 
Ίσως αυτό είναι λιγάκι υπερβολικό, όμως τα ρομαντικά στοιχεία 
δεν είναι καθόλου άγνωστα στο έργο του. Η τρίτη κιόλας ωδή 
του έχει ένα νοσηρό ρομαντικό διάκοσμο: το χώρο ενός 
νεκροταφείου. 
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Ακούω του λυσσώντος 
ανέμου την ορμήν· 
κτυπά με βίαν· ανοίγονται 
του ναού τα παράθυρα 
κατασχισμένα. 
 
Από τον ουρανόν 
όπου τα μελανόπτερα  
σύννεφα αρμενίζουν,  
το ψυχρόν της αργύριον 
ρίπτει η Σελήνη. 
 
Και ένα κρύον φωτίζει 
λευκόν, σιγαλόν μάρμαρον· 
σβησθέν λιβανιστήριον, 
κερία σβηστά και κόλυβα 
έχει το μνήμα. 
  Όμως ο ρομαντισμός δεν κυριαρχεί. Από ένα φαινόμενο 
υστέρησης, ο ποιητής μένει προσκολλημένος στους 
εκφραστικούς τρόπους και στη θεματογραφία της Γαλλικής 
Επανάστασης, και ο ρομαντισμός του δεν είναι καθόλου ο 
ρομαντισμός του 19ου αιώνα. Είναι ο ρομαντισμός του Οσσιάν 
και του Γιουγκ, ρομαντικών του περασμένου αιώνα. Στο τέλος 
τέλος δεν είναι ευρωπαίος για να ακολουθεί καταπόδας την 
πρωτοπορία της. 
  Ο κλασικισμός εξάλλου ταιριάζει περισσότερο για να υμνήσει 
τους αγώνες των ελλήνων, γιατί του επιτρέπει μια πιο αβίαστη 
και άμεση αναφορά στους ένδοξους προγόνους. 
  Ο αρχαϊσμός της γλώσσας, επιπλέον, δίνει μια επίφαση 
«κλασική», μας λέει ο Μ. Αυγέρης, έστω και αν είναι ο 
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αρχαϊσμός της «μέσης οδού» του Κοραή, από τον οποίο 
φαίνεται να επηρεάζεται. 
  Ακόμη, το ίδιο το αυστηρό και υψηλόφρον ύφος τού δίνουν 
μια αίσθηση κλασική. Μια κλασική ακόμη αίσθηση δίνει η 
προσωποποιημένη έκφραση των ιδεών του. Η νίκη είναι μια 
γυναίκα, σαν αρχαίο άγαλμα. Το ίδιο και η ελευθερία, ή ακόμη 
και η διχόνοια, που εδώ δεν κρατάει σκήπτρο, όπως στον 
Σολωμό:  
Χύνει από δύο ποτήρια 
αίμα και πορφυρίζονται 
πάντες οι ουράνιοι κάμποι, 
η γη και οι νήσοι. 
  Ο στίχος του Κάλβου έχει μια πολύ γρήγορη ροή. Υπάρχει σ’ 
αυτόν ένας ξέφρενος ρυθμός που δεν σ’ αφήνει να 
ξαποστάσεις, να πάρεις ανάσα, που σε πιέζει να πας στην 
παρακάτω στροφή κι ας μην έχεις αφομοιώσει νοηματικά την 
προηγούμενη. 
  Την αίσθηση αυτή πρέπει να τη δημιουργεί χωρίς άλλο η  
μετρική του, το σπάσιμο του δεκαπεντασύλλαβου σε 
επτασύλλαβους με συνεχείς διασκελισμούς, ο συνδυασμός 
κύριων και ανέμφατων τόνων σε μια ποικιλία συνδυασμών, 
που δημιουργεί ένα συνεχή κυματισμό, όπως λέει ο ίδιος ο 
ποιητής στον πρόλογο. 
  Η λιτότητα επίσης στα εκφραστικά του μέσα, δημιουργεί μια 
γρήγορη εναλλαγή εικόνων που σε συμπαρασύρει κυριολεκτικά 
να τις παρακολουθήσεις. Πολύ χαρακτηριστική από αυτή την 
άποψη είναι η ωδή «Εις Σούλι», όπου ο νεαρός σουλιώτης δεν 
ευκαιρεί να καθίσει να σε ακούσει, αλλά σου λέει «τρέχα μαζί 
μου και λέγε» κι εσύ τον ακολουθείς στον ξέφρενο ρυθμό της 
επιθετικής του ορμής, βλέποντας τη μια εικόνα της φύσης μετά 
την άλλη να χάνεται πίσω σου. 



 

111 
 

  Ο ποιητής βιάζεται, το είπαμε και πιο πριν, θέλει να μιλήσει 
γρήγορα, δεν έχει καιρό να επεξεργαστεί το τι θα πει. Οι 
δυνατοί στίχοι του δεν φαντάζουν καθόλου δουλεμένοι, 
νιώθεις σαν να τους δέχτηκε ο ποιητής μέσα σ’ ένα χείμαρρο 
ακατάσχετης έμπνευσης. Έτσι μάλιστα καθώς μιλάει συνεχώς 
για τις μούσες του, έχεις την εντύπωση ότι πραγματικά οι 
μούσες είναι που τον εμπνέουν, αυτές είναι υπεύθυνες για τις 
ωραίες στιγμές της ποίησής του. 
  Αυτό ερμηνεύει και τη σιωπή του αργότερα. Σταματά να 
τραγουδά όταν τον εγκαταλείπει η έμπνευση. Και τον 
εγκαταλείπει η έμπνευση του όταν έχει σταματήσει ο αγώνας, ή 
ίσως όταν έχει πια απογοητευθεί απ’ αυτόν. 
  Όμως τώρα κοιτάζει να συμπαρασύρει. Μιλάει σε πρώτο 
πρόσωπο, ενώ σε κανέναν άλλο ποιητή δεν θα βρούμε τόσες 
προστακτικές. Στην ωδή «Εις Ψαρά», μέσα σε πέντε στροφές 
έχουμε εννέα προστακτικές. Και αν, όπως λέει ο Σεφέρης «μας 
κάνει πολλές φορές την εντύπωση πως εξαφανίζεται πίσω από 
τη γλωσσική του έκφραση», αυτό οφείλεται και στο ότι 
τοποθετεί θεληματικά τον εαυτό του σε πρώτο πλάνο και οι 
στιγμές της απουσίας του είναι πιο εμφανείς. 
  Έχει ειπωθεί ότι τον Κάλβο τον διακρίνει μια πεζολογία 
ανάλογη μ’ αυτή του Καβάφη, που τον κάνει φαινομενικά 
εύκολο ποιητή. 
  Υπάρχει, πράγματι μια τέτοια πεζολογία στον Κάλβο. Πολλοί 
στίχοι του δεν είναι παρά μια πεζή φράση, που μια αλλαγή στη 
σειρά των λέξεων δημιουργεί το στίχο και το ρυθμό. 
Αστράπτουσι τα κύματα, 
ως οι ουρανοί, και ο ήλιος 
φέγγει ανέφελος και ξάστερος 
και δείχνει τα πολλά 
νησιά του Αιγαίου.  
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  Η φράση αυτή γίνεται: 
Αστράπουσι τα κύματα 
ως οι ουρανοί, και ανέφελος, 
ξάστερος φέγγει ο ήλιος 
και τα πολλά νησιά 
δείχνει του Αιγαίου. 
  Είναι όμως γι’ αυτό εύκολος ποιητής;  
  Θα τολμούσαμε να πούμε πως είναι, όπως είναι εύκολοι 
ποιητές ο Μαγιακόφσκι, ο 
Ρίτσος κι ο Χικμέτ, ποιητές που έθεσαν την τέχνη τους στην 
υπηρεσία του λαού τους, ή έστω μιας ιδέας, όπως θέλει ο 
πλατωνιστής Τσάτσος για τον Κάλβο, και που γι’ αυτό 
γνοιάστηκαν να ακουστούν όσο γίνεται πιο πλατιά, και όχι μόνο 
μέσα στις τάξεις μιας καλλιεργημένης μειοψηφίας. Οι ποιητές 
αυτοί, όπως και ο Κορνάρος πιο πριν, απόδειξαν ότι η υψηλή 
τέχνη δεν είναι αναγκαστικά ένας γρίφος, αλλά μπορεί να είναι 
και πιο άμεσα κατανοητή. 
  Η ποίηση του Κάλβου είναι εύκολη. Δεν χρειάζεται καμιά  
διανοητική προσπάθεια να την παρακολουθήσεις. Η αισθητική 
απόλαυση δεν περνάει πίσω από καμιά εγκεφαλική διαδικασία 
σε στίχους όπως: 
... χρειάζεται 
Αρετή και τόλμην 
η Ελευθερία. 
  Το μόνο που απαιτεί ο ποιητής είναι να βρίσκεσαι στο ύψος 
των νοημάτων του, στο επίπεδο της δικής του ευαισθησίας. 
  Ένα στοιχείο που συμβάλει στην πεζολογία του ποιητή είναι η 
τάση του προς την αποφθεγματική διατύπωση. Αυτή δίνει μια 
μεγαλοπρέπεια στην ποίησή του, καθώς και μια αίσθηση λαϊκή. 
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  Όμως η αποφθεγματική διατύπωση δεν αποβλέπει σε 
αισθητικό αποτέλεσμα και γι’ αυτό, όπως λέει ο Τσάτσος, 
«στέκεται στο μεταίχμιο του ποιητικού λόγου». 
  Η γλώσσα του Κάλβου δεν είναι ακριβώς η καθαρεύουσα, 
ούτε η γλώσσα του Κοραή, αλλά μια γλώσσα δική του με πολλά 
λόγια στοιχεία και εκφραστικές ιδιομορφίες. 
  Μια αδυναμία έκφρασης στον Κάλβο, όπως και στον Σολωμό, 
ο Σεφέρης την αποδίδει στο ότι δεν ήξεραν καλά την ελληνική 
γλώσσα. Όμως πολλές φορές η μαγεία της έκφρασής τους 
βρίσκεται ακριβώς εκεί. Οι λέξεις για τον ποιητή είναι 
καινούργιες, χωρίς το πάλιωμα μιας συμβατικής, πολύχρονης 
χρήσης. Γι’ αυτό και τις χρησιμοποιεί τόσο τολμηρά, 
εκμεταλλευόμενος κάθε εκφραστική τους απόχρωση. 
Ωραία και μόνη η Ζάκυνθος 
με κυριεύει. 
 
Το φως επλούτει 
τα βουνά και τα κύματα. 
θλίβει ο καπνός το διάστημα κλπ.  
  Αλλού διαβάζουμε: 
Σήμερα τα δένδρα 
και τις πηγές σεβάζονται 
δροσεροί οι ποιμένες. 
  Σεβάζονται, όχι σέβονται. Και δεν το κάνει αυτό ο ποιητής από 
τις μετρικές ανάγκες του στίχου και μόνο. Όσο προτιμάει το 
μικρό στίχο, άλλο τόσο προτιμάει τη μακρά λέξη, τη σύνθετη 
(«Το χέρι που τα πέπλα των ουρανών κατέστρωσε» αντί 
«έστρωσε»), γιατί του φαντάζει πιο επιβλητική. Ακόμη 
προτιμάει να χρησιμοποιεί τα ρήματα ασυναίρετα: 
Και βροντάουσι 
επί τας κεφάλας 
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των αχάριστων. 
  Τα δύο διαδοχικά φωνήεντα ηχούν σαν κεραυνός ή σαν 
κραυγή. Και ο ασυναίρετος τύπος προτιμάται όχι για λόγους 
μετρικούς, όπως δείχνει ο στίχος «μοσχοβολάει το κλίμα σου», 
όπου ο συνηρημένος τύπος δεν θα χαλούσε καθόλου το μέτρο. 
  Τον Κάλβο τον ανακάλυψε για πρώτη φορά ο Παλαμάς το 
1888. Οι σύγχρονοί του στην Ελλάδα τον είχαν αγνοήσει, παρά 
την απήχηση που είχαν στη Γαλλία οι Ωδές του, μεταφρασμένες 
εκεί. 
  Είναι τραγικά ειρωνικό. Ένας ποιητής που γράφει μόνο για 
τους συγκαιρινούς του, για να τους συμπαρασύρει και να τους 
εμψυχώσει στον αγώνα της εθνικής μας ανεξαρτησίας, 
αποκαλύπτεται από τους μεταγενέστερους, κατόπιν εορτής θα 
λέγαμε. Άλλο ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι η μεγάλη 
τέχνη ξεφεύγει από τα όρια τόπου και χρόνου, έστω κι αν είναι 
εντελώς συγκεκριμένες οι συνθήκες που τη γέννησαν και που 
χωρίς αυτές δεν θα είχε δημιουργηθεί.  
 

Διονύσιος Σολωμός: Το ανολοκλήρωτο της ιδέας 
Γεραπετρίτικη Απόπειρα, τ. 25, Απρίλης 1997, σελ. 22-24. 

 
  Φέτος γιορτάζουμε 140 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου 
εθνικού μας ποιητή, όμως πόσοι κρητικοί ξέρουν ότι η 
καταγωγή του είναι από την Κρήτη; Και μάλιστα όχι από 
οποιοδήποτε μέρος της Κρήτης, αλλά από τη Σητεία. 
  Όπως είναι γνωστό, μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους 
τούρκους το 1669 πολλοί κρητικοί μετανάστευσαν στα Ιόνια 
νησιά όπου μεταλαμπάδευσαν τα φώτα της Κρητικής 
Αναγέννησης. Και ενώ η Κρήτη βυθιζόταν σε πνευματικό 
σκοτάδι, μια πνευματική ανάπτυξη κυοφορείται στα Επτάνησα 
με θεατρικά έργα όπως «Ζήνων», «Ευγένα», «Ιφιγένεια», 



 

115 
 

«Θυέστης», αλλά και άλλη, κυρίως ποιητική, λογοτεχνική 
παραγωγή.  
  Αυτό όμως που δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι όχι μόνο η 
πνευματική, αλλά και η βιολογική καταγωγή του εθνικού μας 
ποιητή είναι από την Κρήτη. Στη Σητεία υπάρχουν κάποια 
τοπωνύμια με το όνομα Σολωμοί και Σολωμικά. Ένα τέτοιο 
τοπωνύμιο υπάρχει και στο Ορεινό, και οι ορνιώτες, γεμάτοι 
υπερηφάνεια, αναφέρουν το γεγονός σε σελίδα του 
ημερολογίου που κυκλοφόρησε ο σύλλογός τους για το 1997, 
διεκδικώντας για το χωριό 
τους τις προγονικές ρίζες του ποιητή.  
  Επ’ ευκαιρία των  140 χρόνων από το θάνατο του εθνικού μας 
ποιητή, που η επίδρασή του σημάδεψε το έργο αρκετών 
ποιητών, όπως και του συμπατριώτη μας του Μανόλη 
Πρατικάκη, παρουσιάζουμε ένα σύντομο πορτραίτο του. 
  Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε το 1998 στη Ζάκυνθο, έξι 
χρόνια μετά τη γέννηση του άλλου μεγάλου επτανήσιου 
ποιητή, του Ανδρέα Κάλβου. Πατέρας του ήταν ο κόντε 
Νικόλαος Σολωμός και μητέρα του η Αγγελική Νίκλη, μια νεαρή 
κοπέλα από το υπηρετικό προσωπικό του σπιτιού. Ο Διονύσιος, 
παρόλο που δεν ήταν καρπός ενός νόμιμου δεσμού, εντούτοις 
ανατράφηκε σαν καθόλα νόμιμος γιος. Εξάλλου ο κόντε 
Σολωμός, στο κρεβάτι του θανάτου του, επισημοποίησε τη 
σχέση του με την Αγγελική. 
  Πρώτος του δάσκαλος ήταν ο αβάς Σάντο Ρόσσι, ιταλός 
πρόσφυγας, που θα ξαναγίνει πάλι δάσκαλός του στην Ιταλία, 
όπου τον στέλνει να σπουδάσει ο κηδεμόνας του κόμης 
Μεσσάλας, λίγους μήνες μετά το θάνατο του πατέρα του και το 
γάμο της μάνας του με τον Μανόλη Λιονταράκη. Το 1815 
τελειώνει το γυμνάσιο της Κρεμόνας και την ίδια χρονιά 
γράφεται στο Πανεπιστήμιο της Παβίας για να σπουδάσει 
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νομικά. Παίρνει βέβαια το πτυχίο του, όμως περισσότερο από 
την νομική επιστήμη τον ενδιαφέρει η ποίηση και η τέχνη. 
  Το 1818 ξαναγυρίζει στη Ζάκυνθο. Την εγκαταλείπει το 1829 
για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κέρκυρα, την οποία δεν θα 
εγκαταλείψει ποτέ μέχρι το θάνατό του στα 1857. 
  Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία που τον συνδέουν με τον άλλο 
μεγάλο επτανήσιο ποιητή, τον Ανδρέα Κάλβο. Και οι δυο τους 
κατάγονται από τα Επτάνησα (μάλιστα γεννήθηκαν και οι δυο 
στη Ζάκυνθο), από μια περιοχή όπου υπάρχει μια σημαντική 
πνευματική κίνηση και δέχεται γόνιμα τις δυτικές επιδράσεις. 
Και οι δυο τους είναι «ποιητές της ιδέας», όπως τους ονομάζει 
χαρακτηριστικά ο Κ. Τσάτσος. Και οι δυο μόχθησαν με τη 
γλώσσα, που δεν την 
ήξεραν και τόσο καλά, κι ας ήταν η μητρική τους. Και οι δυο 
ήταν παθιασμένοι με την ελευθερία και την αρετή. Και των δυο 
το έργο είναι μια σύνθεση κλασικισμού και ρομαντισμού, παρά 
τις μορφολογικές διαφορές τους. Τέλος και οι δυο πεθαίνουν 
σχεδόν αγνοημένοι.  
  Ο Σολωμός, όπως και ο Κάλβος, δοκιμάζει τις στιχουργικές του 
ικανότητες πρώτα στην Ιταλική. Το 1822, όταν τον επισκέπτεται 
ο Τρικούπης στη Ζάκυνθο, του απαγγέλλει την ωδή Per prima 
messa που την είχε συνθέσει όταν βρισκόταν ακόμη στην 
Ιταλία. Ο Τρικούπης θα τον παροτρύνει τότε να γράψει στην 
ελληνική, λέγοντάς του ότι ο λογοτεχνικός Παρνασσός στη 
Δύση είναι ήδη καλυμμένος, ενώ η Ελλάδα περιμένει το Δάντη 
της. Θα του δώσει μάλιστα και μερικά μαθήματα πάνω στη 
γλώσσα. Έκπληκτος ο Τρικούπης ακούει τον ποιητή να του 
απαγγέλλει μετά από λίγο καιρό: 
  Την είδα την Ξανθούλα, 
  την είδα όταν αργά, 
  εκίνησε η βαρκούλα 
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  να πάει στην ξενιτιά. 
  Στα πρώτα του ποιήματα ο Σολωμός επηρεάζεται έντονα από 
τον ιταλικό ρομαντισμό. Ο θάνατος είναι το μόνιμο θέμα τους, 
που φιγουράρει μάλιστα ακόμα και στους τίτλους των: «Ο 
θάνατος του βοσκού», «Ο θάνατος της ορφανής», κ.ά. 
  Ω θάνατε, λυπήσου με, λυπήσου με και φθάσε, 
  ένα αναστέναγμα γλυκό μου φαίνεται πως θα 'σαι. (Από το 
«θάνατο του βοσκού»). 
 Στα ποιήματα αυτά φαίνεται έντονη η επίδραση του δημοτικού 
τραγουδιού και της κρητικής λογοτεχνίας. Πολύ αργότερα, με 
τον «Κρητικό», θα ξαναγυρίσει πάλι στη δεκαπεντασύλλαβη 
ρίμα της κρητικής ποίησης. Την ίδια εποχή γράφει την 
«Ψυχούλα» και την «Τρελή μάνα», την οποία θα ενσωματώσει 
αργότερα στον «Λάμπρο», σε ένα στιχουργικό σχήμα πάνω στο 
οποίο θα γράψει ο Κώστας Μύρης το «Ο γέρος δάσκαλος» από 
το «Χρονικό», και που θα μελοποιήσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. 
  Ωσάν γλυκόπνοο 
  δροσάτο αεράκι 
  μέσα σε ανθότοπο 
  κειο το παιδάκι 
  την ύστερη έβγαλε 
  αναπνοή (Από την «Ψυχούλα»). 
  Στο μεταξύ ξεσπάει η επανάσταση του 1821. Ο Σολωμός 
συγκλονισμένος, και προφανώς κάτω από την επήρεια μιας 
ακατάσχετης έμπνευσης, γράφει το 1823 τον «Ύμνο στην 
Ελευθερία», 158 τετράστιχες στροφές. Ποίημα ορμητικό, 
νεανικό, πηγαίο, όπως το χαρακτηρίζει ο Λίνος Πολίτης, 
τραγουδάει σ’ αυτό ο ποιητής τα πρώτα κατορθώματα της 
επανάστασης: την άλωση της Τριπολιτσάς, την καταστροφή του 
Δράμαλη, την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και την 
καταστροφή των Τούρκων στον Αχελώο. Το ύφος πέφτει όταν 



 

118 
 

το ποίημα από μεγαλόπρεπα επικό γίνεται ηθικοπλαστικό, 
όπως επισημαίνει ο Πολυλάς. Ίσως η φόρμα να μην αντέχει σε 
καμιά άλλη μεταχείριση παρά μόνο την επική, και μπορεί γι’ 
αυτό η «Ωδή στον Λόρδο Μπάυρον», ποίημα λυρικό όπως το 
χαρακτηρίζει σε υπότιτλό του ο ποιητής, ήταν αποτυχία.  
  Από τώρα και στο εξής ο Σολωμός θα δυσπιστεί στα 
ξεχειλίσματα της έμπνευσης, που η επανάσταση εξάλλου θα 
πάψει να τροφοδοτεί, όπως έκανε και με την Κάλβο. Ο στίχος 
του γίνεται πιο λιτός, πιο μετρημένος, πιο στιβαρός. «Η 
δυσκολία που νιώθει ο συγγραφέας», γράφει, «δεν είναι να 
δείξει φαντασία και πάθος, αλλά να υποτάξει τα δυο αυτά, με 
καιρό και με κόπο, εις το νόημα της τέχνης». Το γνωστό 
επίγραμμα «Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη» είναι ο 
προάγγελος αυτής της νέας ποιητικής αντίληψης του Σολωμού, 
που θα εκφραστεί πιο ολοκληρωμένα στα μεταγενέστερα έργα 
του. 
  Το 1828 πηγαίνει στην Κέρκυρα, και βρίσκεται σε μια 
κατάσταση ευτυχισμένης απομόνωσης, που αντανακλάται 
ιδιαίτερα στο ποίημά του «Εις μοναχή». 
     Πικρή ’ναι η φοβερότατη 
     του κόσμου ανεμοζάλη, 
     μον’ εδώ φθάνει ο αντίλαλος 
     δεν φτάνει η τρικυμιά. 
  Την ίδια εποχή προσπαθεί να ολοκληρώσει και τον «Λάμπρο», 
ένα ποίημα που άρχισε μαζί με τον «Ύμνο στην Ελευθερία». Το 
ποίημα αυτό είναι βαθύτατα ρομαντικό, επηρεασμένο πολύ 
από την ποίηση του Μπάυρον. Αιμομιξία, τρέλα, μετάνοια, 
θάνατος, είναι τα θέματά του. Όμως η νέα ποιητική του 
Σολωμού δίνει στο έργο μια διαφορετική, αντιρομαντική 
διάσταση. Ο στίχος του παύει να είναι «ξεχείλισμα της ψυχής» 
και πειθαρχεί «στο υψηλό νόημα της τέχνης». Όπως γράφει ο 
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Λίνος Πολίτης στην «Ιστορία της σύγχρονης ελληνικής 
λογοτεχνίας», «Οι έξοχα δουλεμένες οκτάβες, με την 
κρυστάλλινη διαφάνεια στην έκφραση, έρχονται σε διαμετρική 
αντίθεση με τη σκοτεινάδα της σύλληψης». 
     Και προβαίνει η Μαρία λίγη να πάρει 
     δροσιά στα σωθικά τα μαραμένα. 
     Είναι νύκτα γλυκιά, και το φεγγάρι 
     δε βγαίνει να σκεπάσει άστρο κανένα. 
     Περίσσια, μύρια, σ’ όλη τους τη χάρη, 
     λάμπουν, άλλα μονάχα, άλλα δεμένα. 
     Κάνουν και κείνα ανάσταση που πέφτει 
     του ολόστρωτου πελάου μες στον καθρέφτη. 
  Το 1833 μια οικογενειακή κρίση έρχεται να ταράξει τη γαλήνη 
του Σολωμού. Ο ετεροθαλής αδελφός του Ιωάννης ξεκινά μια 
δίκη, υποστηρίζοντας ότι είναι γιος του κόμη Σολωμού και 
επομένως νόμιμος κληρονόμος του. Η μητέρα του πήρε το 
μέρος του, πράγμα που πίκρανε βαθύτατα τον Σολωμό και τον 
έκανε να τη μισήσει. Η υπόθεση κράτησε έξι χρόνια, ο Σολωμός 
κέρδισε τελικά, αλλά βγήκε ψυχικά τραυματισμένος απ’ αυτή 
την υπόθεση. Ο μισογυνισμός του θα ενισχυθεί απ’ αυτή την 
ιστορία, που θα βρει την αντίρροπη τάση του στην αγάπη για 
μια γυναίκα ιδανική, μακρινή και απρόσιτη, τυλιγμένη στην 
αχλή του ονείρου και συνδεμένη με το θάνατο. Την ιδανική 
αυτή γυναίκα υμνεί στο πρόσωπο της «Φεγγαροντυμένης» 
στον «Κρητικό», έργο που άρχισε να γράφει το 1833, τη χρονιά 
της δίκης. Το έργο αυτό είναι πράγματι κρητικό, από τον τίτλο 
μέχρι τη σύλληψη και τη στιχουργία. Είναι η εποχή που αρχίζει 
να ξαναμελετά τα κρητικά κείμενα και επηρεάζεται βαθιά απ’ 
αυτά. 
  Όμως το έργο ζωής του Σολωμού, το έργο που τον παίδεψε 
όσο τίποτε άλλο, είναι οι «Ελεύθεροι πολιορκημένοι». Έργο 
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βαθειάς πνοής, μορφικά το είχε συλλάβει ο Σολωμός σαν ένα 
εκτενές επικολυρικό ποίημα, στο πρότυπο του «Ερωτόκριτου». 
Όμως ο Σολωμός έμεινε με τη φιλοδοξία της σύλληψης. Το έργο 
δεν επέπρωτο να τελειώσει, όπως και τόσα άλλα έργα άλλωστε 
της ωριμότητας του Σολωμού. Η επικολυρική φόρμα βρισκόταν 
σε αντίθεση με την νέα ποιητική του, με τις υψηλές απαιτήσεις 
για στιχουργική τελειότητα που είχε επιβάλλει ο ίδιος στον 
εαυτό του. 
  Σε ένα επικολυρικό έργο είναι αναπόφευκτο το ενδιαφέρον να 
εστιάζεται μόνο σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες 
κορυφώσεις. Αυτές οι λυρικές κορυφώσεις είναι που 
ενδιαφέρουν τον Σολωμό, αδιαφορώντας για τον μη λυρικό, 
αφηγηματικό συνδετικό στίχο. 
  Ακόμη, ήδη από τότε, η ποίηση άρχισε να υιοθετεί 
περισσότερο ένα λυρικό χαρακτήρα εις βάρος της επικής της 
παράδοσης. Γι’ αυτό ο Σολωμός παρέλειψε το μη λυρικό, 
αφηγηματικό μέρος, που με βάση τις νέες τάσεις που 
επικρατούν στην ποίηση έπαψε να αποτελεί το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος, το οποίο συγκεντρώθηκε περισσότερο στις 
λυρικές κορυφώσεις. Μέχρι σήμερα, μόνο ένας τόλμησε να 
δώσει μακρόπνοο επικό έργο και το πέτυχε, ο Νίκος 
Καζαντζάκης με την «Οδύσσειά» του. Όμως και πάλι το έργο 
αυτό θαυμάζεται όχι τόσο σαν ποίηση, όσο σαν στοχασμός. Ο 
Ελύτης, που φιλοδόξησε κι αυτός να δώσει ένα μακρόπνοο 
έργο με το «Άξιον εστί», έλυσε το πρόβλημα με τρόπο ιδανικό. 
Απέφυγε μια μονότονη στιχουργική φόρμα, που μόνο σε επικά 
έργα αντιστοιχεί, και οικοδόμησε το έργο του με ποικίλες 
φόρμες, που δένονται σε μια στιβαρή και επιβλητική 
αρχιτεκτονική. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να παρεμβάλει και 
πεζή αφήγηση. Ο Σολωμός όμως τότε δεν ήταν δυνατό ούτε καν 
να σκεφτεί τέτοιες λύσεις. Έτσι έμεινε άλυτη η αντίθεση 
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ανάμεσα στις υψηλές του επιδιώξεις και στις λύσεις που του 
πρόσφερε η ποιητική παράδοση που είχε στη διάθεσή του. 
Αυτό είναι που κάνει την περίπτωσή του ιδιαίτερα τραγική. 
Έναν αιώνα αργότερα, σε μια εποχή αλλεπάλληλων 
αναζητήσεων, πειραματισμών και αλλαγών στην τεχνοτροπία, 
θα είχε ασφαλώς τολμήσει περισσότερα. 
  Τους «Ελεύθερους πολιορκημένους» τους ξεκινά το 1830. 
Είναι περισσότερο μια δοκιμή, από την οποία δεν έχουμε παρά 
ελάχιστους στίχους. Ουσιαστικά ο Σολωμός με τους 
«Ελεύθερους πολιορκημένους» καταπιάνεται το 1833, και τους 
δουλεύει παράλληλα με τον «Κρητικό», στο ίδιο στιχουργικό 
σχήμα, τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο με τη ζευγαρωτή 
ομοιοκαταληξία της κρητικής παράδοσης.  
  Πιο είναι το νόημα αυτού του οξύμωρου «Ελεύθεροι 
πολιορκημένοι»; 
  Καθόλου καινούριο. Το πρωτοβρίσκουμε στους μάρτυρες της 
χριστιανοσύνης, στους ήρωες του ’21, και σήμερα στους 
αγωνιστές της ελευθερίας ενάντια στα διάφορα δικτατορικά 
καθεστώτα. Είναι η ελευθερία που ορίζεται σαν μια εσωτερική 
ψυχική ποιότητα, η δύναμη να μένεις σταθερός στις αξίες σου 
και στα ιδανικά σου παρά τις εξωτερικές πιέσεις. Οι ελεύθεροι 
πολιορκημένοι μένουν πιστοί στον αγώνα τους, δεν 
λιποψυχούν, παρόλο το φόβο, ή μάλλον τη βεβαιότητα θα ’λεγε 
κανείς, του θανάτου (Θυμηθείτε το «Ελευθερία και θάνατος» 
του Νίκου Καζαντζάκη), τις κακουχίες και τις στερήσεις από την 
πολιορκία, και τέλος τις ομορφιές της φύσης, που τους 
θυμίζουν πόσο γλυκιά είναι η ζωή. 
  Μια παρόμοια αντίληψη για την ελευθερία βρίσκουμε και στο 
έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Όμως σ’ αυτόν προβάλλεται ο 
ατομικός ήρωας. Στο Σολωμό αντίθετα έχουμε μια 
αδιαφοροποίητη μάζα ανθρώπων. Δεν ξεχωρίζει κανένα 
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ιδιαίτερο πρόσωπο, όπως επισημάνθηκε ήδη από την κριτική. 
Αυτό τονίζει περισσότερο την μεταφυσική αίσθηση της 
ελευθερίας στην οποία αποβλέπει ο Σολωμός.  
  Όμως μια τέτοια ελευθερία είναι κάπως ξένη προς την 
ευαισθησία μας. Την ελευθερία τη θέλουμε ρεαλιστικά 
ενσαρκωμένη σε εξατομικευμένους ήρωες, γιατί μ’ αυτούς 
μπορούμε να ταυτισθούμε πιο εύκολα παρά με μια μάζα 
ανθρώπων. Ίσως ο Σολωμός υποσυνείδητα να διαισθάνθηκε 
την αδυναμία αυτή, και γι’ αυτό βάζει σε ένα απόσπασμα έναν 
ξεχωριστό ήρωα να θυμάται τις περασμένες του χαρές. 
  Ο Σολωμός αγωνίζεται γύρω στα δέκα χρόνια (1833-43) με το 
Β΄ σχεδίασμα. Ξαφνικά το παρατάει. Ίσως γιατί η ρίμα, έτσι 
όπως βρίσκεται στην κρητική λογοτεχνία, δημιουργεί 
συνειρμούς με αισθησιακά και γήινα θέματα όπως ο έρωτας, 
και όχι μεταφυσικές έννοιες σαν αυτές που ήθελε ο ίδιος να 
εκφράσει. 
  Στο Γ΄ σχεδίασμα, με το οποίο καταπιάνεται λίγο μετά, 
διατηρεί μεν τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, αλλά παραιτείται 
από τη ρίμα. Η ποίησή του τώρα παίρνει ένα «πιο επιβλητικό 
ύφος» (Mario Vitti) και αποκτά «μια στιχουργική δομή 
αυστηρή, σχεδόν ασκητική, με μια εσωτερική αρμονία 
αινιγματική ακόμη και σήμερα» (Λίνος Πολίτης). 
  Θα περίμενε κανείς ότι ο Σολωμός βρήκε πια το δρόμο του, ότι 
θα έδινε επιτέλους κάτι το τελειωμένο.  
  Και όμως όχι. Οι «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» παραμένουν 
ημιτελείς. Από το Γ΄ σχεδίασμα μάλιστα κατέχουμε μόλις 49 
στίχους, πολύ λιγότερους από ότι από το Β΄. Ο Σολωμός λες και 
κατέχεται από το σύμπλεγμα μιας ψυχαναγκαστικής 
τελειοθηρίας, που επειδή είναι παθολογική είναι πέρα από τα 
όρια του ανθρωπίνως δυνατού, και γι’ αυτό μένει αναγκαστικά 
ανεπίτευκτη. 
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  Στην πραγματικότητα ο Σολωμός είναι γεμάτος από 
ασυμφιλίωτες αντιθέσεις, με κύρια και καθοριστική την 
αντίθεση ανάμεσα σε δυο τάσεις, τη μια συνειδητή και την 
άλλη βαθιά υποσυνείδητη, και η οποία προσπαθεί να πάρει τη 
θέση της πρώτης. Η υποσυνείδητη τάση είναι μια τάση 
αισθησιασμού, αγάπης της ομορφιάς, της ομορφιάς όχι σαν 
μεταφυσικής ποιότητας, αλλά σαν αισθησιακής, γήινης 
πραγματικότητας. Στην εξύμνηση αυτής της ομορφιάς 
αφιερώνει τους ομορφότερους στίχους του. Όμως η τάση αυτή 
απωθείται για 
χάρη ενός ασκητικού ιδανικού, που προβάλλεται τόσο πιο 
έντονα, τόσο πιο «μεταφυσικά», όσο πιο μεγάλη είναι η ανάγκη 
να απωθηθεί η αισθησιακή του τάση. «Να μείνει ποιητής της 
ιδέας δεν του φτάνει, να γίνει ποιητής της ύλης δεν το θέλει. 
Αγωνίζεται να φτάσει στη μεσότητα, στη σύνθεση των δύο», 
γράφει ο Κ. Τσάτσος. 
  Όμως τη σύνθεση αυτή δεν την πετυχαίνει ποτέ. Η ποίησή του 
γέρνει πότε προς τη μια μεριά και πότε προς την άλλη. Για 
παράδειγμα, ποιος θα μπορούσε να υποψιαστεί ότι ένα 
απόσπασμα όπως ο «Πειρασμός», που είναι ένας ύμνος στις 
ομορφιές της φύσης, έχει μια τέτοια λειτουργική θέση στα 
πλαίσια της ευρύτερης σύνθεσης; (περισπασμός από το 
αγωνιστικό καθήκον).  
   Έστησ’ ο Έρωτας χορό, με τον ξανθόν Απρίλη. 
   κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα. 
   Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους 
   Ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος. 
  Το άλυτο της αντίθεσης εκφράζεται τελικά στο ανολοκλήρωτο 
του έργου του. Μπορεί με την ανομοιοκατάληκτη στιχουργική 
του Γ΄ αποσπάσματος να πέτυχε ένα πιο αυστηρό ύφος, ή 
αλλιώς να προσεγγίσει την ιδέα, όμως αυτό δεν έγινε χωρίς το 
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τίμημα της απομάκρυνσης από την ύλη την οποία προσπαθεί 
επίσης να εκφράσει. Είναι χαρακτηριστικό το πόσο διαφέρει η 
απόδοση της φύσης στο Β΄ και στο Γ΄ σχεδίασμα, παρόλο που 
υπάρχει μια θεματική ταυτότητα που κάποτε φτάνει μέχρι και 
τις λεπτομέρειες. 
  Στο Β΄ σχεδίασμα η φύση είναι ειδυλλιακή. Στο Γ΄ έχει κάτι το 
αγωνιώδες, είναι τρικυμισμένη όπως στους πίνακες του Βαν 
Γκογκ. 
  Μετά την αποτυχία του να ολοκληρώσει τους «Ελεύθερους 
πολιορκημένους», ο Σολωμός στο εξής περιορίζεται σε 
μικρότερα ποιήματα, που και πάλι δεν καταφέρνει να 
ολοκληρώσει. Σημαντικότερο είναι ο «Πόρφυρας» (1849). Ένας 
καρχαρίας κατασπαράζει ένα νεαρό άγγλο στρατιώτη στα νερά 
της Κέρκυρας. Το πραγματικό αυτό περιστατικό ο Σολωμός το 
ανάγει σε σύμβολο της τραγικής μοίρας του ανθρώπου, ο 
οποίος παλεύει με το κακό (που εκπροσωπείται εδώ από την 
ωμή βία της φύσης) για να υποκύψει τελικά σ’ αυτό, όμως 
εξυψωμένος και ηθικά δικαιωμένος από τον ίδιο του τον 
αγώνα, πράγμα που συνειδητοποιεί και ο ίδιος. 
     Πριν πάψει η μεγαλόψυχη πνοή χαρά γιομίζει 
     Άστραψε φως κι εγνώρισε ο νιος τον εαυτό του 
  Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Σολωμός είναι πολύ 
δυστυχισμένος. Το 1851 παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Από 
τότε γίνεται πιο κλειστός και ευερέθιστος. Διακόπτει τις σχέσεις 
του ακόμη και με τον Πολυλά. Το 1854 νέο εγκεφαλικό 
επεισόδιο τον κάνει να καταρρεύσει ακόμη περισσότερο. Από 
παλιά έπινε, όμως τώρα το πιοτό τού έχει γίνει πάθος. Φτάνει 
μέχρι το σημείο να πιει ένα μπουκάλι κολόνια. Έτσι 
επιταχύνεται το μοιραίο. Το 1856 παθαίνει νέο εγκεφαλικό. Ο 
θάνατος τον βρίσκει στις 21 Φεβρουαρίου του 1857. Η κηδεία 
του γίνεται με μεγάλες τιμές. Δυο χρόνια αργότερα ο Πολυλάς 
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θα δημοσιεύσει τα «Άπαντα τα ευρισκόμενα», προτάσσοντας 
τα περίφημα «Προλεγόμενά» του. 
  Ο Σολωμός έμεινε αρκετό καιρό αγνοημένος και υποτιμημένος 
στους πνευματικούς κύκλους της απελευθερωμένης Ελλάδας. 
Μόνο όταν η έλευση του συμβολισμού δημιούργησε μια 
καινούρια ευαισθησία μπόρεσε να εκτιμηθεί η μουσικότητα 
των στίχων του και η υποβλητική τους αρμονία. Ο πρώτος που 
επανατοποθέτησε τον ποιητή στο βάθρο που του είχε στηθεί με 
τον «Ύμνο στην Ελευθερία» ήταν ο Παλαμάς. Στο «Διάλογό» 
του είχε βρει εξάλλου ένα πρώιμο υποστηρικτή της δημοτικής, 
την οποία ο Σολωμός χρησιμοποίησε όχι μόνο στο ποιητικό του 
έργο, αλλά και στο μοναδικό πεζό του, το «Η γυναίκα της 
Ζάκυθος». Και ο Παλαμάς χρειαζόταν την αρωγή του στον 
αγώνα που είχε αναλάβει για την καθιέρωση της δημοτικής.  
 

Κωστής Παλαμάς, ο ποιητής της Μεγάλης Ιδέας 
 

Κρητικοί Ορίζοντες, (Περιοδική έκδοση Λογοτεχνικού 
Συνδέσμου Ηρακλείου), τ. 7, Ηράκλειο 1998, σελ. 163-172. 
 
  Η μετεπαναστατική Ελλάδα τις ίδιες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει στον πολιτικό, αντιμετωπίζει και στον πνευματικό 
χώρο. Οι ίδιες συντηρητικές δυνάμεις που  
κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή κυριαρχούν και στην 
πνευματική ζωή του τόπου. Ο Κάλβος αγνοείται, ο Σολωμός 
υποτιμάται, κύρια εξαιτίας της γλώσσας του. Υψηλαί ιδέαι 
ντυμένες με πενιχρό ένδυμα, θα χαρακτηρισθεί η ποίησή του. 
  Οι πνευματικοί μας μέντορες τρέφουν την αφελή αυταπάτη 
ότι η ανασύσταση της αρχαίας γλώσσας θα αναστήσει και το 
αρχαίο πνεύμα, αντίληψη που βολεύει κάθε μορφής πολιτική 
συντήρηση, αφού δημιουργεί ένα ακόμη πρόσθετο φραγμό 
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ανάμεσα στο λαό και στην οποιαδήποτε κοινωνική ελίτ. Και 
όπως από μια πεθαμένη γλώσσα δεν μπορεί να δημιουργηθεί 
παρά μια άψυχη ποίηση, καθώς τίθεται στην υπηρεσία μιας 
ψυχορραγούσας φεουδαρχίας, έτσι και η Ρομαντική Σχολή των 
Αθηνών που κυριάρχησε στα ελληνικά γράμματα από το 1830 
έως το 1880, δεν πρόσφερε παρά μια ποίηση χαμηλής 
ποιότητας, που σήμερα δεν έχει παρά μόνο γραμματολογικό 
ενδιαφέρον. Ο ρομαντισμός σαν σχολή, ήδη στην υπηρεσία των 
αντιδραστικών δυνάμεων στην Ευρώπη, εκφράζει με την 
απαισιοδοξία του το ψυχορράγημα της τάξης που τον έθρεψε 
σαράντα ολόκληρα χρόνια. 
  Όμως η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Η 
νεοδημιουργούμενη αστική τάξη στην Ελλάδα άρχισε να 
διεκδικεί το μερίδιό της στην πολιτική εξουσία, προσπαθώντας 
να βγάλει την Ελλάδα από την οικονομική και κοινωνική 
αποτελμάτωση. Η πρώτη μεγάλη νίκη της τάξης αυτής έγινε την 
δεκαετία του ’80, δεκαετία που ονομάστηκε δεκαετία 
Τρικούπη, από το όνομα του πολιτικού εκπροσώπου της που 
κυριαρχούσε τότε στην πολιτική σκηνή. Ο Τρικούπης έκανε 
υπεράνθρωπες προσπάθειες να οδηγήσει την Ελλάδα στο 
δρόμο του εκσυγχρονισμού, και τα επιτεύγματα υπήρξαν 
σημαντικά. 
  Η δύναμη της νέας αστικής τάξης εκδηλώθηκε και στον 
πνευματικό χώρο με μια αναγέννηση στη λογοτεχνία, που 
ξεκινάει με τον Παλαμά και καθοδηγείται θα λέγαμε από την 
επιβλητική πνευματική του φυσιογνωμία, ενώ με τον Ψυχάρη 
αποδύεται σε ένα σφοδρό αγώνα για την καθιέρωση του 
γλωσσικού οργάνου με το οποίο επιχειρείται αυτή η ανανέωση 
στα γράμματα, δηλαδή τη δημοτική. Ο Παλαμάς, «ξεθάφτει» 
τους μεγάλους της Επτανήσου, αναζητώντας συμμάχους στον 
αγώνα του, και τους παρουσιάζει στο Πανελλήνιο. 
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  Ο Κωστής Παλαμάς γεννήθηκε το 1859 στην Πάτρα, όπου ο 
πατέρας του υπηρετούσε δικαστικός. Στα εφτά του χρόνια 
έχασε τη μητέρα του και τον ανέλαβε ένας θείος του από το 
Μεσολόγγι. Το 1875 έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει 
νομικά. Δημοσιεύει ποιήματα σε περιοδικά, και το 1866 την 
πρώτη του ποιητική συλλογή, όμως πτυχίο δεν επρόκειτο να 
πάρει ποτέ. Η λογοτεχνία τον είχε απορροφήσει ολοκληρωτικά. 
  Η πρώτη αυτή ποιητική συλλογή, «Τα τραγούδια της πατρίδος 
μου», ήταν μια  
συλλογή από τα μέχρι τότε ποιήματά του, δημοσιευμένα σε 
διάφορα περιοδικά. Σ’ αυτή βλέπουμε ήδη τα κύρια 
χαρακτηριστικά της παλαμικής ποίησης: μια πλατειά 
θεματολογία που υπάγεται όλη κάτω από τον κοινό 
παρονομαστή που λέγεται «πατρίδα», μεγάλη ποικιλία μέτρων 
και στροφικών συμπλεγμάτων, και μια γλώσσα που δανείζεται 
συνεχώς από την ποίηση του λαού μας: τα τσακίσματα του 
δημοτικού τραγουδιού, τα μέτρα του μοιρολογιού, και φυσικά 
των ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Ο δανεισμός φτάνει 
μέχρι και σε λέξεις και εκφράσεις της καθημερινής ζωής. Ο 
λυρισμός του είναι στις πιο καλές του στιγμές, ενώ η 
μεγαλοστομία που χαρακτηρίζει μεταγενέστερα τον ποιητή, 
μόλις αχνοφαίνεται.  
  Ο «Ύμνος στην Αθηνά» βραβεύεται στον Α. Φιλαδέλφειο 
Διαγωνισμό. Ο τόνος εδώ χάνει την οικειότητά του, και σ’ όλο 
το ποίημα επικρατεί το στοιχείο της μεγαλοπρέπειας. «Μόνο 
αληθώς γλώσσα ζωντανή δύναται να μεταδώσει την πνοή της 
ζωής εις πλάσματα εκλελειπότων χρόνων και να συνάψει δι’ 
αφανών κρίκων τους δύο κόσμους»,1 θα πει στην εισήγησή του 
ο Νικόλαος Πολίτης, χτυπώντας έτσι έμμεσα την 
αρχαιοκαπηλεία των αρχαϊστών που με επικεφαλής τον 
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Μυστριώτη θα κατηγορήσουν αργότερα τους δημοτικιστές, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, ως πράκτορες του σλαβισμού.  
  Με την επόμενη συλλογή του (1892) ο ποιητής προχωράει σε 
έναν ελεύθερο στίχο, με αρκετές επιδράσεις από τον νιόφερτο 
τότε στην Ελλάδα συμβολισμό. Ο θαυμασμός του για τον 
Σολωμό φαίνεται από τον τίτλο της συλλογής: «Τα μάτια της 
ψυχής μου», παρμένος από τον γνωστό σολωμικό στίχο: 
«ανοικτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου», 
εκφράζοντας μ’ αυτόν την πνευματική του εγρήγορση να δεχτεί 
κάθε καινούρια γόνιμη επίδραση (κυρίως από το χώρο των 
ιδεών, Νίτσε κ.λπ.), και να καταπιαστεί με μια πλατειά γκάμα 
θεμάτων. Πολλαπλό, πολύπλευρο, πολυπρόσωπο, 
πολυάνθρωπο, τον χαρακτηρίζει ο Αυγέρης. Οι αισθήσεις του 
Παλαμά είναι στραμμένες προς τα έξω, προς την 
πολλαπλότητα, προκειμένου να συλλάβουν και την πιο 
ανεπαίσθητη πτυχή της. Οι αισθήσεις του Σολωμού απεναντίας 
θα έλεγε κανείς ότι είναι νεκρωμένες, προκειμένου να 
μπορέσει να συλλάβει ο ποιητής απερίσπαστος τα μεταφυσικά 
του οράματα. Ποιητής της εξωτερικότητας ο ένας, ποιητής, της 
εσωτερικότητας ο άλλος.2 Ο ένας αποζητάει το σφρίγος της 
ζωής, ο άλλος την ιδεατή αφαίρεσή της. Έτσι ο «Ύμνος στη ζωή» 
δεν είναι κάτι το συμπτωματικό, αλλά οργανικό στην ποίηση 
του Παλαμά. Μέσα στη μέθη του διθυράμβου του εγκαταλείπει 
κάθε σύνεση, και αρνείται ανεπιφύλακτα τη μεταφυσική μιας 
άλλης ζωής. 
  Το 1897 εκδίδεται η συλλογή «Ίαμβοι και Ανάπαιστοι». Σ’ 
αυτήν περιέχονται σαράντα ποιήματα που είναι στιχουργικά 
ομοιόμορφα. Κάθε ποίημα αποτελείται από τρία τετράστιχα 
όπου εναλλάσσονται στίχοι ιαμβικοί και αναπαιστικοί. Εδώ ο 
ποιητής εκφράζει τη σημασία που αποδίδει στη φόρμα, και σ’ 
αυτή την τολμηρή επινόηση (εναλλαγή ιαμβικών και 
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αναπαιστικών στίχων) είχε σαν βάση της έμπνευσής του τον 
Κάλβο, στον οποίο μάλιστα αφιερώνει και ένα ποίημα. Αυτός ο 
μορφικός αυτοπεριορισμός προσδίδει μια λιτότητα στην 
ποίησή του, κάτι το σπάνιο στην παλαμική τέχνη, την χυμώδη 
και πληθωρική. «Πως ανταμώνεται αξεχώριστα το παθητικό και 
το συνηθισμένο! Τι τέχνη που ξέρει τι θέλει, ακριβόλογη, 
γεμάτη χάρη!», θα γράψει γι’ αυτή τη συλλογή ο Jean Moreas.3 
Εδώ περιέχεται και το γνωστό ποίημα «Καβάλα πάει ο 
χάροντας τον Διγενή στον Άδη». 
  Η επόμενη συλλογή εκδίδεται πολύ γρήγορα, την επόμενη 
χρονιά, το 1898. Πρόκειται για τον «Τάφο», όπου ο ποιητής 
θρηνεί με μερικούς από τους ωραιότερους στίχους του το 
θάνατο του μικρού γιου του Άλκη. «Τι συντριβή για τον πατέρα! 
Και μαζί τι μεταλλείο για την έμπνευση του ποιητή!» θα πει το 
1929 ο ποιητής.4 Η ένταση του βιώματος, η δύναμη της 
συγκίνησης και του πόνου, δίνουν βάθος στην έκφρασή του, 
που αναδίδει ένα αίσθημα γνησιότητας.  
  Άφκιαστο κι αστόλιστο  
  του Χάρου δε σε δίνω. 
  Στάσου με τ’ ανθόνερο 
  την όψη σου να πλύνω. 
  Στην «Ασάλευτη ζωή» που εκδόθηκε το 1904 περιέχονται 
ποιήματα της προηγούμενης δεκαετίας. Σ’ αυτή τη συλλογή 
βρίσκουμε, λέει ο Δημαράς, «όλο τον κόσμο του Παλαμά, σε 
μια τέλεια ενορχήστρωση, σε μια αδευτέρωτη κλίμακα μέτρων 
και ρυθμών. Από την απλή τρυφερότητα ως τον υψηλό 
φιλοσοφικό στοχασμό, από το πάθος ως την ασκητική 
γαλήνη».5 Ξεκινάει με τις «Πατρίδες», σειρά σονέτων 
αφιερωμένων σε διάφορα μέρη που πέρασε και αγάπησε ο 
ποιητής.  
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  Συνεχίζει με τα ποιήματα του «Γυρισμού», γραμμένα αμέσως 
μετά την ήττα του ’97. Σ’ αυτή τη συλλογή περιέχονται και οι 
«Εκατό φωνές». Ακόμη οι «Ύμνοι και θυμοί», όπου ξεχωρίζει η 
«Φοινικιά», «ένας ύμνος στον φυσικό κόσμο, που ζει και 
χαίρεται την πλάση και που ακολουθεί τους νόμους της 
αβίαστα και φυσιολογικά»6 γράφει ο Φάνης Μιχαλόπουλος στο 
αφιέρωμα της Νέας Εστίας για τον ποιητή. Ο ίδιος ο Παλαμάς 
ομολογεί στην ποιητική του (1933):  
  «Μεταφυσική ανησυχία στα πρώτα μου χρόνια... ίσαμε τα 
τελευταία μου μπορώ να πω πως δεν είχα. Μου έλλειπε η 
φροντίδα για τα υπερούσια. Ένα συστατικό του τραγουδιού 
μου: η αίσθηση και η λατρεία της γης αυτής. Το τραγούδι μου 
δεν βρίσκει στα υπερκόσμια τους ιδεατούς τύπους των 
πραγμάτων. Ιδανικό μου είναι το κοσμικό».7  
  Αντιμεταφυσική, παγανιστική, φυσιολατρική, ρεαλιστική8  
είναι η ποίηση του Παλαμά, αλλά και η τέχνη κάθε 
ανερχόμενης τάξης. Ο «Ασκραίος» είναι «ο ρωμαλεότερος 
ύμνος προς τη ζωή και την πραγματικότητα»,9 έκφραση του 
πνεύματος της αστικής τάξης, που στην ανοδική πορεία της 
καταφάσκει όλο αισιοδοξία στον εαυτό της και τη ζωή, ενώ οι 
«Αλυσίδες», που όπως και ο «Ασκραίος» ανήκουν στον κύκλο 
των μεγάλων οραμάτων, εκφράζουν την πίστη στην ουτοπία, 
πίστη που διακρίνει κάθε πραγματικά επαναστατική τάξη. Και ο 
αγώνας της αστικής τάξης, μετά την ταπείνωση του ’97, 
«γίνεται βιαιότερος και οξύτερος», και τότε είναι που «είδαν το 
φως τα ριζοσπαστικότερα και επαναστατικότερα περιοδικά, 
που ήθελαν την κοινωνική και διανοητική κάθαρση του τόπου», 
συνεχίζει ο Μιχαλόπουλος, προχωρώντας στην απαρίθμησή 
τους.10 
  Δυο χρόνια μετά την ήττα του ’97 ο ποιητής αρχίζει να γράφει 
τον «Δωδεκάλογο του γύφτου», που εκδίδεται το 1907. 
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Αποτελεί ένα συνθετικό ποίημα που περικλείει όλες τις 
αντιλήψεις, τους πόθους και τα οράματα του ποιητή. Ο 
ποιητής, αγανακτισμένος από την ταπείνωση του ’97, 
ονειρεύεται την καταστροφή, που μέσα από τα συντρίμμια και 
τις στάχτες της θα προκύψει μια αναγέννηση. Είναι ένα 
κήρυγμα πίστης στο αναπόφευκτο αυτής της αναγέννησης, 
πίστης που έχει τις μυθολογικές της ρίζες στον αναγεννώμενο  
Άδωνη και στον αναστημένο Χριστό. 
  Ο Παλαμάς στο μεταξύ διορίζεται ως γενικός γραμματέας στο 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θέση που κρατάει με μια μικρή 
διακοπή μέχρι τη μέρα της συνταξιοδότησής του. Παράλληλα 
αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά για να 
συμπληρώσει τον πενιχρό μισθό του, και μέσα από τα γραφτά 
του αυτά παρουσιάζεται ένας οξυδερκής κριτικός. 
  Ο Παλαμάς δοκίμασε την πένα του και στο διήγημα και στο 
θέατρο. Όμως από τα λιγοστά διηγήματα που έγραψε μέχρι το 
1900 ξεχωρίζει μόνο ο «Θάνατος του παλικαριού», ενώ το 
θεατρικό του έργο «Τρισεύγενη» (1903) δεν είχε επιτυχία όταν 
ανεβάστηκε. 
  Το 1910 εκδίδεται η «Φλογέρα του Βασιλιά», τρία χρόνια μετά 
τον «Δωδεκάλογο του γύφτου». Ο ποιητής, όπως μαρτυρεί ο 
Φάνης Μιχαλόπουλος, καταπιάστηκε πρώτα με τη «Φλογέρα 
του βασιλιά», ενώ τον «Δωδεκάλογο του γύφτου» τον άρχισε 
μόλις το 1899. Αυτό έχει κάποια σημασία. Λέγει ακόμη: 
 «Η φλογέρα του Βασιλιά» είναι ένα τραγούδι επικό, με σκοπό 
το ξύπνημα του ηρωικού πνεύματος στην αποκαρωμένη 
Ελλάδα, ένας απέραντος ύμνος προς τον πόλεμο για τα μεγάλα 
ιδανικά μας». 
  Ένα τραγούδι λοιπόν στη σύλληψή του επικό! Όμως, μας λέγει 
παρακάτω ο Μιχαλόπουλος, «είναι τόσος ο λυρικός φόρτος του 
ποιήματος, ώστε η ενότητα αυτή διασπάται και χαλαρώνεται σε 
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βαθμό που να μην κατορθώνουμε πολλές φορές να 
παρακολουθήσουμε τη δράση των προσώπων και την 
ψυχολογία τους».11 Και συνεχίζει: «Διαβάζοντας το έργο, 
ξεχνιέται ο αναγνώστης όχι από το ενδιαφέρον της διήγησης, ή 
της περιγραφής, ή από τη συγκίνηση των γεγονότων και των 
σκηνών που περιγράφονται σ’ αυτό, αλλά από το λυρικό 
μεθύσι, από το λυρικό πάθος, από τη λυρική υπερσυγκίνηση 
που κατέχει τον ποιητή... το στοιχείο της δράσης υποχωρεί στον 
υπερτροφικό λυρισμό».12  
  Όμως ας ακούσουμε δυο λόγια από τον ίδιο τον Παλαμά, που 
σχολιάζει τη σύγχρονη ποίηση στον πρόλογο του 
«Δωδεκάλογου του γύφτου»: 
  «Πρώτα απ’ όλα η νέα ποίηση έχει κάτι το κομματιαστό. Είναι 
το σημάδι που κάνει το ποίημα να παραλλάζει από τις 
κανονικά, σύμμετρα πλεγμένες, με αρχή, μέση και τέλος 
ιστορίες, και το δείχνει πιο πολύ σαν σύντριμμα από κάποιο 
άλλο ποίημα, που δεν αναπαύει, που είναι σαν την απέραντη 
μελωδία τη Βαγκνερική».13 
  Σαν σύντριμμα! Τέτοια λαμπρά συντρίμματα δεν χαρακτήρισε 
η κριτική τα αποσπάσματα του Σολωμού; Ο Παλαμάς είναι 
δέσμιος της ίδιας αντίφασης που ταλαιπώρησε το Σολωμό, 
μόνο που ο ίδιος μπορεί να δει πιο καθαρά τους όρους αυτής 
της αντίφασης, χωρίς όμως να τους συνειδητοποιεί σ’ όλο τους 
το βάθος. Η νέα ποίηση έχει κάτι το κομματιαστό, και αυτόν τον 
χαρακτήρα της τον αντλεί από το γεγονός ότι είναι λυρική. Μια 
μακρόπνοη, επική σύνθεση δεν κουράζει, γιατί η εναλλαγή των 
εικόνων της αφήγησης ανανεώνει συνεχώς το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη. Όμως ο καθαρός λυρισμός πρέπει να είναι 
ολιγόστιχος, αν δεν θέλει να αναλωθεί σε κουραστικούς 
πλατειασμούς. Έτσι μπορούμε να πούμε, κάθε προσπάθεια 
σύνθεσης μακρόπνοου έργου είναι προκαταβολικά 
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καταδικασμένη, γιατί πρέπει αναγκαστικά να είναι επική, εκτός 
κι αν ο ποιητής καταφύγει σε ορισμένες επινοήσεις. 
Χαρακτηριστική είναι η λύση που βρήκε ο Ελύτης για το «Άξιον 
εστί», τον τεμαχισμό της σύνθεσης σε μικρά, ανεξάρτητα 
ποιήματα με χωριστές φόρμες, με μόνο συνδετικό στοιχείο το 
πνεύμα που περνάει ανάμεσά τους, σαν την «απέραντη 
μελωδία» που λέει ο Παλαμάς. 
  Στη «Φλογέρα του βασιλιά» και στο «Δωδεκάλογο του 
γύφτου» βλέπουμε πιο ανάγλυφα τα δεσπόζοντα 
χαρακτηριστικά της ποίησης του Παλαμά, όπως τα περιγράφει 
πολύ επιτυχημένα ο Αυγέρης,   «...το ταραγμένο, το 
σπασμωδικό στο ρυθμό και στην έκφραση, το δραματικό ύφος, 
που φανερώνει την ανήμερη, την αντιφατική κι ανικανοποίητη 
ψυχή του.  
  Το παλαμικό τραγούδι συχνά παρουσιάζεται ασυγκράτητο και 
βίαιο, οι περίοδες  
έρχονται απανωτές μ’ ένα ορμητικό ρυθμό, σ’ αλλεπάλληλα 
κύματα, με συνταχτικά σχήματα παραθετικά, όπου γίνεται 
κατάχρηση του συνδετικού «και», έτσι που μοιάζει κάποτε σαν 
λαχανιασμένο παραλήρημα ή σαν βασανισμένη εξομολόγηση, 
λυρική και δραματική μαζί. Η φράση του πότε είναι ελλειπτική, 
απότομη και κοφτή, πότε  
περισσόλογη, μ’ απανωτούς προσδιορισμούς κι επίθετα, ένας 
φραστικός σωρείτης».14 
  Μετά τη «Φλογέρα του βασιλιά» ο ποιητής δεν θα επιχειρήσει 
πια να δώσει  
μακρόπνοο έργο. Ο συγγραφέας του μείζονος τόνου, του 
εθνεγερτήριου ξεσηκωμού,  
παραχωρεί τη θέση του στον ελάσσονα τόνο, στην 
εξομολόγηση και τα «μυστικά  
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μιλήματα της ψυχής», χωρίς να εγκαταλείπει βέβαια εντελώς 
τον πρώτο τόνο. Απλώς εκείνες τις στιγμές η μούσα του τον 
χαμηλώνει κάπως. 
  Οι «Καημοί της λιμνοθάλασσας» που εκδίδονται το 1912 είναι 
λυρικές αναπολήσεις της ζωής του ποιητή σ’ αυτή την πόλη. Ο 
ποιητής αρχίζει πια να γερνάει και να θυμάται τα περασμένα. 
Στην «Πολιτεία και μοναξιά» που εκδίδεται τον ίδιο χρόνο, ο 
Παλαμάς, πλάι στις πιο προσωπικές εξομολογήσεις, νιώθει 
υποχρεωμένος να ψάλλει τις νίκες του πολέμου του 1912-13 
που μόλις είχε αρχίσει. Όμως ο τόνος των «Λυρικών 
παραλειπομένων» είναι που επικρατεί. 
  Τα «Παράκαιρα», σαν συνέχεια του «Πολιτεία και μοναξιά», 
δηλώνουν και με τον τίτλο τους, λέει ο Λίνος Πολίτης, «πόσο ο 
ποιητής εύρισκε τον ελάσσονα τόνο τους αταίριαστο, μέσα σ’ 
ένα κόσμο που μόλις είχε βγει από τη δοκιμασία του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου». «Οι συλλογές που θα ακολουθήσουν», 
συνεχίζει ο Πολίτης, «δείχνουν κιόλας μια κάμψη - ο ποιητής 
έχει περάσει τα εξήντα».17  
  Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην ποίησή του εκφράζεται μια 
γενικότερη, κοινωνική κάμψη.   Η αστική τάξη στην Ελλάδα 
βρίσκεται σε υποχώρηση. Από τη μια χάνει την 
προοδευτικότητά της, και από την άλλη την επαναστατική της 
ορμή. Το προλεταριάτο, ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, 
άρχισε να κάνει την εμφάνισή του, και αν δεν κάνει δυναμικά 
την παρουσία του στον πολιτικό στίβο (θα την κάνει αργότερα, 
και ο Βενιζέλος θα αναγκασθεί να ψηφίσει τον νόμο για το 
ιδιώνυμο), εντούτοις οι εκπρόσωποί του σπέρνουν το 
επαναστατικό κήρυγμα στις τάξεις του, και προσεταιρίζονται 
μια σημαντική μερίδα διανοουμένων. Η ευρωπαϊκή αστική τάξη 
είναι ήδη από καιρό αντιδραστική, και θα γίνει υπεύθυνη για 
την αιματοχυσία δύο παγκόσμιων πολέμων. Το αντιδραστικό 
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μικρόβιο δεν μπορούσε να μη μολύνει και τη δική μας αστική 
τάξη. 
  Το ρωσικό προλεταριάτο κάνει δυναμικά την παρουσία του το 
1905, σε μια «πρόβα τζενεράλε» πριν καταλάβει την εξουσία το 
1917. Έντρομοι οι αστοί μας στέλνουν ένα σύνταγμα για να 
βοηθήσει τους αντεπαναστάτες. Η απειλή από τα κάτω τους 
κάνει απρόθυμους στον αγώνα τους ενάντια στους από πάνω. 
Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν πολύ αργά, το 
Κιλερέρ δεν συγκίνησε. Ο τσιφλικαδισμός θα κυριαρχήσει για 
πολλά χρόνια ακόμη, ενώ οι συντηρητικοί θα ενισχυθούν. Η 
Δεξιά θα επιβληθεί μετά το 1920 στην Ελλάδα, μέχρι και 
σήμερα, σαν η πιο ένθερμη πολιτική δύναμη στον αγώνα 
ενάντια στην αριστερή ιδεολογία. Οι κεντρώες δυνάμεις θα 
κυβερνήσουν μόνο σε σύντομα ιντερλούδια. 
  Όσο για τη γλώσσα, αρκετά νωρίς παύει να είναι προνόμιο και 
καύχημα των προοδευτικών αστών. Μέσα στο περιοδικό 
«Νουμάς» χωρίζονται οι αριστεροί από τους αστούς ήδη από το 
1909. 
  Όμως το αποφασιστικό κτύπημα στην αστική τάξη το δίνει η 
μικρασιατική καταστροφή. Ο Παλαμάς δεν θα βρει το θάρρος 
να την εγκαταλείψει και να προσχωρήσει στην νέα ανερχόμενη 
τάξη. Θα φλερτάρει μαζί της όπως και ο Καζαντζάκης, το 1913 
μάλιστα γράφει τον «Ύμνο της εργατιάς» κατά παραγγελία του 
Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, όμως, παρά τις κατηγορίες, τις 
οποίες θα αντικρούσει ως συκοφαντικές, μέχρι το τέλος της 
ζωής του θα παραμείνει αντικομουνιστής. 
  Η κύρια πηγή της έμπνευσής του, ο μεγαλοϊδεατισμός, 
συντρίβεται, και μαζί του και η αισιοδοξία του. Με κομμένες τις 
φτερούγες, γέρος, τι να γράψει πια; Από βάρδος που ήταν 
γίνεται αηδόνι, λέει ο Ανδρέας Καραντώνης. Ήδη από τους 
«Βωμούς», σημειώνει, «ο Παλαμάς έχει παραιτηθεί από τα 
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περισσότερα μελλούμενα έργα του. Περιορίζεται μέσα στην 
ωραία εκείνη συλλογή, να τους αφιερώνει επιμνημόσυνα 
ποιήματα, να κλάψει και να θάψει μέσα του τους ‘αγέννητους 
ίσκιους’, («τραγούδι του Καραϊσκάκη», «Καλλίμαχος», «Διγενής 
Ακρίτας», κ. ά.), να τους υψώσει μαυσωλεία».16 
  Όμως δεν θα έχει την αξιοπρέπεια να σιωπήσει όπως ο 
Κάλβος, όταν χάνεται η πηγή της έμπνευσής του, η ελληνική 
επανάσταση. Θα επιμείνει με συλλογές δεύτερης κατηγορίας, 
που θα επισύρουν την οξύτατη κριτική. Ο Νικόλαος Κάλας 
επικρίνει με δριμύτητα τους «Δειλούς και σκληρούς στίχους», 
που εκδόθηκαν στο Σικάγο το 1928. Ενώ ο Καβάφης 
αποκηρύσσει ποιήματα εκδομένα, ή εν πάση περιπτώσει 
παρουσιασμένα σε ένα κοινό, όταν παύουν να τον ικανοποιούν, 
ο Παλαμάς εκδίδει στίχους «περισυλλεγμένους από τα βάθη 
θηκών και φακέλων που ανήκουν σε κάθε λογής περιόδους της 
ζωής του», όπως ομολογεί ο ίδιος με αφελή ειλικρίνεια. 
  Σημειώνουμε τις υπόλοιπες συλλογές του Ποιητή: 
«Δεκατετράστιχα», «Πεντασύλλαβοι», «Παθητικά 
κρυφομιλήματα» (1925) «Κύκλος των Τετραστίχων» (1929), 
«Περάσματα και Χαιρετισμοί» (1931) και οι «Νύχτες του 
Φήμιου» (1935). Για τον «Κύκλο των τετραστίχων» και για τις 
«Νύχτες του Φήμιου» θα γράψει ο Λίνος Πολίτης με επιείκεια: 
  «Ο ποιητής των μεγάλων επικών συνθεμάτων, που τόσο συχνά 
κατηγορήθηκε για μεγαλοστομία, δοκιμάζει τώρα τη φωνή του 
στην περιορισμένη κλίματα του τετράστιχου. Η φωνή βέβαια 
δεν έχει πια την πρωτύτερη δύναμη, είναι μια φωνή χαμηλή, 
γερασμένη. Η μελαγχολία της όμως και η νοσταλγική 
αναπόληση την κάνουν ιδιαίτερα συμπαθητική, και ο 
θελημένος αυτός περιορισμός στο απέριττο μετρικό σχήμα 
πυκνώνει πολλές φορές την έκφραση, και με την ελλειπτική της 
διατύπωση της δίνει μια ένταση δραματική: 
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   Κυριακή. Παιδάκι. Του δασκάλου πάψη. 
   Γλύκα του σπιτιού. Ζωούλα στ’ ακρογιάλι.  
   Τώρα την προσμένω τη μεγάλη 
   Κυριακή. Για πάντα, λέω, θα μ’ αναπάψει.»17 
  Ο Παλαμάς έκανε μια επανάσταση που έμεινε στην ιστορία 
της λογοτεχνίας. Όμως κάθε επανάσταση κάποτε λήγει. Οι 
ποιητές σήμερα δεν έχουν στόμφο. Ο Παλαμάς αγωνίζεται να 
μεταδώσει το εθνεγερτήριο  πάθος του, και χρησιμοποιεί τη 
μεγαλοστομία του για να συνεπάρει. Σήμερα οι ποιητές είναι 
άνθρωποι που συνομιλούν με τον εαυτό τους, που δεν 
συνομιλούν καν, απλώς μονολογούν, κι όταν διαβάζεις τα 
ποιήματά τους έχεις την αίσθηση πως κρυφακούς. Στ’ αυτιά 
σου φτάνουν μόνο μισόλογα που αγωνίζεται να ανασυνθέσει η 
φαντασία σου. Ο στόμφος δείχνει σήμερα έλλειψη βάθους. Ο 
αποσπασματικός, παραληρηματικός, κατακερματισμένος λόγος 
είναι που εκφράζει καλύτερα τη γεμάτη υπαρξιακά άγχη 
ταραγμένη εποχή μας. Ο σημερινός ποιητής αγωνίζεται να 
ξεφύγει από τον αναγνώστη του. Αν κοινωνικοί ποιητές όπως ο 
Ρίτσος βρίσκονται κάποτε στο επίκεντρο μιας κοσμικής 
επικαιρότητας, σουρεαλιστές όπως ο Ελύτης παίρνουν το 
Νόμπελ και εξαφανίζονται. Όσο για τους υπαρξιακούς ποιητές, 
αυτοί αποτελούν μια μεγάλη στρατιά αφανών ηρώων. Η 
ποίηση δεν είναι πια ο αναγνωρισμένος θεός. Δεν υπάρχει πια 
ευρύ κοινό που να παραληρεί με την ποίηση, όπως το κοινό του 
Βαλαωρίτη. Η ποίηση είναι μια μυστική λατρεία που εκτελείται 
κατά μόνας. Δεν υπηρετεί κανένα, δεν θέλει να συμπαρασύρει 
κανένα. Είναι χαρακτηριστικό πόσο πολυγραφότατοι είναι 
ποιητές όπως ο Ρίτσος και ο Παλαμάς που θέτουν την ποίησή 
τους στην υπηρεσία μιας κοινωνικής ιδέας, και καταβλημένοι 
λες από το άγχος μήπως ξεχάσουν να πουν τίποτα στον 
αναγνώστη και βλάψουν την υπόθεσή τους γράφουν βιαστικά 
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και συχνά με κάποια προχειρότητα. Ο ποιητής στην περίπτωση 
αυτή δικαιώνεται από τις προθέσεις του, και στέκεται πιο πάνω 
από την ποίησή του.  
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Γεραπετρίτικη Απόπειρα, τ. 29, Ιούλιος ’98, σελ. 20-24 
 
  Η ζωή του Καβάφη είναι χωρίς διακυμάνσεις, όπως χωρίς 
διακυμάνσεις είναι και το έργο του. Ο Κάλβος είχε μια 
πολυτάραχη ζωή, ιδιαίτερα στα νεανικά του χρόνια. Τον 
βρίσκουμε σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις για μεγάλα 
διαστήματα της ζωής του. Η ζωή του Σολωμού και του Παλαμά 
έχει λιγότερες εξωτερικές διακυμάνσεις και εντάσεις, βαίνει 
όμως παράλληλα προς την εξέλιξη του ποιητικού τους έργου, το 
οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε σκαλί σκαλί στην 
ανοδική του εξέλιξη ανιχνεύοντας ταυτόχρονα βιογραφικές 
λεπτομέρειες που το φωτίζουν. 
  Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τον Καβάφη. Η ζωή του, με 
εξαίρεση την παιδική του ηλικία, φαίνεται στερημένη από 
γεγονότα. Όσο για το έργο του, αυτό παρουσιάζει ακόμα 
λιγότερες διακυμάνσεις. Πρόκειται για την αργή, σταδιακή 
ανέλιξη στον  
Παρνασσό της ποίησης ενός ανθρώπου υπερβολικά 
απαιτητικού απ’ τον εαυτό του - με εξαίρεση ίσως τον Σολωμό - 
που γράφει λίγα, μοιράζει λιγότερα σε στενούς φίλους, σε 
τυπωμένα μονόφυλλα, δημοσιεύει ακόμη λιγότερα, σβήνει και 
διορθώνει συνεχώς σε κάθε νέα έκδοση, αποκηρύσσει πολλά 
από τα παλιά του ποιήματα, για να μας κληροδοτήσει επίσημα 
ένα σύνολο 154 ποιημάτων, από τα οποία ελάχιστα ξεπερνούν 
τη μια σελίδα. Έτσι το έργο του πουθενά δεν φαίνεται άνισο. 
Παρόλο που τα ποιήματά του παρουσιάζουν κάποιες 
υφολογικές διαφοροποιήσεις με την πάροδο των χρόνων 
(περιορίζονται π.χ. οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις μέχρι 
που εξαφανίζονται τελείως), μόνο ένας προσεκτικός μελετητής 
θα μπορούσε να τα τοποθετήσει περίπου χρονολογικά. Μια 
δουλειά βέβαια χωρίς κανένα νόημα, όχι τόσο γιατί μας έχει 
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δοθεί, τουλάχιστον στα τελευταία ποιήματα, μια κατά 
προσέγγιση χρονολόγηση από τον ίδιο τον ποιητή, όσο γιατί 
είναι απότοκα μιας ενιαίας ποιητικής, και καθώς είναι όλα τους 
ξεδιαλεγμένα, δεν παρουσιάζουν ανισότητες. Έτσι οι μελετητές 
έχουν την τάση να τα εξετάζουν θεματικά περισσότερο παρά 
στη χρονολογική τους εξέλιξη. 
  Παρόλο που η ζωή του Καβάφη πέρασε χωρίς ιδιαίτερες 
διακυμάνσεις όπως είπαμε, εν τούτοις κανενός ποιητή η 
βιογραφία δεν βοηθάει τόσο στην κατανόηση του έργου του 
όσο η δική του. Υπάρχουν ποιητές που στο έργο τους 
βαραίνουν περισσότερο τα κοινωνικά, πολιτικά και 
καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής. Ο Καβάφης φαίνεται να τα 
αγνοεί. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Ε. Μ. Foster, φαινόταν 
να βρίσκεται «σε μια ελαφρά απόκλιση από το σύμπαν» (E.M. 
Foster, Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, στο Κ.Π. Καβάφης, Κριτικές 
μελέτες, Αθήνα χχ, εκδόσεις Γιάννη Οικονόμου, σελ. 197). Όσο 
για την ποίησή του, αυτή έμεινε ολότελα μετέωρη. Δεν 
στηρίχτηκε σε καμιά παράδοση και έμεινε χωρίς συνεχιστές, 
όπως και η ποίηση του Κάλβου. Μόνο που ο Κάλβος πέρασε 
σαν διάττοντας αστέρας. Ο Καβάφης όμως στεκόταν εκεί, 
προκλητικός, μια ζωή. 
  Αν στο έργο του δεν ανιχνεύονται εξωτερικές, κοινωνικές 
επιδράσεις, διαπιστώνουμε όμως έντονες τις επιδράσεις της 
ατομικής του ζωής. Και δεν εννοούμε φυσικά μόνο ή κυρίως τις 
ερωτικές του εμπειρίες που αποτυπώθηκαν στην ποίησή του· 
εννοούμε το συνολικό φάσμα της ζωής του, που του 
διαμόρφωσε μια ορισμένη ψυχολογική διάθεση και μια 
συγκεκριμένη στάση απέναντι στη ζωή, που εκφράστηκε μέσα 
στην ποίησή του. 
  Ο ποιητής γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1863, όπου και 
πέθανε το 1933. («Είναι γλυκύς ο θάνατος/ μόνο όταν 



 

141 
 

πεθαίνουμε/ εις την πατρίδα». Όμως ο Καβάφης ήταν αυτός 
που πέθανε στην πατρίδα, όχι ο Κάλβος). Ήταν το ένατο παιδί 
του Πέτρου και της Χαρίκλειας Καβάφη. Το 1870 πεθαίνει ο 
πατέρας του. Το 1872 η μητέρα του με τα παιδιά πηγαίνουν στο 
Λίβερπουλ της Αγγλίας όπου είχαν οικονομικά συμφέροντα. Το 
1876 ξεσπά οικονομική κρίση στην Αίγυπτο και διαλύεται ο 
οίκος «Καβάφης και Σία». Η οικογένεια χάνει όλη σχεδόν την 
περιουσία της. Το 1877 η μητέρα του Καβάφη μένει για ένα 
διάστημα στο Λονδίνο και μετά επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, 
που βομβαρδίζεται από τον βρετανικό στόλο. Το διαμέρισμά 
τους καίγεται. Η Χαρίκλεια Καβάφη έχει προλάβει όμως να 
φύγει στην  Κωνσταντινούπολη με τα μικρότερα παιδιά της. Θα 
επιστρέψουν το 1885. Το 1889 πεθαίνει ο φίλος του ποιητή 
Μικές Ράλλης. Από τότε κατά τακτά χρονικά διαστήματα χάνει 
και από ένα αγαπημένο πρόσωπο. Το 1891 πεθαίνει ο αδελφός 
του Πέτρος, σε ηλικία 40 χρονών. Το 1899 η μητέρα του, που τη 
λάτρευε. Ο πιο μεγάλος αδελφός του Γεώργιος πεθαίνει το 
1900 σε ηλικία 50 χρονών. Το 1902 ο Αριστείδης, πάλι 50 
χρονών. Το 1905 ο Αλέξανδρος, γύρω στα 50 και αυτός. Το 1920 
ο Παύλος, γύρω στα 60, και το 1932 ο Τζων. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να πούμε ότι έθαψε όλη του την οικογένεια. 
  Η πτώχευση της οικογένειας τον αναγκάζει να εργασθεί. 
Εργάζεται για λίγο ως μεσίτης στο χρηματιστήριο βάμβακος, για 
να τακτοποιηθεί το 1892 στην υπηρεσία αρδεύσεως, απ’ όπου 
θα παραιτηθεί το 1922. 
  Στην Αθήνα πήγε όλες κι όλες τέσσερις φορές. Η τελευταία 
ήταν το 1932, για να κάνει εγχείρηση καρκίνου του λάρυγγα. 
Επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, όπου θα τον βρει λίγο μετά ο 
θάνατος. 
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  Είπαμε και προηγουμένως ότι πολλοί μελετητές του 
αντιμετωπίζουν τον Καβάφη θεματικά. Ο Στρατής Τσίρκας 
έγραψε για τον πολιτικό Καβάφη. Ο Παπανούτσος  
παθιάζεται με τον διδακτικό Καβάφη. Οι κάθε είδους αρνητές 
του τα ’χουν με τον ηδονικό Καβάφη. 
  Ο ίδιος ο Καβάφης χώρισε τα ποιήματά του σε τρεις 
κατηγορίες: τα ηδονικά, τα  
φιλοσοφικά και τα ιστορικά. Η κατάταξη αυτή είναι πολύ 
βολική, γιατί αυτά τα  
στοιχεία δεσπόζουν πράγματι στην ποίησή του: η λατρεία της 
ηδονής, ο φιλοσοφικό στοχασμός και ο ιστορικός διάκοσμος. 
Φυσικά τα περισσότερα ποιήματά του εντάσσονται σε δυο, ή 
ακόμη και στις τρεις κατηγορίες. 
  Πίσω από τον διαχωρισμό όμως αυτό υπάρχει ο 
συναισθηματικός τόνος του ποιητή που τις τέμνει εγκάρσια, και 
ο οποίος βρίσκεται μέσα, αλλά συχνά και πέρα από τα όρια των 
προθέσεών του. 
  Όμως ποιος είναι ο συναισθηματικός τόνος της ποίησης του 
Καβάφη; 
  Ας πάρουμε από κάθε κατηγορία ένα ποίημα. Οι 
«Θερμοπύλες» είναι από τα πιο γνωστά του φιλοσοφικά 
ποιήματα, με εμφανή τον διδακτικό χαρακτήρα. 
  Το διδακτικό μήνυμα του ποιητή διατυπώνεται απερίφραστα 
ήδη στον πρώτο στίχο του ποιήματος: «Τιμή σε κείνους, που 
στη ζωή τους όρισαν να φυλάττουν Θερμοπύλες». Το μήνυμα 
κλιμακώνεται στους τελευταίους στίχους: «Και περισσότερη 
τιμή τους πρέπει/ όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)/ 
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος/ και οι Μήδοι επιτέλους θα 
διαβούνε». Η ηθική πράξη απογυμνώνεται από τον 
ωφελιμιστικό καιροσκοπισμό της πιθανής επιτυχίας. Όμως ο 
κυρίαρχος συναισθηματικός τόνος του ποιήματος 
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αποκαλύπτεται καθώς πασχίζει να κρυφθεί πίσω από τον 
κυριολεκτικά παρενθετικό χαρακτήρα της φράσης «(και πολλοί 
προβλέπουν)». Αν παραληφθεί το ποίημα δεν χάνει σε τίποτε 
από το διδακτικό του μήνυμα. Όμως η εμβόλιμη αυτή φράση 
αποκαλύπτει τη βαθιά απαισιοδοξία του ποιητή. Η προδοσία 
εμφωλεύει παντού στη ζωή. 
 Η απαισιοδοξία και ο μελαγχολικός τόνος είναι κάτι το εγγενές 
στην ηδονή, είτε πρόκειται για την μεταρσιωμένη της διάσταση, 
τον έρωτα, είτε για την καθαρή σεξουαλική ικανοποίηση, 
πράγμα που εκφράζεται βέβαια και στην καλλιτεχνική της 
αναπαράσταση. Περιπτώσεις ποιητών που να τραγουδούν 
ευτυχισμένα τον έρωτα είναι σπάνιες. 
  Η ικανοποίηση του σεξουαλικού ενστίκτου υφίσταται πολλές 
ματαιώσεις - στη  
διαπίστωση αυτή άλλωστε στηρίχθηκε ο Φρόυντ και διατύπωσε 
την ψυχαναλυτική του θεωρία - και πολύ περισσότερο βέβαια 
όταν πρόκειται για ομοφυλόφιλες σχέσεις, όπου η δυσκολία 
ανεύρεσης σεξουαλικού συντρόφου είναι πιο μεγάλη, και 
ακόμη πιο μεγάλη είναι η δυσκολία δημιουργίας μόνιμου 
δεσμού, μια και συνήθως οι σχέσεις αυτές δεν στηρίζονται σε 
μια βάση αμοιβαιότητας αλλά είναι πληρωμένες. Ίσως αυτός 
είναι ένας λόγος που το ερωτικό στοιχείο απουσιάζει εντελώς 
από τα ποιήματα του Καβάφη (παρόλο που μιλάει για τα 
ερωτικά του αισθήματα σε κατ’ ιδίαν σημειώσεις) ενώ την 
κύρια θέση την κατέχει το σεξουαλικό στοιχείο, η ηδονή. 
  Ακόμη, οι ματαιώσεις που υφίσταται η ομοφυλόφιλη ηδονή 
από εσωτερικές αναστολές («Ωμνύει») και εξωτερικές 
απαγορεύσεις κάνουν την ικανοποίηση που προσφέρει, αν όχι 
και την έντασή της, πολύ μεγάλη. Εδώ εμπεριέχεται κάτι από τη 
γλύκα του απαγορευμένου καρπού, ή τη χαρά που νιώθουμε 
για κάτι που δύσκολα αποκτήσαμε. 
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  Όμως το στοιχείο της μελαγχολίας φαίνεται να ενυπάρχει 
ακόμη και στην ίδια την πλήρωση της ηδονής. Οι ρωμαίοι 
έλεγαν post coitum omnia animalia trista sunt (μετά τον 
οργασμό όλα τα ζώα είναι μελαγχολικά). Κάθε κατάσταση 
έντασης τη διαδέχεται μια κατάσταση χαλάρωσης, τη χαρά τη 
διαδέχεται η λύπη. 
  Η ιδιαίτερη αυτή ματαίωση, η αδυναμία να διατηρήσεις την 
ηδονή επ’ άπειρον,  
ενέχει ένα έντονο στοιχείο απογοήτευσης και μελαγχολίας. Και 
αυτό βέβαια ισχύει περισσότερο για τους μονομανείς της 
ηδονής, όπως είναι οι ομοφυλόφιλοι.  
  Έτσι λοιπόν, για να συνοψίσουμε, ένας μελαγχολικός τόνος 
είναι αδυσώπητα  
εγγενής σε κάθε πραγμάτευση της ερωτικής και σεξουαλικής 
ικανοποίησης. Μόνο που στον Καβάφη ο τόνος αυτός 
επιτείνεται με κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές. 
  Ο ποιητής δεν μιλάει ποτέ για τις τωρινές του ερωτικές 
εμπειρίες. Φαίνεται να  
διακατέχεται από μια απόλυτη περιφρόνηση για το παρόν, το 
οποίο θεωρεί ανάξιο να το πραγματευθεί ποιητικά. Έτσι, όταν 
μιλάει για τους έρωτές του αναφέρεται στο  
παρελθόν, όπως και όταν θέλει να διεκτραγωδήσει (ή να 
διακωμωδήσει) το παρόν, θα καταφύγει στην ιστορία. Μάλιστα 
μ’ αυτή την τεχνική πετυχαίνει και έναν έκδηλο στόχο: μας 
υποβάλλει την αίσθηση ότι οι ερωτικές στιγμές που ένιωσε 
ήσαν πραγματικά υπέροχες, μια και τις αναπολεί τόσα χρόνια 
μετά. Δημιουργείται όμως και μια δεύτερη εντύπωση, που 
αυτή χωρίς άλλο ξεφεύγει από την (συνειδητή τουλάχιστον) 
πρόθεση του ποιητή. Η αναπόληση τόσων παλιών ηδονών 
υποβάλλει την αίσθηση ενός στερημένου παρόντος. Αυτό δεν 
σημαίνει όμως ότι η ερωτική ζωή του ποιητή είχε σταματήσει, 
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όπως θέλει μια μερίδα της κριτικής, αφού στα ώριμα χρόνια 
του αναφέρεται σε έρωτες που έζησε σε εποχές που 
συνέγραψε ερωτικά ποιήματα, για αλλοτινούς καιρούς κι αυτά. 
Η στέρηση αυτή είναι σχετική, και ίσως περισσότερο 
ψυχολογική. Φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο στο 
ανικανοποίητο των ομοφυλόφιλων ορέξεων, που έχει τη βάση 
του αφενός στις εσωτερικές αναστολές και τις εξωτερικές 
ματαιώσεις, και αφετέρου στην μεγαλύτερη προσδοκία ηδονής. 
Χαρακτηριστικό είναι το ποίημα «Μια νύχτα». 
Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστυχη 
κρυμμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. 
Απ’ το παράθυρο φαίνονται το σοκάκι,  
το ακάθαρτο στενό. Από κάτω 
ήρχονταν οι φωνές κάτι εργατών 
που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν. 
 
Κ’ εκεί στο λαϊκό, το ταπεινό κρεβάτι 
είχα το σώμα του έρωτος, είχα τα χείλη 
τα ηδονικά και ρόδινα της μέθης -  
τα ρόδινα μιας τέτοιας μέθης, που και τώρα 
που γράφω, έπειτα από τόσα χρόνια! 
μες στο μονήρες σπίτι μου, μεθώ ξανά. 
  Όλος ο μελαγχολικός διάκοσμος του ομοφυλόφιλου έρωτα 
εκφράζεται εδώ πολύ παραστατικά. Όμως και πάλι το αίσθημα 
της προσωπικής μελαγχολίας και θλίψης του ποιητή 
εκφράζεται με μια απλή νύξη, για το «μονήρες» σπίτι του. 
  Αν στα ηδονικά και στα φιλοσοφικά ποιήματα του ποιητή οι 
πεσιμιστικές του  
διαθέσεις εκφράζονται έμμεσα και υπαινικτικά, στα ιστορικά 
του ποιήματα εκφράζονται πιο άμεσα. Ο συμβιβασμός («Η 
μάχης της Μαγνησίας»), ο ηθικός ξεπεσμός («Η δυσαρέσκεια 
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του Σέλευκου», «Ο Βασιλεύς Δημήτριος», «Ο Ηρώδης 
Αττικός»), η αδυναμία μπροστά σε ανώτερες δυνάμεις, το 
αδυσώπητο πεπρωμένο που καραδοκεί («Τρώες») αποτελούν 
μόνιμα μοτίβα του. Αυτό ο ποιητής το εκφράζει απερίφραστα 
σε πρώιμα ποιήματά του όπως οι «Τρώες» χρησιμοποιώντας 
την παρομοίωση και το πρώτο πρόσωπο: «Είν’ οι προσπάθειές 
μας, των συφοριασμένων. Είν’ οι προσπάθειές μας σαν των 
Τρώων». Αν  παραληφθούν αυτοί οι στίχοι και το πρώτο 
πρόσωπο γίνει τρίτο, το ποίημα γίνεται καθαρά ιστορικό. 
  Αργότερα ο ποιητής, νιώθοντας ότι οι προθέσεις του είναι 
ολότελα διάφανες, καταργεί τις παρομοιώσεις και τις 
μεταφορές. Οι ιστορικές αντιστοιχίες πρέπει για τον επαρκή 
αναγνώστη να είναι προφανείς. Για να μην υπάρξει όμως 
αμφιβολία ως προς τη φύση των προθέσεών του, συνθέτει τα 
λεγόμενα ψευδοϊστορικά ποιήματα, όπου τις αντιλήψεις του 
για το παρόν τις ντύνει με ιστορικό ένδυμα. Τα πρόσωπα και τα 
γεγονότα είναι ολότελα φανταστικά, και αυθεντικός είναι μόνο 
ο ιστορικός διάκοσμος.  
  Ο Σεφέρης παρομοιάζει το πλαίσιο, και κυρίως το ιστορικό, 
των ποιημάτων του  
Καβάφη με την «αντικειμενική συστοιχία» (objective 
correlative) του T.S.Eliot. Σε τέτοιες αντικειμενικές συστοιχίες 
που ξεπερνούν το πλαίσιο του συμβόλου βρίσκεται η μαγεία 
του διδακτικού και του φιλοσοφικού Καβάφη. Ενώ το διδακτικό 
μέρος της ποίησης του Κάλβου και του Σολωμού (το τέλος του 
«Ύμνου εις την Ελευθερίαν») είναι ελάσσονος τόνου, ο 
Καβάφης βρίσκεται εδώ στις πιο ευτυχισμένες του στιγμές. Η 
«Ιθάκη» και οι «Θερμοπύλες» είναι κορυφαία διδακτικά 
ποιήματα, παρόλο που κι εδώ η αίσθηση της ιστορίας είναι 
έντονη, και ο ποιητής θέλει να την εντείνει περισσότερο 
βάζοντας τους κατάλληλους τίτλους. Σε ποιήματα όπως τα 



 

147 
 

«Τείχη» και τα «Κεριά», δεν είναι τόσο ο συμβολισμός τους όσο 
η υποβλητική εικονοποιία τους που επιδρούν έτσι άμεσα στον 
αναγνώστη. 
  Πολλοί μελετητές αποφάνθηκαν ότι ο Καβάφης αποτελεί ένα 
σύμπτωμα της παρακμής της εποχής του, την οποία και 
εκφράζει με το έργο του. Πρόκειται κυρίως για μελετητές 
συγκαιρινούς του, τις γνώμες των οποίων επαναλαμβάνουν και 
κάποιοι νεότεροι. 
  Όμως οι μελλοντικές γενιές κρίνουν συνήθως μια εποχή 
διαφορετικά από ότι έκρινε εκείνη τον εαυτό της. Έτσι ενώ η 
λέξη «παρακμή» βρισκόταν στο πνευματικό λεξιλόγιο της 
εποχής εκείνης, σήμερα απουσιάζει εντελώς. Εμείς πιστεύουμε, 
όπως είπαμε και πιο πριν, ότι η ποίηση του Καβάφη 
ερμηνεύεται καλύτερα με βάση το ατομικό του ιστορικό (που 
δεν είναι τυπικό, δηλαδή μια ιδιαίτερη έκφραση του 
κοινωνικού) παρά με τις όποιες κοινωνικές επιδράσεις. Και ο 
πεσιμισμός του δεν είναι τόσο έκφραση της παρακμής της 
κοινωνίας όπου ζούσε, όσο προσωπικών εμπειριών. 
  Μια εξαιρετική τραυματική εμπειρία για τον ποιητή πρέπει να 
ήταν ο πρόωρος θάνατος του πατέρα του, που τον βρήκε όταν ο 
ποιητής ήταν μόλις πέντε χρονών. Όμως οι συνέπειες αυτού 
του θανάτου, η οικονομική καταστροφή, η μείωση της 
κοινωνικής θέσης που αυτή συνεπάγεται, η ανάγκη για 
επιβίωση που τον έσπρωξε στη βιοπάλη, πρέπει να ήσαν πιο 
αποφασιστικοί  παράγοντες για τον συγγραφέα. Η άχαρη 
δουλειά στην υπηρεσία αρδεύσεων που του στερούσε 
πολύτιμο χρόνο από την ενασχόλησή του με την ποίηση, τον 
βάραινε ιδιαίτερα. Με ανακούφιση θα την παρατήσει 30 
χρόνια αργότερα, το 1922. Μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας θα 
του δημιούργησαν και οι ταραχές του 1882, εξαιτίας των 
οποίων κάηκε το σπίτι του και έφυγε με τη μητέρα του στην 
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Κωνσταντινούπολη. Οι αλλεπάλληλοι επίσης θάνατοι 
προσφιλών του προσώπων πρέπει να επέδρασαν 
αποφασιστικά στην ψυχολογία του. 
  Σίγουρα όμως πιο αποφασιστική επίδραση στις ψυχολογικές 
του διαθέσεις έπαιξε η ομοφυλοφιλία του. Τότε η 
ομοφυλοφιλία ήταν αντικείμενο στιγματισμού. Η κοινωνική 
ανοχή, και συχνά η αποδοχή, που τη συνοδεύει σήμερα, τότε 
δεν υπήρχε ούτε στο ελάχιστο. 
  Και δεν ήταν μόνο αντικείμενο εξωτερικών απαγορεύσεων. Οι 
απαγορεύσεις αυτές, έχοντας εσωτερικευθεί, δημιουργούσαν 
εσωτερικές αναστολές, συνοδευόμενες με χίλια δυο αισθήματα 
ενοχής. Εκφράζεται γι’ αυτά στο προσωπικό του ημερολόγιο, 
ενώ στην ποίησή του μάταια πασχίζει να κρυφθεί πίσω από το 
τρίτο πρόσωπο, όπως  
φαίνεται χαρακτηριστικά στο «Ωμνύει». Πολλά χρόνια θα 
χρειαστεί να περάσουν για να ξεπεράσει τις ενοχές και τις 
αναστολές του, ώστε να μπορέσει να εκφραστεί απροκάλυπτα, 
σε πρώτο πρόσωπο: 
   Τα χρόνια της νεότητάς μου, ο ηδονικός μου βίος - 
   πως βλέπω τώρα καθαρά το νόημά των. 
   Τι μεταμέλειες περιττές, τι μάταιες... («Νόησις»).  
  Το οικονομικό ήταν ένα πρόβλημα που τον πίεζε αρκετά. Την 
οικονομική αυτάρκεια που θα τον απαλλάξει από τη βιοπάλη, 
μόνο προς το τέλος της ζωής του θα την  
πετύχει. Το ίδιο και την αναγνώρισή του ως ποιητή. Δεν 
αμφιβάλλει καθόλου για την αξία της ποίησής του, όμως στον 
ευρύτερο ελληνικό χώρο μεσουρανούν άλλοι ποιητές, και η 
καταξίωση θα έλθει αργά και επίπονα. Μπορεί να κατάφερε να 
φτάσει τελικά στην Ιθάκη της αναγνώρισης, όμως τις 
μεγαλύτερες χαρές του τις πρόσφερε το ταξίδι, η ίδια η 
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ποιητική του ενασχόληση. Πέθανε πριν καλά καλά προλάβει να 
χαρεί τις δάφνες της δόξας του. 
  Ένας άλλος, ο Καζαντζάκης, θα γνωρίσει και αυτός αργά την 
αναγνώριση. Θα μιλήσει κι αυτός για τη συνεχώς 
μετακινούμενη κορφή, που δεν την φτάνει κανείς ποτέ και 
μένει μόνο με τη χαρά της ανάβασης. 
  Όμως η «Ιθάκη» αποτελεί μια προσπάθεια απόκρυψης της 
παθιασμένης του μανίας για αναγνώριση. Θέλει να πείσει τον 
εαυτό του ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτός ο στόχος, που όμως 
κατά βάθος τον λαχταρά. Αλίμονο σε όποιον καταφερθεί 
ενάντια στο έργο του! Του Τίμου Μαλάμου του έκοψε την 
καλημέρα γιατί του έκανε κάποια ανώδυνη κριτική. Κι όμως 
αυτός, αν και μαλωμένος με τον ποιητή, συμμετείχε σε μια 
προσπάθεια ματαίωσης μιας αντικαβαφικής εκδήλωσης. Με 
τον αδελφό του Τζων, ο οποίος του μετέφρασε αρκετά 
ποιήματά του στα αγγλικά, ένιωσε πικραμένος, γιατί του άφησε 
μόνο 1000 λίρες στη διαθήκη του μετά τον θάνατό του, ενώ το 
μεγαλύτερο μέρος το άφησε στην ανιψιά του. 
  Αδικαιολόγητα ή όχι, από τους ανθρώπους ένιωθε 
απογοητευμένος. Καθώς ήταν μονήρης από ιδιοσυγκρασία και 
περιχαρακωμένος στον εαυτό του, δεν θα μπορούσε να συμβεί 
διαφορετικά. Γι’ αυτό και οι ανθρώπινες φιγούρες επισύρουν 
τον αδυσώπητο σαρκασμό του. Τον θαυμασμό του θα τον 
φυλάξει μόνο για τα ωραία νεανικά κορμιά. 
  Στα «Τείχη» και στην «Πόλη» το νόημα αμφιταλαντεύεται 
ακόμη ανάμεσα στον  
σαρκασμό και στην ηττοπάθεια. Όμως στο «Η συνοδεία του 
Διονύσου» ο σαρκασμός του φτάνει στο αποκορύφωμά του. 
Σαρκάζει τους ομοτέχνους του που «πουλάνε» την  τέχνη τους 
για κάτι το ευτελές, όπως «να πολιτεύεται κι αυτός μες στη 
βουλή, κι αυτός στην αγορά». Αν μάλιστα θεωρήσουμε τον 
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πολιτευόμενο ως σύμβολο του ανθρώπου που επιδιώκει τη 
γενικότερη αποδοχή και αναγνώριση, τότε σίγουρα κρύβεται 
εδώ ένας αθέλητος αυτοσαρκασμός. 
  Στην απαισιοδοξία του θα αντιτάξει τις άμυνές του. Μπροστά 
στην κατάρρευση των πάντων, υπάρχουν ακόμη δυο αξίες από 
τις οποίες μπορεί να κρατηθεί κανείς. Αυτές είναι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια («Θερμοπύλαι», «Απολύπειν ο θεός Αντώνιον») 
και η ομορφιά, εξίσου στην τέχνη και στην ανθρώπινη μορφή. 
Τον ηδονισμό του μάλιστα καταφέρνει να τον 
αποπνευματοποιήσει σε λατρεία του ωραίου σώματος, 
παραπέμποντας έμμεσα στις πλαστικές αξίες της κλασικής 
εποχής, η οποία τόσο κατά τα άλλα απουσιάζει από το έργο 
του. 
  Υπάρχει και η άλλη άμυνα, ο σαρκασμός, η ειρωνεία, τόσο 
διάχυτη στην ποίησή του. Αυτή του επιτρέπει τη λήψη μιας 
κριτικής απόστασης από μια κοινωνική πραγματικότητα που 
τον πληγώνει, από τον ξεπεσμό μιας κοινωνίας που είναι τόσο 
απόλυτος, ώστε ακόμη και οι βάρβαροι «θα ήσαν μια κάποια 
λύση». Ο σαρκασμός είναι το μέσο που χρησιμοποιεί ο ποιητής 
για να μην ξεπέσει στο μοιρολόι. Όμως και το μοιρολόι του, 
όπου υπάρχει, απεκδύεται τον συναισθηματικό τόνο και 
παίρνει τη μορφή ενός μεταφυσικού στοχασμού, ενός 
διαλογισμού πάνω στο νόημα της ύπαρξης, κυρίως σε 
ποιήματα όπως τα «Κεριά» και η «Μονοτονία». 
  Η απροκάλυπτη εκδήλωση των συναισθημάτων εθεωρείτο 
πάντοτε έκφραση πληβειακή, έλλειψη αυτοελέγχου, ενώ η 
απόκρυψη των αισθημάτων ήταν στοιχείο ριστοκρατικότητας. 
Ο Καζαντζάκης τόσο θαυμάζει τους ανέκφραστους 
Γιαπωνέζους. Από αυτή την άποψη, ο Καβάφης είναι  ένας 
αριστοκράτης ποιητής. Ο λόγος του δεν είναι καθόλου ξέχειλος, 
είναι ολότελα λιτός και υπαινικτικός. Θαυμάζουμε την 
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ικανότητά του να «κρύβει» τα συναισθήματά του. Πολύ σωστά 
χαρακτηρίστηκε από την κριτική ως ο ποιητής της απόκρυψης. 
Ίσως να ασκήθηκε στην τέχνη της απόκρυψης προσπαθώντας 
να κρύψει την ερωτική του ζωή, που πιέζοντας ορμητικά να 
αποκαλυφθεί, όπως κάθε απωθημένο, έδωσε μια ξεχωριστή 
ποιότητα στην ποίησή του. Ο στίχος του Καβάφη «δεν υμνεί, 
δεν τραγουδά, δεν σπαράζει από πάθος, αλλά είναι ένας στίχος 
που σκέπτεται», λέγει ο Τίμος Μαλάμος. 
  Πολύ πετυχημένη πράγματι η απόκρυψη. Ο στίχος του 
Καβάφη δίνει όντως αυτή την εντύπωση. Κατά βάθος όμως 
σπαράζει από πάθος. Πολλοί κριτικοί το εντόπισαν, και 
απερίφραστα χαρακτηρίζουν τον Καβάφη λυρικό. 
  Είναι πράγματι λυρικός, αλλά με τον τρόπο του, όπως και με 
τον τρόπο του είναι ποιητής, γι’ αυτό και πολλοί δεν θα του 
αναγνωρίσουν αυτή την ιδιότητα. «Ο Καβάφης είναι ένα όριο, 
όπου η ποίηση απογυμνώνεται προσεγγίζοντας την πρόζα», 
λέει ο Σεφέρης. 
  Το πεζολογικό ύφος του Καβάφη εντάσσεται κι αυτό μέσα στις 
τεχνικές απόκρυψης. Ο πεζός λόγος δεν έχει την αμφι - και την 
πολυσημία του ποιητικού λόγου, υποβάλλει μόνο μια μορφή 
ανάγνωσης. Έτσι απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από τον 
αναγνώστη να «ξεσκεπάσει» τον ποιητή, να τον αποκαλύψει 
στις διαφορετικές του διαστάσεις. 
  Το ότι το πεζολογικό ύφος του εξυπηρετεί την τεχνική της 
απόκρυψης και τον έλεγχο των λυρικών ξεσπασμάτων δεν 
σημαίνει ότι επινοήθηκε εκ του μηδενός από τον ποιητή. 
Απεναντίας το πήρε και το υιοθέτησε από την ελληνιστική 
παράδοση των επιγραμμάτων. Τα επιγράμματα αυτά τόσο 
πολύ τον επηρέασαν, ώστε κάποια από τα ποιήματά του θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν επιτάφια επιγράμματα. Εκτός από 
τα επιγράμματα η ποίησή του επηρεάστηκε και από τους 



 

152 
 

αλεξανδρινούς μίμους. Μόλις τότε είχαν ανακαλυφθεί σε 
πάπυρο, μέσα στην άμμο της ερήμου, οι «Μιμίαμβοι» του 
Ηρώνδα.  
  Από τους μίμους πήραν τα ποιήματά του τον δραματικό τους 
χαρακτήρα, την αίσθηση ότι πρόκειται για δραματικούς 
μονόλογους ή θεατρικά μονόπρακτα, στην περίπτωση που 
ακούγονται πάνω από μια φωνές, όπως στο «Περιμένοντας 
τους βαρβάρους», όπου ένας υποθετικός επισκέπτης συνομιλεί 
με ένα υποθετικό κάτοικο της πόλης. 
  Η γλώσσα του Καβάφη, αυτό το μίγμα δημοτικής και 
καθαρεύουσας, του στοίχισε οξείες και άδικες επιθέσεις από 
την πλευρά των δημοτικιστών. Ο Ψυχάρης τον χαρακτήρισε 
«καραγκιόζη της δημοτικής». Ο Καβάφης όμως, απτόητος, 
μένει μακριά από τις συγκρούσεις των καθαρολόγων και των 
δημοτικιστών. Σ’ ένα γράμμα του στον Σαρηγιάννη ο Καβάφης 
λέει ειρωνικά ότι ο Μυστριώτης μας συμβουλεύει να ρίξουμε 
τη μισή γλώσσα στη θάλασσα σαν άχρηστη, και το ίδιο και ο 
Ψυχάρης για την άλλη μισή. Όμως «όλα αυτά είναι γελοία. Τη 
γλώσσα μας πρέπει να την μελετήσουμε γιατί δεν την 
ξεύρουμε. Έχει κρυμμένους μέσα της θησαυρούς - και τι 
θησαυρούς! Η έννοια μας πρέπει να είναι πώς θα την 
πλουτίσουμε, πώς θα φέρουμε στο φως εκείνο που κρύβει 
εκείνη μέσα της». 
  Στην πραγματικότητα ο Καβάφης γράφει τη γλώσσα που 
μιλιέται εκείνη την εποχή στην Αλεξάνδρεια, η οποία είναι 
πράγματι ένα κράμα δημοτικής και καθαρεύουσας. Από μια 
άποψη μάλιστα είναι ακραιφνής δημοτικιστής. Πριν 
χρησιμοποιήσει μια λέξη, παρέσυρε τους συνομιλητές του με 
τη συζήτηση ώστε να τη χρησιμοποιήσουν. Όταν την άκουγε 
από το στόμα τους, την έβαζε ανενδοίαστα πια στα ποιήματά 
του. Και στο ζήτημα της γλώσσας υπήρξε λοιπόν 
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παρεξηγημένος, όπως και για τόσα άλλα πράγματα στην 
ποίησή του.  
 

Τι είναι ηθολογία 
 

Περισκόπιο της Επιστήμης, Ιαν. 1985, τ. 72, σελ. σελ. 68-73 
 
   Ο εικοστός αιώνας είναι ένας αιώνας ταχύτατης 
επιστημονικής προόδου, που σαν κύριο χαρακτηριστικό έχει 
την άκρα εξειδίκευση. Η πραγματικότητα τεμαχίζεται 
ασταμάτητα, και μαζί της οι επιστήμες που την μελετούν. Για 
παράδειγμα, από τους κόλπους της παραδοσιακής βιολογίας 
έχουν ξεπηδήσει ένα σωρό επιστημονικοί κλάδοι, όπως 
εμβρυολογία, μοριακή βιολογία, γενετική, κ.ά, που παρά τον 
διεπιστημονικό χαρακτήρα τους διατηρούν μια σημαντική 
αυτονομία. Ένας τέτοιος κλάδος είναι και η ηθολογία. 
  Αν η ψυχολογία είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς του 
ανθρώπου, η ηθολογία είναι η επιστήμη της συμπεριφοράς του 
συνόλου των ζωντανών οργανισμών. Όμως η διαφορά δεν 
έγκειται απλώς στο ότι η ηθολογία έχει ένα ευρύτερο πεδίο 
εφαρμογής. Η ψυχολογία μπορούμε να πούμε ότι επινοεί ad 
hoc ψυχικές δομές, περιοχές, οντότητες ή λειτουργίες, στη 
βάση των οποίων προσπαθεί να ερμηνεύσει τα «επεισόδια» 
της συμπεριφοράς. Τέτοιες είναι οι δομές του υπερεγώ, του 
εγώ και του προεγώ, οι περιοχές του συνειδητού και του 
ασυνειδήτου, οι οντότητες των αρχετύπων, οι λειτουργίες της 
απώθησης, της εξύψωσης κ.λπ. 
  Αυτά όσον αφορά τις ψυχοδυναμικές σχολές της ψυχολογίας. 
Όσο για τους μπιχεβιοριστές, αυτοί στη χειρότερη περίπτωση 
θεωρούν τον άνθρωπο απλώς σαν λευκό χαρτί όπου στη βάση 
του μηχανισμού των εξαρτημένων ανακλαστικών (ερέθισμα-
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αντίδραση) αναπτύσσεται η συμπεριφορά του (Watson, Skinner 
κ.ά.), ενώ στην καλύτερη περίπτωση, πιστεύουν στην ύπαρξη 
έμφυτων ψυχικών προδιαθέσεων οι οποίες ενεργούν σαν 
μεσολαβητές (mediators) που τροποποιούν την αντίδραση μετά 
την είσοδο του ερεθίσματος (Hans Eysenck). Οι ηθολόγοι 
απεναντίας δεν κινούνται με ad hoc επινοήσεις, αλλά πατούν 
πάνω στο στέρεo έδαφος της βιολογίας, με τις έννοιες της 
οποίας οικοδομούν κατά βάση τον χώρο απ’ όπου εκρέει η 
συμπεριφορά. 
  Μια βασική κατάκτηση της ηθολογίας είναι η διεύρυνση της 
έννοιας της προσαρμογής. Η κλασική βιολογία με την έννοια 
της προσαρμογής εννοεί σωματικές αλλαγές που διευκολύνουν 
έναν οργανισμό στην επιβίωση του. Οι προσαρμογές αυτές (π.χ. 
η μετατροπή σε «χέρια» των μπροστινών άκρων των 
πρωτευόντων, η ικανότητα αυτορρύθμισης της θερμοκρασίας 
του σώματος στα θηλαστικά σε αντίθεση με τα ερπετά κ.ά.) 
συντελούνται μέσω της φυσικής επιλογής που λειτουργεί στη 
βάση των μεταλλάξεων και του ανασυνδυασμού του γενετικού 
υλικού, με την αναπαραγωγή μέσω δύο γαμετών (από αρσενικό 
και θηλυκό γονέα). Η ηθολογία επεκτείνει τα όρια της 
προσαρμογής και σε συνιστώσες της συμπεριφοράς. Για 
παράδειγμα, η επιθετικότητα έχει μια λειτουργία το ίδιο 
σημαντική για την επιβίωση με την ανάπτυξη της 
αυτορρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος στα θηλαστικά. 
  Τα σωματικά χαρακτηριστικά ελέγχονται στη βάση του 
γενετικού υλικού των γονιδίων. Μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και 
για τη συμπεριφορά; 
  Οι γενετικές έρευνες στον τομέα αυτό βρίσκονται ακόμα στα 
σπάργανα. Όμως έχουμε αποδείξεις ότι κάποιοι σωματικοί  
χαρακτήρες που ελέγχονται από ορισμένα γονίδια, 
συμβαδίζουν με ορισμένα ψυχικά χαρακτηριστικά. Αυτό μας 
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επιτρέπει τη γενίκευση ότι και στοιχεία της συμπεριφοράς 
ελέγχονται γονιδιακά. Ας μη ξεχνάμε ακόμα τους συσχετισμούς 
ανάμεσα σε ψυχικούς χαρακτήρες και σε σωματικά 
χαρακτηριστικά που διαπιστώνει η φυσιογνωμική, όπως π.χ. ότι 
οι παχουλοί τύποι συνήθως είναι εύθυμοι ενώ το αντίθετο είναι 
οι λεπτοί, κ.λπ. 
  Τόσο σ’ ένα «φαινομενολογικό» επίπεδο μελέτης, σε φυσική 
κατάσταση (field research), όσο και σε πειραματικό επίπεδο, τα 
αποτελέσματα είναι πολύ πλούσια. Καταρχάς παρατηρούμε την 
καθολικότητα των ενστίκτων από τα οποία εκπορεύεται η 
συμπεριφορά, πράγμα που επιτρέπει την αναλογική σκέψη ότι 
αφού οι καθολικές σωματικές δομές ελέγχονται γενετικά (αν 
για παράδειγμα σε ένα οργανισμό θ’ αναπτυχθούν πνεύμονες ή 
βράγχια), συνεπώς και καθολικά ένστικτα όπως της 
αναπαραγωγής και της επιθετικότητας πρέπει να έχουν 
γενετική θεμελίωση. 
  Όμως δεν έχουν μόνο γενετική θεμελίωση τα ένστικτα. Πολλές 
φορές παρατηρούμε μια ομοιομορφία και στα ίδια τα σχήματα 
συμπεριφοράς. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα σχήματα 
συμπεριφοράς δυο ζώων που «φλερτάρουν». 
  Εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην «κίνηση» 
και στο καθαυτό σχήμα συμπεριφοράς. Η κινητική ικανότητα 
του ζώου είναι που του επιτρέπει τη συμπεριφορά. Τα φυτά 
που δεν κινούνται, δεν «συμ-περι-φέρονται». Η κινητική 
ικανότητα όμως κάθε ζώου είναι συνάρτηση σωματικών 
ικανοτήτων, περιβαλλοντικών όρων, καθώς και του 
«ψυχισμού» του ζώου, που το οδηγεί στην άλφα ή βήτα 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών όρων και των ικανοτήτων του. 
Το σχήμα συμπεριφοράς είναι μια «αφαίρεση» ενός 
περίπλοκου κινητικού σχήματος, η οποία αφαίρεση γίνεται στη 
βάση χαρακτηριστικών δομικών μονάδων (όπως φαίνεται 
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χαρακτηριστικά στα σχήματα συμπεριφοράς κατά το φλερτ των 
ζώων) ή του στόχου τους (επιθετικότητα). Η ίδια η κίνηση, όπως 
την ορίσαμε με τις συνιστώσες της, αποτελεί τον «φαινότυπο» 
της συμπεριφοράς.  
  Στη συμπεριφορά, όπως και στα σωματικά χαρακτηριστικά, 
υπάρχει στη βάση ένας γονότυπος, ένας γενετικός καθορισμός, 
και πάνω του αναπτύσσεται ένας φαινότυπος, αποτέλεσμα 
περιβαλλοντικών επιδράσεων. Η συμπεριφορά λοιπόν, όπως 
και οι σωματικοί χαρακτήρες ενός οργανισμού, είναι κατά βάση 
έμφυτη, διαμορφώνεται όμως συνεχώς κάτω από την επίδραση 
του περιβάλλοντος. Η δυσκολία είναι να καθορίσουμε (και 
κυρίως στη συμπεριφορά), πού σταματάει ο γονότυπος και πού 
αρχίζει ο φαινότυπος. 
  Στον έμφυτο χαρακτήρα τής βάσης της συμπεριφοράς 
οδηγούμαστε και από τον παρακάτω αναλογικό συλλογισμό: η 
φύση, μεταβιβάζοντας γενετικά ορισμένους σωματικούς 
χαρακτήρες στους απογόνους, εξασφαλίζει μείζονες 
προσαρμογές που στη διαδικασία της φυλογένεσης έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσματικές, και μάλιστα με τον πιο εύκολο 
και οικονομικό τρόπο: αντί να ψάχνει κάθε φορά ο οργανισμός 
να βρει τις προσαρμογές, του τις μεταβιβάζουν έτοιμες οι 
γονείς του. Μήπως ο πιο εύκολος τρόπος για να γίνει κανείς 
πλούσιος δεν είναι να του τύχει μια γερή κληρονομιά; Δεν θα 
μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι το ίδιο ισχύει και για 
τη συμπεριφορά; Αν για παράδειγμα η σεξουαλικότητα ήταν 
ζήτημα οντογενετικής προσαρμογής, πολλοί οργανισμοί θα 
πέθαιναν χωρίς να την ανακαλύψουν και τα αποτελέσματα θα 
ήταν καταστροφικά για το είδος. Η γενετική της μεταβίβαση 
εξασφαλίζει την ύπαρξη της. 
  Αφού στη βάση της κληρονομικότητας επιτυγχάνονται οι 
μείζονες προσαρμογές, γιατί άραγε να μην εξασφαλίζονται 
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στην ίδια βάση και οι ελάσσονες; Αυτό δεν ισχύει για τον 
απλούστατο λόγο ότι οι μείζονες προσαρμογές αποτελούν 
προσαρμογές σε σταθερούς όρους του περιβάλλοντος, ενώ οι 
ελάσσονες αποτελούν προσαρμογές σε μεταβλητούς όρους. Οι 
μείζονες προσαρμογές διακρίνονται για μια ανελαστικότητα. Οι 
ελάσσονες από μια ελαστικότητα (ευμεταβλητότητα). Η 
σημασία αυτής της ελαστικότητας γίνεται φανερή αν την 
σκεφτούμε στη βάση των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων 
ανακλαστικών. Τα ανεξάρτητα ανακλαστικά αποτελούν 
προσαρμογές σε σταθερούς όρους, τα εξαρτημένα σε 
μεταβλητούς, γι’ αυτό άλλωστε και εξαφανίζονται όταν οι όροι 
αυτοί μεταβάλλονται. Είναι εύλογη η σκοπιμότητα, 
προσαρμογές στη βάση όρων που μεταβάλλονται περισσότερο 
από μια φορά στη ζωή του οργανισμού, να μη γίνονται στη 
βάση μιας γενετικής μεταβίβασης, αλλά με άλλους 
μηχανισμούς, ώστε να τροποποιούνται ή να απαλείφονται 
εύκολα σε συνάρτηση με κάθε νέα περιβαλλοντική αλλαγή. Σε 
γενετικά καθορισμένες προσαρμογές ο φαινότυπός τους είναι 
αποτέλεσμα μιας προσπάθειας του οργανισμού για 
μεγαλύτερη προσαρμογή στους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
  Με παρόμοιο τρόπο η συμπεριφορά, ιδιαίτερα στο επίπεδο 
της πλήρους φαινομενολογικής της ανάπτυξης, δηλαδή της 
κίνησης, διακρίνεται για μια ευμεταβλητότητα, που συνιστά 
προσαρμογή σε προσωρινούς όρους. Οι υποκείμενες δομές των 
ενστίκτων και των σχημάτων συμπεριφοράς είναι ανελαστικές 
και γενετικά μεταβιβάσιμες, σε αντίθεση με πιο επιφανειακές 
δομές που καθορίζονται οντογενετικά, δηλαδή στη διάρκεια 
της ζωής του ίδιου του οργανισμού και που διακρίνονται από 
διάφορους βαθμούς ελαστικότητας. Μια τέτοια προσαρμογή 
της συμπεριφοράς με λιγότερη ανελαστικότητα, είναι αυτή που 
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παρατηρείται σε νοσηρές παρεκκλίσεις της συμπεριφοράς 
λόγω τραυματικών εμπειριών κατά την παιδική ηλικία. Η 
«λογική» που κρύβεται πίσω από τη σχετική αυτή ελαστικότητα 
είναι ότι ο οργανισμός «λογικά» μπορεί να υποθέσει ότι οι 
καταστάσεις που αντιμετωπίζει στο ξεκίνημα της ζωής του θα 
είναι μόνιμες σ’ όλη του τη ζωή, γι’ αυτό και αναπτύσσει 
αντίστοιχες προσαρμοστικές στάσεις που αν δεν τις 
χαρακτηρίζουμε ολότελα ανελαστικές, είναι γιατί πολλές 
τέτοιες παθολογικές στάσεις θεραπεύονται με κατάλληλη 
αγωγή, όπως π.χ. με την ψυχοθεραπεία. Είναι εξάλλου κοινή 
διαπίστωση ότι ο χαρακτήρας ενός ατόμου καθορίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό κατά την παιδική του ηλικία. 
 Εδώ συναντάμε μια άλλη διαφορά ανάμεσα στην ηθολογία και 
στην ψυχολογία. Η ψυχολογία, όπως και η ηθολογία, 
παραδέχεται τον έμφυτο χαρακτήρα των ενστίκτων, όμως 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον φαινότυπο της 
αντίστοιχης συμπεριφοράς, που δημιουργείται σε οντογενετικό 
επίπεδο. Για παράδειγμα, η ψυχανάλυση μελετά το σεξουαλικό 
ένστικτο στις διαφοροποιήσεις και κυρίως στις παθολογικές 
αποκλίσεις. Αναζητά τις διαφορές, καθώς και τους 
περιβαλλοντικούς όρους που βρίσκονται στη βάση αυτών των 
διαφορών τροποποιώντας το σεξουαλικό ένστικτο. Η ηθολογία 
αντίθετα μελετά τα σχήματα σεξουαλικής συμπεριφοράς στα 
ζώα (π.χ. σχήματα συμπεριφοράς κατά το φλερτ) όχι για να 
ανιχνεύσει παθολογικές αποκλίσεις, αλλά για να βρει τα κοινά 
σημεία και να φωτίσει περισσότερο το ένστικτο που βρίσκεται 
στη βάση αυτών των σχημάτων. Οι μπιχεβιοριστές πάλι δεν 
ενδιαφέρονται για τους ανεξάρτητους χαρακτήρες, αλλά για 
τους εξαρτημένους. Ο Watson ισχυρίζεται ότι αν του δώσουν 
ένα παιδί, μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει κατά βούληση, κλέφτη, 
γιατρό ή δικηγόρο, απλώς θέτοντας το κάτω από κατάλληλους 
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περιβαλλοντικούς όρους. Οι ηθολόγοι δεν εξετάζουν το 
εξαρτημένο, αλλά το ανεξάρτητο, το έμφυτο, το μόνιμο και 
σταθερό, τον κοινό παρανομαστή που βρίσκεται πίσω από κάθε 
είδους συμπεριφορά. Όσο για μπιχεβιοριστές όπως ο Eysenck, 
αυτοί διαπιστώνουν την κληρονομική μεταβίβαση και γενετική 
θεμελίωση ορισμένων «σταθερών» του χαρακτήρα, που 
καθορίζουν παραπέρα τη διαμόρφωση του. Τέτοιες σταθερές 
είναι για τον Eysenck η συναισθηματικότητα και η εξωστρέφεια 
- ενδοστρέφεια. Την παραδοσιακή τυπολογία σε 
συναισθηματικούς, φλεγματικούς, αιματώδεις και 
μελαγχολικούς τύπους τη στηρίζει στο βαθμό εσωστρέφειας 
και στο βαθμό συναισθηματικότητας που χαρακτηρίζει ένα 
άτομο. Ο μελαγχολικός για παράδειγμα διακρίνεται για μεγάλη 
εσωστρέφεια και συναισθηματικότητα. 
  Η μελέτη των έμφυτων χαρακτηριστικών, κοινός τόπος για την 
ηθολογία και για μια σχολή ψυχολογίας, δείχνει τη δύναμη 
αλλά και τους περιορισμούς της ψυχολογίας και της ηθολογίας 
αντίστοιχα. Η ηθολογία, που όπως είπαμε ξεκινά από τη 
συμπεριφορά των ζώων για να φωτίσει τη συμπεριφορά των 
ανθρώπων, δεν μπορεί να μελετήσει σταθερές σαν τη 
συναισθηματικότητα και την εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια στα 
ζώα, και προ παντός να τις προσδιορίσει ποσοτικά (στο 
σημερινό στάδιο ανάπτυξής της τουλάχιστον). Η ψυχολογία 
που μπορεί να τις μελετήσει, στερείται από ένα βάθρο 
εγκυρότητας που θα πρόσφερε η μελέτη τους στα ζώα. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την τεράστια ποικιλομορφία αντιλήψεων 
που υπάρχει στους κόλπους της, ενώ στους κόλπους της 
ηθολογίας παρατηρούμε μια σημαντική ομοφωνία στις 
απόψεις των διαφόρων ερευνητών. 
  Γιατί όμως να τονίζει η ηθολογία περισσότερο το έμφυτο από 
το επίκτητο; 
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  Πιστεύουμε για δυο λόγους: πρώτον, είναι πιο εύκολο να 
μελετήσεις το έμφυτο από το επίκτητο στα ζώα. Έπειτα, το 
έμφυτο είναι σημαντικότερο από το επίκτητο, μια και συνιστά 
κατά κάποιο τρόπο το a priori κάθε είδους συμπεριφοράς (είναι 
πράγματι εκπληκτικό πώς αιτιολογεί ο Κ. Lorenz τα καντιανά a 
priori στη βάση των δεδομένων της ηθολογίας. Μόνο μια 
σαφής γνώση του έμφυτου μπορεί να επιτρέψει μια έγκυρη 
μελέτη του επίκτητου). 
  Αν μιλήσαμε τόσο διεξοδικά για τον χαρακτήρα του έμφυτου 
και του επίκτητου, είναι γιατί η έμφαση που δίνει η ηθολογία 
στο έμφυτο στάθηκε αιτία να συγκεντρώσει τα πυρά πολλών 
ανθρώπων. Εδώ πρέπει να θίξουμε το ζήτημα του ιδεολογικού 
χρωματισμού της επιστήμης, που για πολλούς συνιστά ένα 
σημαντικότατο επιστημολογικό περιορισμό. θα αναφέρουμε 
σύντομα κάποιες σκέψεις μας, τις οποίες αναπτύσσουμε πιο 
διεξοδικά στο έργο μας «H αναγκαιότητα του μύθου». 
  Οι αντιλήψεις των ατόμων είναι αποτέλεσμα τριών 
συνιστωσών. Η πρώτη συνιστώσα είναι μια αντικειμενική 
γνώση για τον  κόσμο. Η αποδεδειγμένη γνώση επηρεάζει 
σημαντικά την αντίληψη. Οι άλλες δύο είναι η ιδεολογία και η 
μυθολογία. Η αντικειμενική γνώση παλεύει συνεχώς ενάντια 
στις προκαταλήψεις που ξεκινούν από τις άλλες δύο. Συνεχώς 
κερδίζει έδαφος, αλλά με δυσκολία. Μπορεί η ηλιοκεντρική 
θεωρία του Κοπέρνικου να γκρέμισε τον προσφιλή μύθο που 
είχε τόση απήχηση (και έχει ακόμα) ότι η Γη είναι το επίκεντρο 
του σύμπαντος, μπορεί ο ίδιος ο Κοπέρνικος να κάηκε στη 
φωτιά, όμως οι αδιαμφισβήτητες αποδείξεις που 
παρασχέθηκαν αργότερα, παρόλη την αντίδραση της καθολικής 
εκκλησίας, γκρέμισαν ένα από τα πιο ισχυρά στηρίγματα αυτού 
του μύθου. 
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  Η δεύτερη συνιστώσα είναι η ιδεολογία. Το ταξικό συμφέρον 
διαστρεβλώνει τη γνώση. Οι μεταφυσικές αντιλήψεις έρχονται 
πάντα «γάντι» στα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, που την 
εξοργίζει κάθε αλλαγή, γιατί υπονομεύει τη θέση της. 
Προπαγανδίζοντας επίσης τον ιδεαλισμό, αποδίδει τον 
καθορισμό της υλικής μας ζωής στο υπερπέραν. Παράδειγμα η 
πλατωνική αντίληψη των ιδεών, άφθαρτων και αναλλοίωτων, 
των οποίων χλωμή αντανάκλαση είναι τα αντικείμενα πάνω στη 
Γη. Ακόμα και αν ξαφνικά οι ιδέες έχαναν τη θεϊκή τους αίγλη, 
δεν θα μπορούσε κανείς να τις εξουδετερώσει, έτσι ψηλά 
καθώς είναι, 
πολεμώντας τη σκιά τους πάνω στη Γη. 
  Οι μαρξιστές έχουν κάνει διεξοδικές αναλύσεις πάνω στη 
λειτουργία της ιδεολογίας. Απόδειξη της ορθότητας των 
αντιλήψεών τους είναι ότι και οι ίδιοι έχουν πέσει θύμα. Για 
πολλά χρόνια οι ρώσοι μαρξιστές είχαν απεμπολήσει την 
ψυχανάλυση, θεωρώντας την σαν προϊόν παρακμής του 
καπιταλιστικού κόσμου. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει στάση... 
  Η τρίτη συνιστώσα είναι η μυθολογία. Αποτελεί κι’ αυτή ένα 
διαστρεβλωτικό παράγοντα στην προσπάθεια κατάκτησης της 
γνώσης, που διαφέρει από την ιδεολογία στο ότι δεν έχει 
ταξική, αλλά βιολογική-ψυχολογική προέλευση. Η μυθολογία 
συνιστά την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει 
τον κόσμο.  
  Γιατί να τον ερμηνεύσει; Γιατί ο άνθρωπος νιώθει ασφαλής 
μόνο όταν γνωρίζει (ή νομίζει ότι γνωρίζει, που από ψυχολογική 
άποψη είναι το  ίδιο). Ο άνθρωπος αισθάνεται ασφάλεια όταν 
νιώθει ότι δεν είναι έρμαιο της τυφλής μοίρας, αλλά στο έλεος 
πνευμάτων (ανιμισμός), τα οποία στο κάτω κάτω μπορεί να 
εξευμενίσει και να κερδίσει τη βοήθειά τους με θυσίες και 
προσφορές. 
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  Ένας μύθος ανάλογος με τον μύθο της ύπαρξης πνευμάτων 
είναι και η αντίληψη ότι δεν είμαστε δεσμευμένοι από τα 
γονίδια μας, αλλά μπορούμε βελτιωθούμε απεριόριστα. Όμως, 
αν το παρελθόν καθορίζει το μέλλον, αν η θέληση μας είναι 
ανίσχυρη μπροστά στον ιστορικό καθορισμό (και πρέπει να 
συμβαδίσει μ’ αυτόν αν δεν θέλει να συντριβεί), δεν είναι 
άραγε περισσότερο ανίσχυρη μπροστά στον βιολογικό 
καθορισμό; Αρνούμενοι τη σημασία της κληρονομικότητας, 
είναι σαν να εισάγουμε τον ιδεαλισμό από την πίσω πόρτα. Δεν 
νικάει κανείς τον βιολογικό καθορισμό με το να τον υποτιμά. Ο 
βιολογικός καθορισμός δεν είναι απλώς ένα αδιαμφισβήτητο 
γεγονός, είναι μια αναγκαιότητα. Και η ελευθερία τι άλλο είναι 
από τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας; 
  Η επιστήμη έχει δώσει σαφώς τις απαντήσεις της. Ο άνθρωπος 
καθορίζεται τόσο από γενετικούς παράγοντες, οι οποίοι 
βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό του, όσο και από 
περιβαλλοντικούς, τους οποίους μπορεί σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό να ελέγχει. Κανείς δεν αμφισβητεί το ρόλο 
του γονότυπου και του φαινότυπου στη σύνθεση κάθε 
ζωντανού οργανισμού. Όμως τίθεται το πρόβλημα των… 
ποσοστών. Οι «αριστεροί» γενικά τονίζουν περισσότερο το 
επίκτητο, το καθοριστικότερο της επίδρασης των 
περιβαλλοντικών παραγόντων (αρκεί ν’ αλλάξει η κοινωνία για 
να αλλάξει ο άνθρωπος. Αλλιώς γιατί να αγωνιστείς;). 
  Οι αριστοκράτες στην αρχαιότητα πίστευαν στο έμφυτο της 
καλοκαγαθίας. Από τη φύση τους ήταν αυτοί οι εκλεκτοί ενώ οι 
άλλοι ήταν καταδικασμένοι για πάντα από τη φύση τους να 
είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Αυτοί βέβαια, όταν 
ισχυροποιήθηκαν, τους αντέκρουσαν με τους ιδεολογικούς 
τους εκπροσώπους, τους σοφιστές, που υποστήριξαν το 
διδακτό της αρετής. Ενάρετος στο εξής μπορεί να γίνει μόνο 
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αυτός που έχει χρήματα να τους πληρώσει για να του διδάξουν 
την αρετή. Σήμερα η αριστοκρατική αντίληψη για το έμφυτο 
ισχύει όχι στο εσωτερικό ενός έθνους (όπου όλοι είναι ίσοι, 
ακόμα και για τους εθνικοσοσιαλιστές), αλλά σε επίπεδο 
φυλών. Υπάρχουν οι άριες και οι ταπεινές φυλές, και αλίμονο 
αν είσαι από τέτοια φυλή, και μάλιστα Εβραίος... 
  Όποιος λοιπόν μιλάει σήμερα για τη σημασία των 
περιβαλλοντικών παραγόντων τον αντιμετωπίζουν καχύποπτα, 
σαν κομμουνιστή, ενώ όποιος μιλάει για τη δύναμη της 
κληρονομικότητας δεν μπορεί παρά να είναι φασίστας. Ο 
Eysenck, που υποστηρίζει κι’ αυτός τον έμφυτο χαρακτήρα 
ορισμένων ψυχικών χαρακτηριστικών, προπηλακίστηκε σαν 
ρατσιστής (ακόμα και με διαδηλώσεις φοιτητών), παρά τις 
διώξεις που υπέστη ο ίδιος από τους ναζί, όπως αναφέρει με 
πικρία σ’ ένα αυτοβιογραφικό κείμενό του.  
  Οι ηθολόγοι, όταν δεν κατηγορούνται ανοικτά ως ρατσιστές, 
αντιμετωπίζονται με μεγάλη καχυποψία. Όμως αυτοί που 
παρουσιάζουν ιδεολογική προκατάληψη είναι οι πολέμιοι τους 
και όχι οι ίδιοι. Γιατί αυτοί είναι που προκρίνουν ή 
απορρίπτουν μια θεωρία στη βάση και μόνο των ιδεολογικών 
της επιπτώσεων, ενώ ο επιστήμονας, όσο κι αν επηρεάζεται 
από την ιδεολογία του, στις έρευνές του ξεκινά πάντα με την 
αγαθή πρόθεση να γνωρίσει, κι όχι να τεκμηριώσει τις 
ιδεολογικές του αντιλήψεις, πράγμα που φαίνεται 
χαρακτηριστικά από το πόσο απολιτικοί είναι συνήθως οι 
επιστήμονες, έχοντας προφανώς συνείδηση του σφετερισμού 
των κατακτήσεών τους από τις διάφορες ιδεολογίες. Ο 
Umberto Eco, ιταλός σημειολόγος, επισημαίνει 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου οι επιστημονικές 
αντιλήψεις ορισμένων διανοητών ήταν εντελώς αντίθετες με τις 
πολιτικές τους. Ο διαλεκτικός και υλιστής Ηράκλειτος ήταν 
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αριστοκρατικός στις πεποιθήσεις του, ενώ ο Ζήνωνας, που 
μιλάει για την ανυπαρξία της κίνησης, σκοτώθηκε στον αγώνα 
κατά του τυράννου της πατρίδας του. Και πιο τρανό 
παράδειγμα, ο διάσημος γλωσσολόγος Noam Chomsky, που 
μιλάει για τις έμφυτες γλωσσικές ικανότητες ενός ατόμου, ενώ 
ο ίδιος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της 
Νέας Αριστεράς. Η γνώση πληγώνει πολλές φορές, είναι 
γεγονός, αλλά όπως συμβαίνει και κατά τη θεραπευτική 
διαδικασία της ψυχανάλυσης, όσο οδυνηρή κι αν είναι αυτή η 
γνώση, π.χ. του απωθημένου περιεχομένου του υποσυνειδήτου 
μας, ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να την 
κατακτήσουμε. 
  Η αντίληψη της ηθολογίας για τον έμφυτο χαρακτήρα της 
επιθετικότητας και για την «αξία επιβίωσης» που διαθέτει, 
αποτελεί επίσης ένα κόκκινο πανί στα μάτια των 
φιλειρηνιστών. Η ιδέα ότι η επιθετικότητα παίζει ένα θετικό 
ρόλο στη ζωή, για πολλούς είναι σκανδαλιστική. Όμως δεν 
προωθείς την ειρήνη κλείνοντας τα μάτια σου μπροστά σ’ ένα 
αδιαμφισβήτητο γεγονός. 
  Οι αντιλήψεις της ηθολογίας για την επιθετικότητα είναι 
περίπου οι εξής: Μέσω της επιθετικότητας (που χαρακτηρίζεται 
πιο πετυχημένα σαν ενδοειδική επιθετικότητα, σαν 
επιθετικότητα δηλαδή που κατευθύνεται σε άτομο του ίδιου 
είδους), ένα ζώο διεκδικεί πιο αποτελεσματικά ένα ζωτικό χώρο 
για την επιβίωση του. Αυτό είναι τόσο φανερό, όσο φανερό 
είναι και το ότι αν η επιθετικότητα αυτή έφτανε στα άκρα, το 
είδος θα οδηγείτο στην αλληλοεξόντωση. Τι γίνεται λοιπόν; Το 
ζώο θέλει απλώς να διώξει τον αντίπαλο από την περιοχή που 
διεκδικεί. Αυτό του φτάνει. Έτσι, σε φυσική κατάσταση 
παρατηρούμε ότι η επιθετικότητα εξαντλείται κυρίως σε μια 
επίδειξη δύναμης. Όταν ο συσχετισμός είναι προφανής 



 

165 
 

(πράγμα που γίνεται αντιληπτό μέσω ορισμένων τυπικών 
επιθετικότητας που εκτελούν οι δύο αντίπαλοι - το πιο απλό 
είναι το γαύγισμα των σκυλιών) ο πιο αδύναμος φεύγει. Όμως, 
ακόμα και αν εμπλακούν σε αληθινή σύγκρουση, δεν φτάνουν 
ποτέ σε αλληλοεξόντωση. Κι αυτό γιατί, μόλις αντιληφθεί τον 
κίνδυνο ένας από τους δύο αντιπάλους, εκτελεί ορισμένα 
τυπικά κατευνασμού, που αναστέλλουν την επιθετικότητα του 
αντιπάλου του. 
  Τα τυπικά αυτά συνίστανται σε σχήματα συμπεριφοράς, που 
προέρχονται κυρίως από το ρεπερτόριο των σχημάτων 
συμπεριφοράς που αναπτύσσει ένα μικρό ζώο απέναντι στη 
μητέρα του. Το σκυλί για παράδειγμα, θα πέσει με τη ράχη στο 
χώμα, θα σηκώσει τα πόδια ψηλά, και ίσως ουρήσει, σαν 
κουταβάκι. Η επιθετικότητα του αντιπάλου του αναστέλλεται, 
και μάλιστα μερικές φορές σε τέτοιο βαθμό, ώστε πριν 
υποχωρήσει ο αντίπαλος και απομακρυνθεί, γλύφει το άλλο 
σκυλί όπως κάνει μια μητέρα στο κουταβάκι της. 
  Για να ανασταλεί η επιθετικότητα πρέπει οι δυο αντίπαλοι να 
βρίσκονται κοντά ο ένας με τον άλλο, ώστε να είναι ορατά τα 
τυπικά κατευνασμού. Σήμερα όμως, με την ανάπτυξη των 
πυροβόλων όπλων, ο άνθρωπος γίνεται απλώς στόχος, και δεν 
προλαβαίνει ν’ αναπτύξει τέτοια τυπικά, που εξάλλου δεν θα 
ήταν ορατά. Αν ο πιλότος που έριξε τη βόμβα στη Χιροσίμα και 
στο Ναγκασάκι έβλεπε τα θύματά του να τον εκλιπαρούν, είναι 
αμφίβολο αν θα την έριχνε. 
  Αυτή η φυλογενετική προσαρμογή των τυπικών κατευνασμού, 
σαν αντίβαρο της επιθετικότητας, αναπτύχθηκε σε διάστημα 
χιλιάδων χρόνων, στη χρονική κλίμακα δηλαδή στην οποία 
συντελούνται οι βιολογικές προσαρμογές. Όμως με την 
ανάπτυξη του πολιτισμού βρισκόμαστε μπροστά σε 
καταστάσεις όπως η προηγούμενη, που δεν προλαβαίνουμε ν’ 
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αναπροσαρμοστούμε βιολογικά. Ο Konrad Lorenz έχει τονίσει 
αυτόν τον κίνδυνο. 
  Πιστεύω πως τονίσαμε, έστω και μακρηγορώντας, τι είναι η 
ηθολογία και τι την ξεχωρίζει από την ψυχολογία καθώς και το 
κύριο χαρακτηριστικό της, που αποτελεί και το πιο 
αμφιλεγόμενο σημείο της, την έμφαση που δίνει στους 
έμφυτους χαρακτήρες και μάλιστα στην επιθετικότητα. 
  Κλείνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα, που περισσότερο είχε 
σαν στόχο να διαλύσει μια προκατάληψη παρά να κάνει μια 
πλήρη παρουσίαση, θεωρώ σκόπιμο να παραπέμψω στην 
ελληνική βιβλιογραφία. Πρώτα απ’ όλα στο εισαγωγικό άρθρο 
του Niko Tinbergen που κλείνει τη συλλογή του R. Harre 
«Επιστημονική σκέψη 1900-1960» σε έκδοση του Μορφωτικού 
Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας. Επίσης στην «Επιθετικότητα» 
του Κ. Lorenz από τις εκδόσεις Χατζηνικολή και στο «Αγάπη και 
Μίσος» του Ειρηναίου Άιμπλ-Άιμπεσφελντ από τις εκδόσεις 
Θυμάρι σε δική μου μετάφραση που πραγματεύονται το ίδιο 
θέμα. Ακόμα στα «Οκτώ θανάσιμα αμαρτήματα του 
πολιτισμού» του Κ. Lorenz (εκδόσεις Θυμάρι) όπου «φωτίζει» ο 
συγγραφέας προβλήματα της εποχής μας με τις κατακτήσεις 
της ηθολογίας. Παραπέμπω τέλος τον αναγνώστη και στα δύο 
θαυμάσια βιβλία του Desmond Morris, «Ο Γυμνός Πίθηκος» 
(Κέδρος) και «Ο Ανθρώπινος Ζωολογικός Κήπος» 
(Μπουκουμάνης).  
 

Φιλοσοφία και επιστήμες 
Περισκόπιο της Επιστήμης, Ιούν. 1986, τ. 86, σελ. 28-30. 

 
  Πιο πριν υπήρξε η θρησκεία. Η φιλοσοφία ήλθε μετά. Και οι 
προϋποθέσεις τής  
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ύπαρξής τους ήταν διαφορετικές: ο άνθρωπος, ζητώντας 
βοηθούς και συμπαραστάτες στον αγώνα για την επιβίωση, 
επινόησε τους θεούς και την ιστορία τους. Μέσα στα πλαίσια 
αυτής της ιστορίας έδωσε και τις πρώτες απαντήσεις στα 
ερωτηματικά που τον βασάνιζαν, σχετικά με την ύπαρξή του και 
την προέλευσή του.  
  Πρώτοι οι Ίωνες φιλόσοφοι κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα, άρχισαν 
«δια το θαυμάζειν» να φιλοσοφούν. Τα πρώτα ερωτήματα που 
έθεσαν ήταν κοσμολογικού-οντολογικού χαρακτήρα, τα οποία 
αποδέσμευσαν όμως από τη θεολογία. 
  Στους επόμενους δύο αιώνες η προβληματική της φιλοσοφίας 
διευρύνθηκε. Η ηθική γίνεται αντικείμενο φιλοσοφικής έρευνας 
με τη διδασκαλία του Σωκράτη για την αρετή, ο Πλάτωνας 
ασχολείται με ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 
σημερινής κοινωνιολογίας, ενώ ο Αριστοτέλης δεν άφησε 
τίποτα με το οποίο να μη ασχοληθεί. Προβλήματα φυσικής, 
βιολογίας, αστρονομίας είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του... 
  Ο Πυθαγόρας αναφέρεται σαν μεγάλος φιλόσοφος και 
μαθηματικός. Στα μαθηματικά ανήκει η τιμή ότι πρώτα αυτά 
χειραφετήθηκαν από τη φιλοσοφία. Ένας μαθηματικός 
χρειάζεται μόνο ένα δυνατό μυαλό, και οι αρχαίοι Έλληνες το 
είχαν, ενώ ένας βιολόγος χρειάζεται επί πλέον και ένα 
μικροσκόπιο, που οι αρχαίοι Έλληνες δεν το είχαν. 
  Με τα σημερινά επιστημονικά κριτήρια, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι, απαντώντας σε ερωτήματα 
χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, 
αυθαιρετούσαν - αν δεν επρόκειτο για μια υπέροχη 
αυθαιρεσία. Γεγονός είναι ότι όσο διαμορφώνονταν οι επί 
μέρους προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας επιστήμης, οι 
φιλόσοφοι υποχωρούσαν. Δεν τους «έπεφτε λόγος». Το πεδίο 
προβληματικής της φιλοσοφίας περιορίστηκε - και περιορίζεται 
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συνεχώς. Οι επιστήμες έρχονται να δώσουν όλο και πιο έγκυρες 
απαντήσεις. Ο Αριστοτέλης διαβάζεται σήμερα κυρίως για τα 
μεταφυσικά του - και όχι για τα φυσικά του, μια και η φυσική 
τον έχει ξεπεράσει στις απαντήσεις του. 
  Ο Πλάτωνας ονειρευόταν μια κοινωνία που θα κυβερνούσαν 
οι φιλόσοφοι. Σήμερα κυβερνούν κατά βάση οι οικονομολόγοι. 
Μέχρι και τον δέκατο όγδοο αιώνα ο λαός έβλεπε τους 
φιλοσόφους του σαν την κοινωνική πρωτοπορία. Τη σημαία 
κατά της φεουδαρχικής απολυταρχίας την κρατούσαν ο 
Ρουσσώ και ο Βολτέρος. Και οι εγκυκλοπαιδιστές (Χόλμπαχ, 
Ντιντερό, Ντ’ Αλαμπέρ κ.λπ.), ήταν κατά βάση φιλόσοφοι, και 
το όνομα αυτό το πήραν από τη συγγραφή της περίφημης 
εγκυκλοπαίδειας. 
  Σήμερα οι άνθρωποι που «εμπνέουν» τους επαναστάτες είναι 
ένας οικονομολόγος, ο Καρλ Μαρξ, και μια σειρά 
οικονομολόγων και κοινωνιολόγων, ερμηνευτών των γραφών 
του, ενώ οι θεωρητικοί εκπρόσωποι των οικολόγων είναι ένας 
βιολόγος, ο Μπάρυ Κόμονερ, ένας γεωπόνος-μηχανικός, ο Ρενέ 
Ντυμόν, και ένας μαθηματικός, ο Πιέρ Σαμουέλ. Ο Σαρτρ 
αποτελεί ίσως την τελευταία εξαίρεση φιλοσόφου που 
επέδρασε πάνω σε πλατιές μάζες. 
  Βέβαια ο οικονομολόγος Μαρξ ενέπνευσε και μια φιλοσοφία, 
τον διαλεκτικό υλισμό. Όμως αυτή η φιλοσοφία αποτελεί (για 
τον Μποχένσκι τουλάχιστον) μια αγοραία και χυδαία 
φιλοσοφία (στα αγγλικά, η λέξη vulgar, χυδαίος, προέρχεται 
από την λατινική λέξη vulgus, που θα πει λαός). Η σύγχρονη 
φιλοσοφία, κάθε τι το ευκολονόητο για τις μάζες το βλέπει με 
καχυποψία, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην εκζήτηση και να 
γίνει τρομερά δύσπεπτη για τον μέσο άνθρωπο. Έτσι καταντάει 
όλο και περισσότερο μια κλειστή υπόθεση ελάχιστων 
μυημένων. 
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  Και ο πολύς κόσμος;  
  Αφού η φιλοσοφία στο εξής περιορίζεται στους λίγους, 
αναλαμβάνουν οι επιστήμες να φιλοσοφήσουν για τους 
πολλούς. Ο άνθρωπος πάντα ενδιαφερόταν να γνωρίσει 
βασικούς τομείς της ύπαρξής του: τον εαυτό του, την κοινωνία 
και τον κόσμο. Αν παλιά η φιλοσοφία ήταν εκείνη που 
κατεξοχήν μπορούσε να προσφέρει απαντήσεις σ’ αυτούς τους 
τομείς, σήμερα το ρόλο αυτό έχουν αναλάβει οι επιστήμες. 
  Τα φιλοσοφικά βιβλία δεν ήταν ποτέ πρώτα στις πωλήσεις, 
ενώ είναι μονίμως best seller τα έργα του Φρόιντ, του Άντλερ 
και του Γιουγκ, η «Εξέλιξη των ειδών» του Δαρβίνου, καθώς και 
τα έργα του Κόνραντ Λόρεντς (ηθολόγου) και των Ντέσμοντ 
Μόρρις και Λάυαλ Γουώτσον (βιολόγοι). Οι εκλαϊκευτικές 
επιστημονικές εκδόσεις είναι πάντα πρώτες στις προτιμήσεις 
του κοινού και εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα βρίθουν στις 
σελίδες των περιοδικών, ενώ τα φιλοσοφικά λάμπουν δια της 
απουσίας τους. 
  Η φιλοσοφία σε αναδίπλωση;  
  Ναι, αν ορίσουμε σαν φιλοσοφία την απασχόληση κάποιων 
διανοητών που «υψιπετούν» , καθώς βλέπουν την ανάπτυξη 
των επιστημών να τους παραγκωνίζει, προσελκύοντας το 
ενδιαφέρον του πολύ κόσμου.  
  Όχι, αν θεωρήσουμε τη φιλοσοφία σαν την προσπάθεια να 
απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, 
ερωτήματα που δεν μπορούν ν’ απαντηθούν «επιστημονικά», 
δηλαδή τελεσίδικα, αλλά που κάθε φορά φωτίζονται και πιο 
ολοκληρωμένα. 
  Η φιλοσοφία λοιπόν, αν τη θεωρήσουμε απ’ αυτή την σκοπιά, 
βρίσκεται σε μεγάλη άνοδο, μόνο που έχουν αλλάξει οι φορείς 
της. Όταν ο Φρόιντ γράφει το «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας» 
φιλοσοφεί. Το ίδιο και ο Κόνραντ Λόρεντς όταν γράφει το 
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«Πίσω από τον καθρέφτη», όπου με τα δεδομένα της 
ηθολογίας προσπαθεί να στηρίξει το καντιανό α πριόρι. «Η 
εξέλιξη των ειδών» του Δαρβίνου δεν συγκλόνισε μόνο 
θεολογικές δοξασίες, αλλά και φιλοσοφικές παραδοχές. Δεν 
είναι τυχαίο που ο Ε. Brehier τον κατατάσσει ανάμεσα στους 
«μεγάλους φιλοσόφους» του. 
   Ένας ορισμός θέλει την φιλοσοφία σαν την «Επιστήμη των 
επιστημών», όχι απλώς με την έννοια ότι τις υπερβαίνει, αλλά 
και με την έννοια ότι στηρίζεται πάνω σ’ αυτές. 
  Πράγματι κάτι τέτοιο συνέβαινε μέχρι πρόσφατα. Οι εξελίξεις 
της μηχανικής υποβάλλουν τη θεωρία των αυτομάτων στον 
Ντεκάρτ ενώ ο Μπερξόν, με τη θεωρία του για την ζωική ορμή, 
είναι ολοφάνερα επηρεασμένος από τη βιολογία. Σήμερα όμως 
οι φιλόσοφοι προτιμούν να μη έχουν και πολλές δοσοληψίες με 
τις επιστήμες (με εξαίρεση ίσως τους θετικιστές). Αφού λοιπόν 
οι φιλόσοφοι εγκαταλείπουν τις επιστήμες, δεν μένει παρά οι 
επιστήμονες να φιλοσοφήσουν. Τους απασχολούν και αυτούς 
σημαντικά προβλήματα του ανθρώπου και της ζωής και επί 
πλέον διαθέτουν, σε σχέση με τους φιλοσόφους, δυο 
πλεονεκτήματα: είναι πιο κατανοητοί στο πλατύ κοινό και οι 
προτάσεις τους, καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη αποδεικτικότητα 
μια και ξεκινούν από επιστημονικά δεδομένα, είναι πιο 
πειστικές. 
  Φιλοσοφικά κείμενα, γνωστά μάλιστα στον Έλληνα 
αναγνώστη, έχουν γράψει επιστήμονες όπως ο Αϊνστάιν και ο 
Χάιζενμπεργκ. Όμως οι κατεξοχήν επιστήμονες που 
φιλοσοφούν και έχουν την προτίμηση του κοινού είναι οι 
βιολόγοι και οι ψυχολόγοι - ίσως γιατί το ενδιαφέρον του 
κοινού έχει επικεντρωθεί σήμερα στα προβλήματα της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Ακόμη, οι επιστήμες αυτές αποφαίνονται 
πάνω σε ζητήματα άλλων επιστημών, και σε πολλές 
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περιπτώσεις σχηματίζουν πολύ επιτυχημένα υβρίδια (π.χ. 
κοινωνιοψυχολογία). Ο Γεώργιος Μουρέλος, σαν υπότιτλο του 
έργου του «Θέματα αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης» 
βάζει «Οι βιολογικές και ψυχολογικές βάσεις των καλών 
τεχνών». Ο γράφων, ένα κεφάλαιο του έργου του «Η 
αναγκαιότητα του μύθου» το τιτλοφορεί «Οι βιολογικές και 
ψυχολογικές βάσεις των μεταφυσικών ερωτημάτων».  
  Το ότι αυτές οι επιστήμες μπορούσαν ν’ αποφαίνονται πάνω 
σε προβλήματα που δεν ήταν του χώρου τους, έκανε πιο 
επιτακτική την ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση σε 
πολλά πεδία έρευνας. Έτσι, αντί να βρισκόμαστε σήμερα 
μπροστά σε ένα φάσμα διακεκριμένων επιστημών, 
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίκτυο επιστημονικών κλάδων, 
που όσο πιο πολύ πληθαίνουν, τόσο πιο πολύ 
αλληλοσυμπλέκονται.  
  Το θέμα της σχέσης φιλοσοφίας και επιστήμης δεν μπορεί να 
εξαντληθεί σε ένα σύντομο άρθρο. Εδώ απλώς θίξαμε κάποιες 
βασικές του συνιστώσες. Πριν κλείσουμε το άρθρο αυτό, καλό 
θα ήταν, με τη μορφή παραδείγματος, να διατυπώσουμε δυο 
προβλήματα, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει κάποιος 
διάλογος ανάμεσα σε φιλοσοφούντες βιολόγους, ή σε 
φιλόσοφους που έχουν σε ξεχωριστή υπόληψη τη βιολογία. 
  Η ομορφιά είναι μια αισθητική κατηγορία - όμως όχι μόνο 
αισθητική. Είναι και βιολογική κατηγορία, μόνο που συνήθως 
το ξεχνάμε.  
  Ας πάρουμε δυο περιπτώσεις ομορφιάς. Η μια είναι η 
ομορφιά των ανθέων. Τα πολύχρωμα άνθη εμφανίζονται σε 
ένα ορισμένο στάδιο εξέλιξης του φυτικού κόσμου. Ποια αξία 
επιβίωσης έχει ένα όμορφο άνθος για το φυτό; Έχουμε 
διαβάσει την αντίληψη ότι έτσι προσελκύονται τα έντομα. Το 
νέκταρ του άνθους βέβαια προσελκύει διάφορα έντομα (π.χ. 
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μέλισσες) μια και αποτελεί την τροφή τους, και καθώς κολλάει 
η γύρη στα πόδια τους διευκολύνεται η γονιμοποίηση. Όμως η 
ίδια η ομορφιά, σαν χρώμα, σχήμα ή οσμή, τι χρειάζεται; Σαν 
«σήμα» ότι εδώ βρίσκεται νέκταρ; Μα τον ίδιο ρόλο θα 
μπορούσε να παίξει και οποιοδήποτε άλλο σήμα, χωρίς να είναι 
αναγκαστικά ωραίο. Η ομορφιά λοιπόν προσελκύει σαν τέτοια; 
  Και ας δούμε τώρα τη δεύτερη περίπτωση, την ομορφιά του 
άλλου φύλου. Γιατί μας έλκουν κάποιοι εκπρόσωποι του άλλου 
φύλου περισσότερο από κάποιους άλλους; Μήπως γιατί έτσι 
αυξάνονται οι πιθανότητες ν’ αποκτήσουμε πιο όμορφα παιδιά; 
Αυτή η απάντηση απλώς μεταθέτει το πρόβλημα: και ποιος ο 
λόγος ν’ αποκτούμε όμορφα παιδιά; Μήπως γιατί είναι πιο 
υγιή, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι; Όμως κάτι τέτοιο ούτε η 
καθημερινή εμπειρία το επιβεβαιώνει, ούτε  καμιά στατιστική. 
Εξάλλου η υγεία είναι εύκολα ανιχνεύσιμη στη σωματική 
κατάσταση και διάπλαση ενός ατόμου, η οποία μάλιστα 
αποτελεί ένα δεύτερο κριτήριο σεξουαλικής επιλογής. 
  Μήπως η ομορφιά είναι ένας στόχος της φύσης, και όπως η 
φυσική επιλογή λειτουργεί προς την κατεύθυνση μιας 
μεγαλύτερης προσαρμοστικότητας, έτσι και η σεξουαλική 
επιλογή λειτουργεί στην κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης 
ομορφιάς; 
  Παρεμπιπτόντως μπορούμε να πούμε ότι σε σχέση με τον 
σεξουαλικό σύντροφο ασκούνται δύο διαφορετικές πιέσεις 
επιλογής, που συχνά είναι αντικρουόμενες. Το σεξουαλικό 
ένστικτο (η δύναμη της φύσης) ωθεί σ’ ένα ωραίο σύντροφο, 
ενώ ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης ωθεί σ’ έναν άλλο, λιγότερο 
ωραίο ίσως, αλλά με περισσότερες εγγυήσεις για μια 
ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Το ποια πίεση επικρατεί στο 
τέλος είναι 
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συνισταμένη πολλών παραγόντων, στην περίπτωση βέβαια που 
οι δύο πιέσεις επιλογής δεν οδηγούν στο ίδιο πρόσωπο. 
  Ένας εξισορροπητικός παράγοντας είναι ο έρωτας, που 
εμπεριέχει μεν τη σεξουαλική έλξη, αλλά την ξεπερνάει 
ταυτόχρονα, καθώς είναι συνισταμένη και άλλων παραγόντων. 
Η αξία επιβίωσης που διαθέτει, όπως και η σεξουαλική 
ικανοποίηση, που στον άνθρωπο είναι σχεδόν αποδεσμευμένη 
από τον αναπαραγωγή, είναι η ενίσχυση μιας μονογαμικής 
σχέσης που θεωρείται αναγκαία για να μεγαλώσει σωστά ο 
νέος άνθρωπος, ο οποίος για να φτάσει στην ωρίμανσή του 
πρέπει να διανύσει το ένα τρίτο περίπου της πιθανής διάρκειας 
της ζωής του, και χρειάζεται έτσι την προστασία των γονέων 
του. Αυτό είναι και το κύριο επιχείρημα των ηθολόγων που 
λένε «ναι» στα αντισυλληπτικά.  
  Προηγουμένως θέσαμε δίπλα στην προσαρμογή την ομορφιά, 
σαν ένα ακόμα «σκοπό» της φύσης. Όμως ενώ η προσαρμογή 
έχει μια ολοφάνερη αξία επιβίωσης, η ομορφιά (στο επίπεδο 
του είδους βέβαια) δεν φαίνεται να έχει καμιά. Μήπως λοιπόν 
θα πρέπει να την αναζητήσουμε, όπως έκανε ο βιολόγος 
εκείνος με τα άνθη; Η μήπως η ίδια η έννοια της «αξίας 
επιβίωσης» είναι ένα πολιτιστικό παράγωγο του δυτικού 
τρόπου σκέψης, δηλαδή του πολιτισμού μας, όπου ο άνθρωπος 
σκέπτεται πάντα με όρους συμφέροντος και απόδοσης; Μήπως 
η φύση ωθεί στη δημιουργία όχι μόνο πιο ανεπτυγμένων, αλλά 
και πιο όμορφων ατόμων; Μήπως πρέπει να θέσουμε την 
ομορφιά, σαν βιολογική αξία, ισότιμα δίπλα στην προσαρμογή; 
  Αν ναι, τότε μπορούμε να επιρρίψουμε στην κοινωνία μας, 
δίπλα στη μομφή της εκμεταλλευτικότητάς της, και τη μομφή 
ότι παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της σεξουαλικής 
επιλογής, που στο ζωικό κόσμο γίνεται περισσότερο αβίαστα 
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και ομαλά. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να αγοράσει, να εκβιάσει 
και να βιάσει τον σεξουαλικό του σύντροφο, το ζώο ποτέ. 
  Το δεύτερο πρόβλημα είναι το  εξής: 
  Όταν ξεσπάει μια επιδημία, κάποτε κοπάζει. Γιατί; Μήπως 
επειδή έχει καταβάλει ήδη όλους τους εξασθενημένους 
οργανισμούς και έχουν μείνει οι πιο ισχυροί, προσφέροντας 
έτσι μια μεγάλη υπηρεσία στην φυσική επιλογή; Μήπως η 
επαφή με τον μολυσματικό παράγοντα ενεργοποιεί το 
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, δημιουργώντας 
αντισώματα ή ό, τ ι άλλο; Ή μήπως το DΝΑ του μολυσματικού 
παράγοντα (είτε μικρόβιο είναι αυτός είτε ιός), με τις 
διαδοχικές διαιρέσεις εκφυλίζεται, με αποτέλεσμα να αδυνατεί 
αυτός πια να προσβάλλει; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα 
μπορούσαμε άραγε να εξαγάγουμε ανάλογα συμπεράσματα 
και για τον άνθρωπο; θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι 
ένας πολιτισμός παρακμάζει, γιατί «κουράζονται» τα γονίδια 
των μελών της κοινωνίας που τον συντηρεί; (Μετά από 25 
χρόνια από τότε που έγραψα το άρθρο παίρνω ένα e-mail που 
περιέχει ακριβώς αυτή την απάντηση. Το παραθέτω κάτω από 
το κείμενο. Μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου: 
http://hdermi.blogspot.gr/2009/11/blog-post_30.html ). 
  Μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς για αναγωγισμό 
(reductionism), ότι από παρατηρήσεις στο ζωικό κόσμο 
συνάγουμε ανεπίτρεπτα συμπεράσματα για την ανθρώπινη 
κοινωνία. 
  Επιστημολογικά, μπορούμε να πούμε ότι ένας κάποιος 
αναγωγισμός είναι σχεδόν σε όλες τις επιστήμες 
αναπόφευκτος. Η ίδια η ηθολογία είναι στο μάξιμουμ 
αναγωγική. Προφυλασσόμαστε ωστόσο απ’ αυτόν με το να μην 
είμαστε μονομερείς: στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώντας 
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ένα κάποιο εκφυλισμό των γονιδίων απλώς σαν ένα παράγοντα 
μόνο, μέσα σε πολλούς άλλους. 
  Γενικές υποθέσεις για την παρακμή ενός πολιτισμού δεν 
υπάρχουν πολλές. Προσωπικά έχω υπόψη μου την αντίληψη 
του Oswald Sprengler, που θεωρεί τις κοινωνίες σαν 
βιολογικούς οργανισμούς, που γεννιούνται, ακμάζουν, γερνούν 
και πεθαίνουν, και την αντίληψη του Νικόλα Καλαποθαράκου, 
συντρόφου στα μεταχουντικά χρόνια, που συναρτά τη 
μετατόπιση του πολιτισμού προς τα βόρεια με μια σχετική κάθε 
φορά σπάνι, που καθορίζεται από τις συγκεκριμένες 
γεωγραφικές συνθήκες και το επίπεδο ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων. Οι ιστορικοί προτιμούν όμως να 
βρίσκουν κάθε φορά συγκεκριμένες αιτίες (π.χ. για τους 
Έλληνες ήταν ο κατακερματισμός τους, για τους Ρωμαίους η 
δουλοκτησία και οι βόρειοι βάρβαροι κ.λπ.) αιτίες όμως που 
από μόνες τους ίσως δεν φτάνουν, και που πολλές φορές 
αποτελούν οι ίδιες αποτέλεσμα κάποιων άλλων βαθύτερων 
αιτίων. 
  Για τις απαντήσεις μπορούν να υπάρχουν πάντα αμφιβολίες, 
για τα ερωτήματα καμιά. Και εδώ θέσαμε κάποια ερωτήματα, 
όχι για να τα συζητήσουμε διεξοδικά, αλλά σαν αφετηρίες 
προβληματισμού, καθώς και για να δείξουμε χαρακτηριστικά 
την αντίληψη ότι προβλήματα που παλιά χαρακτηρίζονταν 
φιλοσοφικά, μπορούν ν’ αντιμετωπισθούν και να μελετηθούν 
καλύτερα με διεπιστημονικές προσεγγίσεις και με δάνεια από 
επιστημονικούς κλάδους, και όχι στον αφηρημένο αιθέρα μιας 
φιλοσοφικής θεώρησης.  
 

Ύλη και μορφή 
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Γεραπετρίτικη Απόπειρα, τ. 31, Φεβρουάριος - Μάρτιος 1999, 
σελ. 34-38.  
 
  Όλοι γνωρίζουμε την περίφημη εξίσωση του Αϊνστάιν, Ε=mc2.  
  H μάζα ισοδυναμεί με ενέργεια. Η ύλη, εκτός από ορατός 
όγκος, αποτελεί το υπόστρωμα της ενέργειας. Η ενέργεια 
τρέφεται με ύλη. Οι κάθε είδους καύσεις που υποπίπτουν στην 
ανθρώπινη εμπειρία, χρειάζονται την καύσιμη ύλη για να 
συντελεσθούν. Και η ιδέα της καύσης, η φωτιά, είναι που 
υποβάλλει στον Ηράκλειτο την ιδέα της κίνησης, της συνεχούς 
αλλαγής. Το πυρ το αείζωον που αποσβέννυται μέτρα. 
  Υλικά σώματα σε κίνηση, αυτό είναι που αντιλαμβάνεται 
καθημερινά η όρασή μας. Η κίνηση είναι μορφή ύπαρξης της 
ύλης, μας λέγει ο Ένγκελς. 
  Όμως κάτι ξεχνάνε οι υλιστές, που οι ιδεαλιστές δεν 
κουράζονται να τους το θυμίζουνε. Αυτό το κάτι είναι η μορφή. 
Η μορφή είναι ο ειδικός τρόπος με τον οποίο η ύλη πέφτει στην 
αντίληψή μας.  
  Ένας από τους στόχους αυτού του κειμένου είναι να 
αποκαταστήσει την ενότητα της κατακερματισμένης τριάδας. 
Ύλη-Κίνηση-Μορφή. Ο κατακερματισμός αυτός ιστορικά 
εκφράστηκε με τη μορφή της αντίθεσης ανάμεσα στον 
ιδεαλισμό και τον υλισμό, μια αντίθεση που σήμερα μπορεί να 
αποδειχθεί ξεπερασμένη. Το σπέρμα της υπέρβασης βρίσκεται 
ήδη στον Αριστοτέλη. 
  Βιάστηκαν αλήθεια να τον αντιπαραθέσουν στον Πλάτωνα. 
Στον πλατωνικό δυϊσμό της ιδέας και της ύλης ο Αριστοτέλης 
δεν τάσσεται με τη μεριά της ύλης, ενώ ο Πλάτωνας τάχθηκε με 
τη μεριά της ιδέας. Απλούστατα τον δυϊσμό αυτό τον 
υπερβαίνει, αποδίδοντας την ιδέα, που στη δική του ορολογία 
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ορίζεται ως «μορφή», στην ίδια την ύλη. Ο υλισμός εξάλλου 
μιλάει για «μορφή οργάνωσης» της ύλης.  
  Ύλη-κίνηση-μορφή. 
  Η τριάδα αυτή βρίσκεται αδιάσπαστη στην ενότητα αυτή που 
ονομάζουμε «ζωντανό οργανισμό».  
  Τι είναι ο ζωντανός οργανισμός, αν όχι μια μορφή που 
πραγματώνεται μέσω μιας ύλης, η οποία βρίσκεται σε διαρκή 
κίνηση; Και όπου η ύλη αποκτάει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα, το 
οφείλει στη μορφή. Τι είναι ο όγκος του μαρμάρου σε σχέση με 
εκείνη την υπέροχη φιγούρα της Αφροδίτης της Μήλου; Τι είναι 
ο Άμλετ σε σχέση με το προϊόν αυτό της χαρτοβιομηχανίας και 
της φωτοσύνθεσης που λέγεται «βιβλίο»; Ή το ηχητικό υλικό 
μπροστά στην Ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν; Τι μπορεί να 
είναι η ύλη μπροστά στη μορφή, συμπεριλαμβανομένης και 
αυτής των ζωντανών οργανισμών; Και αν στη γλυπτική και στη 
ζωγραφική η ύλη παρουσιάζεται ως περίπου το αναπόσπαστο 
υπόστρωμα, το υπόστρωμα αυτό φαίνεται όλο και μικρότερης 
σημασίας στη μουσική, ελάχιστα στη πεζογραφία, σχεδόν 
καθόλου στην ποίηση, ενώ στην τέχνη των ραψωδών, που 
έδωσαν τόσο θαυμάσια έργα όπως τα ομηρικά έπη, φαίνεται 
να ελλείπει εντελώς. 
  Αν υπάρχει μια τελική αιτία στην ζωντανή ύλη, αυτή είναι η 
δημιουργία ωραίων μορφών. 
  Οι οργανισμοί εξελίσσονται. Όμως η εξέλιξη αυτή τι στόχο 
έχει; Μήπως την προσαρμογή, όπως λέγει ο Δαρβίνος; Η 
φυσική επιλογή πράγματι φαίνεται να έχει ως στόχο τη 
διεύρυνση των προσαρμοστικών ικανοτήτων ενός είδους. Όμως 
τι προσαρμοστικό ή εξελικτικό στόχο εξυπηρετεί η ομορφιά; 
Γιατί η βιολογική έλξη αφορά τους ωραιότερους εκπρόσωπους 
του άλλου φύλου; Μήπως γιατί διαθέτουν μεγαλύτερες 
προσαρμοστικές ικανότητες; Δεν υπάρχει τίποτα που να το 
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αποδεικνύει. Αντίθετα υπάρχει μια έμφυτη τάση του ανθρώπου 
για την ομορφιά, που ξεφεύγει από τα πλαίσια της 
χρησιμότητας, η οποία χρησιμότητα ως στοιχείο καλυτέρευσης 
της ζωής, δηλαδή ως στοιχείο προσαρμογής, αν και στα πρώτα 
στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης την επικαλύπτει (οι μαγικές 
εικόνες, η διακόσμηση, κ.λπ.) σήμερα παίρνει ολοκληρωτικό 
διαζύγιο απ’ αυτήν. Η μορφή λοιπόν, αυτή είναι που 
αναδεικνύεται τελικά στην αγία Τριάδα. Αν η ύλη είναι ο Θεός 
και δημιουργός και η κίνηση ο υιός, ο λόγος και σωτήρας, η 
μορφή είναι το άγιο Πνεύμα, πραγματικά άυλη, πνεύμα. Η 
επιφοίτηση του αγίου Πνεύματος δεν αποτελεί παρά μια 
εκστασιακή κατάσταση, όπως η έμπνευση στον καλλιτέχνη. 
Ανάλογη είναι και η μεταρσίωση του θεατή - δέκτη μπροστά 
στην ομορφιά. Η υπέρβαση της ύλης γίνεται μόνο μέσω της 
εκπνευμάτωσής της, της απόσταξής της σε ομορφιά, μέσα στην 
καλλιτεχνική εμπειρία. Και η υπέρβαση της υλικής 
πραγματικότητας συντελείται μέσω της εμπειρίας του 
μεταρσιωμένου δέκτη. 
  Η ύλη δεν είναι τίποτα, η μορφή είναι το παν. Αυτό ηχεί ως 
σκέτος ιδεαλισμός, όμως δεν είναι. Ο ιδεαλισμός δίνει 
προτεραιότητα στη μορφή απέναντι στην ύλη. Ο υλισμός δίνει 
προτεραιότητα στην ύλη απέναντι στη μορφή. Όμως το βασικό 
φιλοσοφικό ερώτημα, τουλάχιστον κατά την μαρξιστική του 
διατύπωση, μου φαίνεται ως παρεξήγηση. Προτεραιότητα - ως 
προς τι; Αν πρόκειται για χρονική προτεραιότητα, σαφώς 
προηγείται η ύλη. Αποτελεί το υλικό υπόστρωμα, και οι 
φυσικές της νομοτέλειες (με καθοριστική κατά τη γνώμη μου 
την τάση για μεγαλύτερη συνθετότητα) είναι που «εκβιάζουν» 
την ανάδειξη των μορφών. Αν πρόκειται όμως για αξιολογική 
προτεραιότητα (τουλάχιστον μετά από ένα ορισμένο σημείο 
εξέλιξης της ανθρωπότητας και μετά), το προβάδισμα το έχει το 
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πνεύμα. Ακόμη και η χρυσή μάσκα από τον τάφο των Ατρειδών 
δεν «αξίζει» τόσο ως όγκος χρυσού, όσο ως έργο τέχνης. 
  Η κυρίαρχη τάση που παρατηρούμε στην ύλη, όπως 
αναφέραμε πιο πριν, είναι η τάση για μεγαλύτερη 
συνθετότητα. Αυτή την τάση μπορούμε να την διακρίνουμε:  
Α. Στον σχηματισμό των αστρικών σωμάτων με την 
συμπύκνωση των νεφελωμάτων.  
Β. Στην συνθετότητα του ατόμου. Στις υψηλές θερμοκρασίες τα 
υποατομικά σωματίδια είναι ξέχωρα, για να ενωθούν σε άτομα 
μόλις οι θερμοκρασίες κατεβούν, στη συνέχεια σε μόρια, και 
ακολούθως στις μεγαλομοριακές οργανικές ενώσεις, στους 
μονοκύτταρους και πολυκύτταρους οργανισμούς, στις 
κοινωνικές ομάδες των ζώων (μυρμήγκια, μέλισσες) με 
επιστέγασμα τις ανθρώπινες κοινότητες και σήμερα την 
ανθρώπινη μεταμοντέρνα κοινωνία, με την παγκοσμιοποίηση 
όχι μόνο της οικονομίας αλλά και πολλών άλλων τομέων της 
ζωής. 
   Σε τι διαφέρει το άτομο ενός υδρογόνου από την περιγραφή 
του;  
   Σε ό,τι και η ύλη από τη μορφή. Το άτομο είναι ένα υλικό 
σωματίδιο. Η περιγραφή του, ή η γραφική του απεικόνιση, 
είναι η μορφή του. Μ’ αυτή την έννοια δίνουμε ένα πολύ ευρύ 
περιεχόμενο στη λέξη «μορφή». Μορφή είναι ο τρόπος με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε την ύλη, οπτικά, ακουστικά, κ.λπ. Και 
επειδή οι αισθήσεις μας έχουν περιορισμένο αντιληπτικό εύρος 
για gestalt, δηλαδή συνολικές, προσεγγίσεις, στην έννοια της 
μορφής συμπεριλαμβάνουμε και τις εννοιολογικές 
αναπαραστάσεις της ύλης. Μ’ αυτό τον πλατύ ορισμό, η μορφή 
ενός ατόμου είναι η λεκτική περιγραφή του ή η αναπαράστασή 
του, το «μοντέλο» του. Αυτή βέβαια είναι μια 
διαμεσολαβημένη ή αντανακλαστική μορφή, όπως π.χ. μια 
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περιγραφή της Αφροδίτης της Μήλου. Μόνο που στην 
περίπτωσή της η διαμεσολάβηση αυτή μπορεί να ελλείπει. 
  Χρησιμοποίησα ένα μη ορατό αντικείμενο όπως είναι το 
άτομο του υδρογόνου για να δείξω καλύτερα τη διαφορά 
υλικού υποστρώματος και μορφής. Το υλικό υπόστρωμα είναι 
το καθαυτό, η μορφή είναι το δι’ εαυτό (en soi και pour soi. 
Δανείζομαι τους όρους από τον  Σαρτρ). Το καθαυτό είναι το 
υλικό εκ του οποίου εκπορεύεται το δι’ εαυτό. Το δι’ εαυτό 
είναι η αντίληψη που έχουμε για το καθαυτό. Και η διχοτόμηση 
αυτή πηγάζει από τη συνειδητοποίησή μας για το περιορισμένο 
της αντιληπτικής μας ικανότητας. Το καθαυτό υπάρχει μόνο ως 
αφαίρεση. Το καθαυτό είναι το καθαρό ον. Όταν το 
συλλογιζόμαστε, παύει να είναι καθαυτό και γίνεται δι’ εαυτό. 
  Η συνειδητοποίηση του καθαυτού ως δι’ εαυτό γίνεται με 
διάφορους τρόπους. Καταρχάς, μέσω των αισθητηριακών μας 
μηχανισμών, των αισθήσεών μας. Στη συνέχεια μέσω των 
διανοητικών μας ικανοτήτων, μέσω της λογικής. Τα όργανά μας 
είναι η έννοια, η κρίση, ο συλλογισμός. 
 Οι μέθοδοί της διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
Α. Όταν εξετάζουν τα αντι-κείμενα (η παύλα μπήκε για να 
δείξουμε ότι δεν ταυτίζουμε τη λέξη αντικείμενο με το πράγμα) 
στη συνάφειά τους. Έχουμε την παραγωγή, την επαγωγή και 
την αναλογία.  
Β. Όταν τα εξετάζουν μεμονωμένα. Έχουμε τότε την ανάλυση 
και τη σύνθεση. 
  Η σκέψη μας είναι το δίχτυ που ρίχνουμε στα πράγματα για να 
τα συλ-λάβουμε, να τα λάβουμε στο σύνολό τους, όχι απλά 
αισθητηριακά, εποπτικά. Ο βρόγχος του διχτυού είναι η έννοια, 
ή, πράγμα που είναι το ίδιο από την άποψη που την 
εξετάζουμε, η ιδέα. 
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  Ο Πλάτων υποθέτει μια «ιδανική» αντιστοιχία ανάμεσα στα 
αντικείμενα και στην ιδέα. Η αντιστοιχία αυτή, κατά την 
αντίληψή του, αποτελεί μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ενώ 
όμως το καθαυτό ενός αντικειμένου είναι ενιαίο, οι διάφοροι 
λαοί το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Η πλατωνική αντίληψη 
για το χιόνι, ότι αποτελεί υλοποίηση της ιδέας του χιονιού, θα 
ξένιζε τους Εσκιμώους, οι οποίοι έχουν 18 διαφορετικές λέξεις 
για το χιόνι, ανάλογα με τις  διάφορες καταστάσεις του. Στον 
εσκιμώικο κόσμο των ιδεών λοιπόν δεν υπάρχει μια ιδέα για το 
χιόνι, αλλά 18 ιδέες για 18 διαφορετικά χιόνια.  
  Ακόμη, στον κόσμο των πρωτόγονων Εσκιμώων, δεν υπάρχει η 
ιδέα για το χρήμα, υπάρχουν όμως ένα σωρό ιδέες για τις 
διάφορες μορφές δωρισμού, που ελλείπουν σε μας. Αν ο 
Πλάτων δεν φανταζόταν ένα ενιαίο κόσμο ιδεών από όπου 
κάθε λαός αντλεί σύμφωνα με τις ανάγκες του, θα πρέπει να 
φανταστούμε τόσους κόσμους ιδεών, όσους και πολιτισμούς. 
Έτσι λοιπόν η «υλικότητα» της ιδέας (ρεαλισμός με τη σημασία 
της σχολαστικής φιλοσοφίας) πάει περίπατο, αφού προφανώς 
δεν υπάρχει κάποιος ουρανός στον οποίο να κατοικήσει, αλλά 
κατοικεί μέσα στο κεφάλι μας.  
  Ας μας επιτραπεί η ενέργεια (και η αναλογία) να στήσουμε τον 
ιδεαλισμό του Πλάτωνα στα πόδια του. Δεν προέρχονται τα 
πράγματα από τις ιδέες, αλλά οι ιδέες από τα πράγματα. 
  Γιατί όμως ο Πλάτωνας οδηγήθηκε σ’ αυτή την αντιστροφή; 
  Το μόνο πράγμα ελέγξιμο (σε κάποιο βαθμό βέβαια) από τον 
άνθρωπο είναι οι παραστάσεις του, οι ιδέες του, οι έννοιές του. 
Στον ρευστό και φευγαλέο χαρακτήρα της πραγματικότητας 
αντιπαρατίθεται η διακριτική καθαρότητά τους. Τα φθαρτά 
αντικείμενα του κόσμου τούτου έρχονται και παρέρχονται, και 
μόνο οι ιδέες μας γι’ αυτά φαίνεται να ανθίστανται στη φθορά 
του χρόνου. Και ο αντιληπτικός μηχανισμός του ανθρώπου 
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χρειάζεται αυτή τη σταθερότητα. Τι άλλο εξάλλου είναι η 
γνώση παρά η σύλληψη του μόνιμου μέσα στο φευγαλέο, του 
σταθερού μέσα στο μεταβλητό, της μόνιμης «ουσίας» μπροστά 
στη μεταβλητή «λεπτομέρεια»; Πριν την κινηματογραφική, 
δυναμική σύλληψη της πραγματικότητας προαπαιτείται η 
στατική σύλληψη των επί μέρους καρέ.  
  Ο κόσμος στον οποίο ζούμε λοιπόν είναι ένας κόσμος 
φαινομενικός, ένας κόσμος μορφών, ένας κόσμος «δι’ εαυτόν». 
Όχι ότι αρνούμαστε την υλικότητά του. Απλώς η υλικότητα 
αυτή είναι κάτι το απροσπέλαστο, πράγμα που εκφράζεται στις 
διαφορετικές αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι γι’ αυτόν. 
Αντιλήψεις που συγκλίνουν στο βαθμό που ο αντιληπτικός τους 
μηχανισμός, η ιστορία τους, οι ανάγκες τους και οι όροι της 
ύπαρξής τους συγκλίνουν, και αποκλίνουν αντίστοιχα στο 
βαθμό που οι παραπάνω παράγοντες αποκλίνουν. Έτσι η 
«πραγματικότητα», όπως την εννοούμε και την περιγράφουμε 
στα διάφορα εγχειρίδια, στην ουσία δεν είναι παρά μια 
«συναίρεση» της αντικειμενικής πραγματικότητας και του 
μηχανισμού που την αντιλαμβάνεται. Μια συναίρεση που 
περιπλέκεται από δυο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι 
η δυναμική φύση της πραγματικότητας και του αντιληπτικού 
μηχανισμού. Η πραγματικότητα συνεχώς μεταβάλλεται, το ίδιο 
και ο μηχανισμός που την αντιλαμβάνεται, άρα και η 
αντανάκλασή της συνεχώς τροποποιείται. Ο δεύτερος είναι ότι 
ο αντιληπτικός μηχανισμός είναι μηχανισμός ενός δρώντος 
υποκειμένου που μετασχηματίζει συνεχώς την πραγματικότητα 
στη βάση της αντίληψης που έχει γι’ αυτήν και των αναγκών 
του. Με μια διαφορετική διατύπωση θα λέγαμε ότι συντελείται 
μια συνεχής ανάδραση (feed back) ανάμεσά τους, τα 
αποτελέσματα της οποίας είναι συνάρτηση της ταχύτητας και 
της ακρίβειας των εισόδων και των εξόδων.  
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  Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την 
αλήθεια; 
  Η λογική του «όλα ή τίποτα» μάλλον δεν έχει σχέση σε 
ζητήματα γνωσιοθεωρίας. Η γνώση της πραγματικότητας 
γίνεται προσεγγιστικά. Οι προτάσεις μας για την 
πραγματικότητα είναι εν μέρει μόνο αληθείς. Ή μάλλον είναι 
αληθείς υπό όρους, συνήθως πιο περιοριστικούς από ότι 
φανταζόμαστε οι ίδιοι. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα 
ζητήματα της ψυχολογίας. Οι αντιθέσεις των σχολών δεν 
σημαίνουν ότι κάποια σχολή είναι σωστή και οι υπόλοιπες 
λαθεμένες. Εκφράζουν απλούστατα τη μερικότητα των 
προσεγγίσεων, το γεγονός ότι περικλείουν σπέρματα αλήθειας, 
αλλά όχι όλη την αλήθεια. Στην κλινική πραγματικότητα μπορεί 
να έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα, όμως όχι σε κάθε κλινική 
περίπτωση. Κάποιες μάλιστα σχολές είναι πιο αποτελεσματικές 
στη θεραπεία κάποιων συμπτωμάτων από κάποιες άλλες. Έτσι 
ο εκλεκτισμός, κυρίως ανάμεσα σε τάσεις της ίδιας σχολής, 
κερδίζει συνεχώς έδαφος.  
  Γιατί λοιπόν η πεισματική εμμονή σε ορισμένες αντιλήψεις, 
που στην πολιτική εκδοχή ονομάζονται δογματισμός; 
  Οι αντιλήψεις έχουν συνέπειες δράσης, αυτό πρώτος το 
δίδαξε ο Πραγματισμός. Έφτασε μάλιστα στην ακραία συνέπεια 
αυτής της αντίληψης, να εξαρτά την αλήθεια από τα θετικά ή 
μη αποτελέσματα της δράσης στην οποία οδηγεί. Κάθε 
αμφιταλάντευση ως προς την ορθότητα μιας αλήθειας σημαίνει 
μειωμένο ενθουσιασμό στη δράση. Μπορεί οι θεοί να έχουν 
σταματήσει να μας στέλνουν τις εντολές τους, όμως εμείς τις 
αντιλήψεις μας για τους τρόπους δράσης τις αντιμετωπίζουμε 
περίπου ως θεϊκές εντολές, δηλαδή ιερά και απαραβίαστα 
θέσφατα. Την raison d’ être (λόγο ύπαρξης) μας την εξαρτούμε 
από την ορθότητα των αντιλήψεών μας. Οι ανατροπές 
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προσφιλών ιδεών μας, με πρώτη και καλύτερη την κατάρρευση 
της Ουτοπίας, οδηγούν σε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση, που 
ξεπερνά τα όρια της απλής απογοήτευσης. 
  Για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, την πραγματικότητα την 
αντιλαμβανόμαστε στη βάση των μορφών που σχηματίζουμε 
στο γνωστικό μας όργανο γι’ αυτήν. Μορφές που, όπως είπαμε, 
δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά προέρχονται απ’ αυτήν. 
Μορφές που είναι τα είδωλα αυτής της πραγματικότητας πάνω 
σε ένα καθρέφτη, λιγότερο ή περισσότερο παραμορφωμένα. 
  Αντιμετωπίζοντας τη μεταφορά αυτή από την άποψη του 
γενετικού της χαρακτήρα, θα λέγαμε ότι υπάρχει εδώ μια 
αντιστροφή σε σχέση με την πλατωνική θεωρία ή την 
χεγκελιανή διαλεκτική. Η πραγματικότητα γεννά τα είδωλά της, 
τις ιδέες που έχουμε γι’ αυτήν, και όχι οι ιδέες την 
πραγματικότητα (σε τελευταία ανάλυση, θα προσθέσει ο 
Ένγκελς). Και έτσι, μ’ αυτή τη συλλογιστική επανερχόμαστε στο 
αιώνιο πρόβλημα υλισμού-ιδεαλισμού, φωτίζοντάς το όμως με 
ένα καινούριο φως. Αποδεχόμενοι την γενετική - οντολογική 
προτεραιότητα του υλισμού, δίνουμε έμφαση στην αξιολογική 
προτεραιότητα του ιδεαλισμού, έμφαση που γίνεται ιδιαίτερα 
προφανής αν αποβλέψουμε στην κορυφή της πυραμίδας των 
μορφών, τις καλλιτεχνικές μορφές, οι οποίες παρά το υλικό 
υπόστρωμά τους, φαίνεται να το αγνοούν. Όταν βλέπει κανείς 
την Αφροδίτη της Μήλου δεν σκέφτεται το υλικό υπόστρωμά 
της, το μάρμαρο, ούτε όταν ακούει την 9η συμφωνία του 
Μπετόβεν τις ηχητικές συχνότητες. Οι διπλοτυπικές ή 
αντιγραφικές ιδιότητες της τέχνης είναι που την κάνουν να 
ξεπερνά το υλικό υπόστρωμά της. Και αν οι αντιγραφικές 
μορφές τέχνης (γλυπτική, ζωγραφική) φαίνονται αξεχώριστες 
από το υλικό υπόβαθρό τους, γιατί κάθε αντίγραφο είναι τελικά 
αντίγραφο, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις διπλοτυπικές. Ο 
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Άμλετ, είτε σε χαρτόδετη έκδοση είτε σε πολυτελή, είναι ο ίδιος 
Άμλετ. Και καμιά παράστασή του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως καλύτερη στο σύνολο των πραγματοποιημένων και 
δυνητικών παραστάσεών του, μια και αυτές είναι δυνητικά 
άπειρες. Ένα έργο διπλοτυπικής τέχνης, όπως είναι ένα 
λογοτεχνικό ή μουσικό έργο, με τη γέννησή του αυτονομείται 
εντελώς από κάθε υλικό υπόστρωμα.  
  Στην αμέσως κατώτερη κατηγορία μορφών, από την άποψη 
της εξάρτησής τους από το υλικό υπόστρωμα, είναι τα μοντέλα. 
Εδώ η γενετική σχέση με την πραγματικότητα είναι προφανής. 
Όμως και εδώ το υλικό υπόστρωμα παίζει εντελώς επικουρικό 
ρόλο, πράγμα που είναι ιδιαίτερα εμφανές στα μαθηματικά 
μοντέλα. Από κάποιες απόψεις μάλιστα, και τις έννοιες θα 
μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε μοντέλα. Η έννοια 
«αεροπλάνο» σε σχέση με ένα μοντέλο αεροπλάνου διαφέρει 
ως προς το ότι η έννοια αναλύεται σε ένα σύνολο άλλων 
εννοιών που η ανάγνωσή τους είναι γραμμική και μονόδρομη 
μέσα στο χώρο, ενώ ένα υλικό μοντέλο είναι μια τρισδιάστατη 
αναπαράσταση που η «ανάγνωσή» της διαφέρει όσο διαφέρει 
η «ανάγνωση» της Αφροδίτης της Μήλου από του Άμλετ. Η  
κατανόηση της πραγματικότητας κερδίζει σε πολλές 
περιπτώσεις περισσότερο μέσω τέτοιων μοντέλων, 
μαθηματικών ή αναπαραστατικών, δισδιάστατων ή 
τρισδιάστατων, παρά μέσω λεκτικών αναπαραστάσεων. 
  Στην παρακάτω βαθμίδα της ιεραρχίας των μορφών (πάντα 
από την άποψη της εξάρτησής τους από το υλικό υπόστρωμα) 
είναι οι μορφές της ζωντανής ύλης.  
  Σε πρώτη ματιά, οι μορφές της ζωντανής ύλης φαίνονται 
εξίσου εξαρτημένες από το υλικό τους υπόστρωμα με τις 
μορφές της ανόργανης ύλης. Ένα βουνό όταν διαβρωθεί με τις 
χιλιετίες παύει να είναι βουνό, όπως και ένα ποτάμι όταν 
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στερέψουν οι πηγές του παύει να είναι ποτάμι. Και ένας 
ζωντανός οργανισμός, όταν σταματήσουν οι μεταβολικές 
λειτουργίες που συντελούνται μέσα του, αποσυντίθεται. Η 
μορφή χάνεται ανεπιστρεπτί. 
  Όχι εντελώς. 
  Η μορφή, τουλάχιστον στη γενικευμένη μορφή του είδους, 
αναδημιουργείται. Το μυστικό βρίσκεται στον αναδιπλασιασμό 
του DNA, δηλαδή στην αναπαραγωγή. Πριν πεθάνει ένας 
οργανισμός αφήνει απογόνους, οι οποίοι μάλιστα του 
μοιάζουν, περισσότερο ή λιγότερο, και προσωπικά.  
  Τι είναι λοιπόν ένας ζωντανός οργανισμός, ένας άνθρωπος; 
Όχι βέβαια ένα άθροισμα νερού, άνθρακα και ιχνοστοιχείων. 
Αυτό που είναι ο άνθρωπος, τα ξεπερνά. Ο άνθρωπος δεν είναι 
το υλικό υπόστρωμά του. Κατά περίπτωση είναι η μορφή του, 
οι λειτουργίες του, η δράση του. Όλα αυτά (αξιολογικά) 
υπερβαίνουν το υλικό υπόστρωμα, το οποίο από τον άνθρωπο, 
όσον αφορά αρκετούς από τους άλλους ζωντανούς 
οργανισμούς, αξιολογείται συνήθως στη βάση της θερμιδικής 
και πρωτεϊνικής τους απόδοσης, δηλαδή της διατροφικής τους 
αξίας, ή απλά της βιομάζας τους.  
  Με βάση την παραπάνω συλλογιστική μπορούμε να 
αξιολογήσουμε την σύγκλιση των δύο τόσο ανόμοιων κατά τα 
άλλα πνευμάτων, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Οι 
Πλατωνικές ιδέες βρίσκουν την αντιστοιχία τους στις 
αριστοτελικές μορφές (οι ακριβείς σχέσεις τους με το υλικό 
τους υπόστρωμα δεν έχουν και τόση σημασία, όσο η αξιολογική 
προτεραιότητά τους). Την ανθρώπινη νόηση την ενδιαφέρουν 
οι ιδέες και οι μορφές. Η ύλη αποτελεί τον ταπεινό τους 
υπηρέτη (Αριστοτέλης) ή το δημιούργημά τους (Πλάτων). 
  Οι μορφές λοιπόν βρίσκονται στην κορυφή της αξιολογικής 
ιεραρχίας του ανθρώπου. Όμως πώς αποτιμώνται; 
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  Δύο είναι οι κύριες παράμετροι. Η μια είναι η αισθητική 
παράμετρος. Η άλλη είναι η οικονομική. Στη βάση της 
οικονομικής παραμέτρου δεν βρίσκεται τόσο η ενσωματωμένη 
εργασία όπως θα ήθελε ο Μαρξ όσο η σπάνις και η παλαιότητα. 
Ένα αγγείο του 5ου αιώνα π.χ. αξίζει περισσότερο από ότι ένα 
σύγχρονο γλυπτό, ακόμη και φτασμένου καλλιτέχνη. Ένα 
εργαλείο παλαιολιθικής εποχής, ακόμη περισσότερο. Τέλος ο 
πίνακας ακόμη και του πιο μέτριου καλλιτέχνη αξίζει 
περισσότερο από ότι ένας τόμος του Άμλετ στη βιβλιοθήκη μας. 
Σε αισθητικό όμως επίπεδο, η αξία ασφαλώς αντιστρέφεται. 
  Η παλαιότητα προσδίδει σπάνι, και το ανεπανάληπτο γίνεται 
πιο εμφανές. Τώρα που η όπερα ως μουσική φόρμα έχει 
εγκαταλειφθεί, ξεθάβονται μέτριες όπερες ατάλαντων 
συνθετών. Οι φιλόλογοι είναι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι 
αυτού του είδους τυμβωρυχίας. Σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, 
εντελώς μέτριας λογοτεχνικής αξίας, κατά τα άλλα κερδίζουν 
τον ανυπόκριτο θαυμασμό τους και το μέγιστο τού 
ενδιαφέροντός τους. 
  Η λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού πώς πρέπει να 
αποτιμηθεί, ως ύλη ή ως μορφή; 
  Οπωσδήποτε εδράζεται και αυτή σε ένα υλικό υπόστρωμα, 
όμως το ξεπερνά. Το ξεπερνά όμως πώς; Όπως η μορφή ενός 
καλλιτεχνήματος, ή όπως ο χαρτοκόπτης στο μυαλό του τεχνίτη, 
κατά το παράδειγμα του Σαρτρ; Ο Σαρτρ χρησιμοποιεί το 
παράδειγμα του χαρτοκόπτη για να αποδείξει ότι, προκειμένου 
για τον άνθρωπο, η ουσία έπεται της ύπαρξής του, αντίθετα 
από ότι συμβαίνει με τον χαρτοκόπτη, που η ουσία του, η 
οποία δεν είναι άλλη από την λειτουργία του, προηγείται της 
ύπαρξής του. 
  Εδώ δεν μας ενδιαφέρει όμως η προβληματική του Σαρτρ. 
Μας ενδιαφέρει το ότι αποδίδει ένα μη υλικό χαρακτήρα στην 



 

188 
 

ουσία, αφού μπορεί και εδράζεται ως κάτι το αφηρημένο στο 
μυαλό του τεχνίτη, και που η ουσία αυτή, σχεδόν απόλυτα στο 
παράδειγμα του χαρτοκόπτη, δεν είναι παρά η λειτουργία της 
κοπής του χαρτιού. 
  Με τον ίδιο τρόπο και η λειτουργία ενός ζωντανού 
οργανισμού ξεπερνά το υλικό υπόστρωμα. Μπορεί να 
συλληφθεί στο μυαλό ενός βιολόγου, όχι όπως το υλικό 
υπόστρωμα, όπως συμβαίνει με κάθε υλικό αντικείμενο, αλλά 
ως ένα σύστημα κινήσεων και μεταβολών. 
  Το ξεπερνά όμως και με ένα δεύτερο τρόπο: μπορεί και 
επαναλαμβάνεται, χρησιμοποιώντας το απειροελάχιστο ύλης 
που αποτελούν τα υλικά ενός σπερματοζωαρίου και ενός 
ωαρίου. Η μορφή τρέφεται με ύλη (ή ενέργεια, που αποτελεί 
την άλλη της όψη). Η ανωτερότητά της φαίνεται από την 
επιλεκτικότητα του υλικού υποστρώματος. Δεν μπορεί κάθε 
υλικό να αποτελέσει τη βάση μιας ανώτερης μορφής. Και όχι 
χωρίς να υποστεί κάποια επεξεργασία. Το μάρμαρο μέσω της 
γλυφίδας του καλλιτέχνη, τα θρεπτικά συστατικά μέσω του 
μεταβολισμού. 
  Να φτιάξουμε και εμείς την αγία Τριάδα μας, όπως οι 
Ευαγγελιστές και ο Χέγκελ: Ύλη, Λειτουργία, Μορφή. Η ύλη 
είναι η Θέση, το δεδομένο. Η Λειτουργία, ως κίνηση, είναι η 
Αντίθεση, καθώς αίρει την ύλη από την ακινησία της. Η μορφή 
είναι η Σύνθεση, ως προϊόν της επενέργειας της κίνησης πάνω 
στην ύλη. Αν στη θέση της Μορφής βάλουμε την Ιδέα, εν 
πολλοίς συνώνυμή της, ξαναβρίσκουμε πάλι τη διαλεκτική του 
Χέγκελ με το κεφάλι κάτω, που με τόσο κόπο την είχε στήσει ο 
Μαρξ στα πόδια της. 
  Με μια διαφορά: για τον Χέγκελ η Ιδέα ήταν μια causa 
efficiens (πρωταρχική αιτία), ενώ για μας είναι μια causa finalis 
(τελική αιτία).  
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  Ο Μαρξ, προσπαθώντας να αποκαταστήσει τη γενετική σχέση 
ανάμεσα στην ύλη και τη μορφή, υποτιμά συνεχώς τη μορφή. 
Οι επίγονοί του έπεσαν στην παγίδα. Η υλική βάση καθορίζει το 
κοινωνικό εποικοδόμημα, την κοινωνική, πολιτική και 
διανοητική ζωή. Η παρεξήγηση αποδείχθηκε μεγάλη, και λίγοι 
πρόσεξαν τα συμπληρωματικά λόγια του Έγκελς, που την είχε 
έγκαιρα αντιληφθεί, «σε τελευταία ανάλυση». 
  Όπως είπαμε και πριν, από κάποια άποψη η διαμάχη υλισμού-
ιδεαλισμού φαίνεται ως παρεξήγηση. Όλοι θαυμάζουν τα 
πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου που είναι 
καλλιτεχνικές μορφές ή νέες, ασύλληπτες δημιουργίες. Ένα 
όμως από τα «είδωλα» για τα οποία μίλησε ο Μπέηκον 
οδήγησε στην παρεξήγηση ότι οι ανώτερες, πνευματικές 
μορφές, οι ιδέες, αποτελούν την γενετική αρχή της ύλης. Μια 
παρεξήγηση που ξεκινάει φιλοσοφικά από τον Πλάτωνα και 
φτάνει μέχρι τον Χέγκελ. Οι ρίζες της όμως βρίσκονται πιο 
πίσω. 
  Το είδωλο αυτό θα μπορούσε να το διατυπώσει ο Μπέηκον ως 
την προκατάληψη ότι το κατώτερο προέρχεται από το ανώτερο. 
Η ύλη δηλαδή προέρχεται από την ιδέα. Ή, στη γλώσσα της 
θρησκείας, ο υλικός κόσμος, αν δεν είναι δημιούργημα, 
βρίσκεται όμως στο έλεος μιας πνευματικής αρχής, του Θεού. 
Οι υλιστές, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη σωστή 
γενετική σχέση, κατάφεραν να πετάξουν μαζί με το νερό της 
μπανιέρας και το μωρό. Χαρακτηριστική συνέπεια υπήρξε στην 
μαρξιστική θεωρία της τέχνης το προβάδισμα του 
περιεχομένου απέναντι στη μορφή, η οποία υποτιμάται ως κάτι 
παράγωγο και δευτερεύον.  
  Έννοια, ιδέα, μορφή, μοντέλο, δομή, λειτουργία, βρίσκονται 
στον ίδιο παραδειγματικό άξονα. Οι ιδέες, τα μοντέλα, οι 
δομές, οι λειτουργίες, αποτελούν σε τελευταία ανάλυση 
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αφαιρέσεις του συγκεκριμένου της υλικής πραγματικότητας, 
αφαιρέσεις που προϋποθέτουν το αντιληπτικό υποκείμενο, το 
«αφαιρετικό» υποκείμενο, τον άνθρωπο. Ακόμη κι ένας 
ζωγραφικός πίνακας δεν είναι παρά μια αφαίρεση, η οπτική 
εντύπωση στην οποία αποβλέπει ο ζωγράφος, ενώ τα υλικά της 
σύνθεσής του, οι μπογιές, κ.λπ. ελάχιστα ενδιαφέρουν, 
αποτελώντας αντικείμενο μελέτης των ειδικών. Η μορφή είναι η 
«αφαίρεση» τού κάτω από την επιφάνεια. 
  Με την παραπάνω συλλογιστική ανοίγουμε μια καινούρια 
πόρτα στον αγνωστικισμό (ή, από μια άλλη άποψη, ο 
αγνωστικισμός έρχεται να φωτίσει από μια διαφορετική οπτική 
γωνία τη συλλογιστική μας). Σε τελευταία ανάλυση, αυτό που 
«ξέρουμε» για την υλική πραγματικότητα δεν είναι παρά οι 
αφαιρέσεις μας γι αυτήν. Και όχι από αδυναμία. Πραγματικά, οι 
αφαιρέσεις μας μάς αφορούν περισσότερο, γιατί στην ουσία 
πρόκειται για γενικεύσεις. Η έννοια δένδρο είναι ταυτόχρονα 
αφαίρεση και γενίκευση. Τα κατηγορούμενα είναι τα 
θραύσματα της πραγματικότητας, που μας επιτρέπουν να την 
ανασυστήσουμε σε ένα περιορισμένο αριθμό μοντέλων-
εννοιών στο μυαλό μας. 
  Παίρνοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας του 
μοντέλου, και όχι τόσο την εφαρμογή του, μπορούμε να την 
επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο. Αν θα μπορούσαμε να 
ορίσουμε το μοντέλο ως κάτι που απεικονίζει την 
πραγματικότητα, και όχι αναγκαστικά μια δισδιάστατη ή 
τρισδιάστατη κατασκευή, θα περιλαμβάναμε σ’ αυτήν τις 
έννοιες και τις κοσμοθεωρίες. Η κοσμοθεωρία σε τελευταία 
ανάλυση δεν αποτελεί παρά ένα ερμηνευτικό μοντέλο της 
πραγματικότητας. 
  Οι έννοιες και οι κοσμοθεωρίες αποτελούν μοντέλα 
αντιληπτικά και ερμηνευτικά. Στις έννοιες όμως, εξαιτίας της 
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σχετικά γενικής ομοφωνίας ως προς το περιεχόμενό τους και 
εξαιτίας του ότι κάθε έννοια καταλαμβάνει μια «φωλεά» στο 
συνεχές της πραγματικότητας, βαραίνει περισσότερο το 
αντιληπτικό σκέλος, ενώ στις κοσμοθεωρίες, εξαιτίας του ότι 
αναφέρονται στην πραγματικότητα ως σύνολο, βαραίνει 
περισσότερο το ερμηνευτικό σκέλος. Για τον ουδέτερο 
παρατηρητή κάθε κοσμοθεωρία αποτελεί μια εκδοχή της 
πραγματικότητας. Για τον πιστό της όμως, είναι η 
πραγματικότητα.  
  Το ότι η κοσμοθεωρία δεν είναι παρά μια μορφή αντίληψης 
της πραγματικότητας φαίνεται και από το ότι μιλάμε για 
«κομψές» θεωρίες, χαρακτηρισμός που στην κυριολεκτική του 
σημασία αναφέρεται στην εμφάνιση, δηλαδή στη μορφή. 
  Συνοψίζοντας, η μορφή είναι η αντιληπτική διάσταση της 
ύλης. Ως αισθητικό - καλλιτεχνικό προϊόν όμως την υπερβαίνει.  
  Θα κλείσουμε όχι με ένα συμπέρασμα, αλλά με ένα 
προκλητικό ερώτημα για τους βιολόγους, που συνοψίζει όλη τη 
μεταφυσική της ανθρώπινης ύπαρξης: ποια είναι η αξία 
επιβίωσης της ομορφιάς; Γιατί δηλαδή να χρησιμοποιείται ως 
κριτήριο επιλογής; 
  Πιο απλά: γιατί μας αρέσει η ομορφιά; Μπορούμε να 
δώσουμε μια απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα χωρίς να 
ταυτολογήσουμε;  
 
     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ζαν Πωλ Σαρτρ,  «Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός», Αθήνα 
1967, Αρσενίδης. 
Bertrand Russel, History of the western philosophy, London 
1961, Allen & Unwin.  
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Τζέημς Χάντφιλντ, Ψυχολογία και ψυχική υγεία, Αθήνα 1991, 
Θυμάρι. 
Ουίλλιαμ Τζέημς, Πραγματισμός, Αθήνα χχ, Αναγνωστίδης. 
Ουμπέρτο Έκο, Θεωρία σημειωτικής, Αθήνα 1988, Γνώση. 
 
  Γράφηκε κάπου το 1988, ως κεφάλαιο ενός βιβλίου-συνέχειας 
της «Αναγκαιότητας του μύθου» που όμως δεν γράφηκε ποτέ, 
και δημοσιεύτηκε στην Γεραπετρίτικη Απόπειρα, τ. 31, 
Φεβρουάριος - Μάρτιος 1999, σελ. 34-38. Το έργο του Τζέημς 
Χάτφιλντ που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι εκδόθηκε το 
1991 είναι σε δική μου μετάφραση που έγινε το 1981. 
 
Μπάμπης Δερμιτζάκης, «Οικολογικό και σοσιαλιστικό κίνημα: 
συγκρίσεις και προοπτικές»  
 
Στο: Χριστόφορος Ορφανίδης (επιμ.), Το οικολογικό κίνημα 
στην Ελλάδα, Αθήνα 1987, εκδόσεις Μετά τη βροχή. 
 
Γιατί τόσα κείμενα 
 
 Το να γράψει κανείς για το παρόν και το μέλλον ενός 
κινήματος, μη εξαιρουμένου και του οικολογικού, είναι 
τρομερά δύσκολο κι επικίνδυνο εγχείρημα. Η συμμετοχή στο 
παρόν, παρά την ένταση των εμπειριών που συνεπάγεται, ίσως 
μάλιστα και εξαιτίας τους, δεν εξασφαλίζει την 
αντικειμενικότητα των εκτιμήσεων. Η ιστορία που γράφεται 
μετά από χρόνια, τοποθετώντας τα γεγονότα σε μια πιο σωστή 
προοπτική, είναι πιο έγκυρη και συχνά αφίσταται από τις 
ιστοριογραφίες των συγχρόνων. 



 

193 
 

  Ακόμη πιο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς για το μέλλον. 
Κάθε απόπειρα μελλοντολογίας ριψοκινδυνεύει τον χλευασμό 
της μελλοντικής   διάψευσης. 
  Εμείς ευτυχώς, δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο. Το ότι είμαστε 
πολλοί οι συγγραφείς αυτών των κειμένων, δείχνει την 
παραδοχή μας (και πρώτα απ’ όλα του εκδότη), ότι οι 
αντιλήψεις μας θα αφίστανται, ότι θεωρούμε δεδομένο ότι δεν 
κατέχουμε την «αντικειμενική» εικόνα, η εικόνα όμως που 
κατέχει ο καθένας μας ξεχωριστά, και που είναι προϊόν της 
δικής του επαφής με τον οικολογικό χώρο, θα βοηθήσει σε μια 
μεγαλύτερη κατανόηση του χώρου, των προβλημάτων του και 
της προοπτικής του. Οι συγγραφείς αυτών των κειμένων δεν 
περιμένουν με λιγότερη ανυπομονησία από όσους έχουν ήδη 
ενημερωθεί και ενδιαφερθεί γι’ αυτή την έκδοση, να 
διαβάσουν   τα   κείμενα   των   υπόλοιπων. 
 
Τα   κινήματα 
 
  Τα κινήματα πρωτοεκδηλώνονται εκεί όπου εμφανίζονται πιο 
έντονα τα προβλήματα. Κι εκεί που εμφανίζονται πιο έντονα 
είναι οι ανεπτυγμένες χώρες. Ακόμη και τα 
εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του τρίτου κόσμου αντλούν το 
ιδεολογικό τους οπλοστάσιο από κινήματα που 
πρωτοεμφανίστηκαν σε ανεπτυγμένες χώρες (εθνικισμός, 
σοσιαλισμός). Τέτοια κινήματα είναι το σοσιαλιστικό, το 
συνδικαλιστικό, το φεμινιστικό, το κίνημα ειρήνης, το κίνημα 
προστασίας του καταναλωτή, το αντιπυρηνικό κίνημα, το 
οικολογικό κίνημα  και  αρκετά άλλα.  Από αυτά τα  κινήματα 
μόνο το σοσιαλιστικό και το οικολογικό κίνημα έχουν σαν στόχο 
μια συνολική παρέμβαση στην οικονομική, κοινωνική και 
πολιτική ζωή ενός τόπου. Οι κατά τόπους εκδοχές τους 
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κατεβαίνουν (ή έχουν σαν στόχο να κατέβουν) στις εκλογές, ή 
εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να αναλάβουν ευθύνες 
διακυβέρνησης σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 
υπόλοιπα κινήματα που εστιάζονται σε επιμέρους προβλήματα, 
δέχονται την υποστήριξή τους, διατηρούν όμως την αυτονομία 
τους και την ανεξαρτησία τους. Εξαίρεση αποτελεί το 
συνδικαλιστικό κίνημα, που αποτελεί πάντα χώρο πάλης των 
πολιτικών παρατάξεων. 
  Στην Ελλάδα τα κόμματα φτιάχνουν κατ’ απομίμηση 
μετωπικούς φορείς (οργανώσεις ειρήνης, γυναικών κ.λπ.) που 
στερούνται μαζικότητας, και ο λόγος είναι βέβαια ότι δεν  
φτιάχτηκαν με λαϊκή πρωτοβουλία, αλλά σε κομματικά 
γραφεία. 
 
Το   σοσιαλιστικό   κίνημα 
 
  Το σοσιαλιστικό κίνημα της Β' Διεθνούς, στον αιώνα που 
ακολούθησε άνοιξε σαν βεντάλια προς τα αριστερά και τα 
δεξιά. Ήδη στις αρχές του αιώνα η ρώσικη σοσιαλδημοκρατία 
διασπάστηκε σε μπολσεβίκους και μενσεβίκους. Με την 
Οκτωβριανή επανάσταση η ρήξη επισημοποιήθηκε και διεθνώς. 
Στο εξής τα συμφέροντα της εργατικής τάξης εκπροσωπούνται 
από τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές. Όμως, κατά τους 
τροτσκιστές, και οι δύο πρόδωσαν την εργατική τάξη, ενώ 
αργότερα τη λύση από το αδιέξοδο του σοσιαλιστικού 
κινήματος την πρόσφερε ο Μάο Τσε Τουγκ, για να αναφέρουμε 
μόνο τις τέσσερις σημαντικότερες απολήξεις του, και που κάθε 
μια τους διατηρεί για τον εαυτό της το αλάθητο της θεωρίας 
και της πρακτικής. Το σοσιαλιστικό παρακλάδι (μαζί με τη 
δεξιότερη εκδοχή του, τη σοσιαλδημοκρατία) προσφέρει το 
άλλοθι σ’ ένα νεοκαπιταλισμό που είναι μεν εκμεταλλευτικός, 
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αλλά που σε ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. Σουηδία) μπορεί να 
ικανοποιεί βιοτικές ανάγκες που ήταν πάντα στόχος του 
σοσιαλιστικού κινήματος Το κομμουνιστικό κίνημα, 
περισσότερο ή λιγότερο ορθόδοξο, χάνει σε δύναμη για 
διάφορους λόγους, ένας από τους οποίους είναι το ότι το 
σταλινικό προηγούμενο δημιουργεί καχυποψία απέναντι στα 
κομμουνιστικά κόμματα, κι ένας άλλος το ότι η σύγχρονη 
ρώσικη πραγματικότητα, της γραφειοκρατίας, της 
ανελευθερίας και της οικονομικής δυσπραγίας δεν πείθει σαν 
μεταβατικό στάδιο για την πραγμάτωση της κοινωνικής εκείνης 
ευημερίας και δικαιοσύνης που επαγγέλλεται ο κομμουνισμός. 
  Οι τροτσκιστές και οι μαοϊκοί δικαιώνουν την ύπαρξη τους 
από την αποτυχία των δύο πρώτων, κι ενώ οι μαοϊκοί αντλούν 
την ύπαρξη τους από την προστάτιδα και εμπνέουσα δύναμη, 
την Κίνα, οι τροτσκιστές φαίνεται να αποτελούν απλώς ένα 
αδρανειακό φαινόμενο επιβίωσης που είναι ζήτημα χρόνου να 
εκλείψει. 
 
Γιατί αυτή η αναφορά στο σοσιαλιστικό κίνημα 
 
  Αναφερθήκαμε στο σοσιαλιστικό κίνημα για τους εξής λόγους: 
πρώτον, αποτελεί τον μεγάλο ανταγωνιστή του οικολογικού 
κινήματος. Και τα δυο επαγγέλλονται μια κοινωνία διαφορετική 
από αυτή που ζούμε, έστω κι αν σε σημαντικά σημεία την 
εννοούν διαφορετικά. Δεύτερο, ένας μεγάλος αριθμός 
οικολόγων προέρχεται από την αριστερά. Τρίτον, γιατί θα 
πρέπει να επωφεληθεί το οικολογικό κίνημα από τις εμπειρίες 
του και να διδαχθεί από τα λάθη του, μια και αποτελεί τη 
φυσική του συνέχεια. Ένας τέταρτος λόγος είναι ότι η ιστορία 
της εξάπλωσής του μοιάζει αρκετά με την εξάπλωση του 
οικολογικού κινήματος, και αποτελεί μια πλευρά του που εμάς 
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τους Έλληνες μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα (ένας πέμπτος λόγος 
είναι το ότι ο ίδιος προέρχομαι από την αριστερά, και πιο 
συγκεκριμένα τη Νέα Αριστερά, και αυτός είναι ο λόγος που 
χρησιμοποιώ, υπερβολικά ίσως, ένα  αριστερό  λεξιλόγιο). 
  Ο σοσιαλισμός υπήρξε εξαγόμενος, και κυρίως η μαρξιστική 
εκδοχή του με τις αιρέσεις της. Βέβαια, η εξαγωγή αυτή έγινε 
πιο επιτυχημένα σε χώρες όπου υπήρχε πρόσφορο έδαφος. 
Κατά παρόμοιο τρόπο και το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα 
είναι εισαγόμενο, και το αν θα αναπτυχθεί και πόσο, εξαρτάται 
σε σημαντικό βαθμό από το πόσο είναι πρόσφορο το έδαφος 
και κατάλληλες οι συνθήκες. 
  Το πρόσφορο του εδάφους θα το ανιχνεύσουμε στους εξής 
παράγοντες: α) οικολογικούς, β) οικονομικούς, γ) κοινωνικούς 
δ)  πολιτικούς, και ε)  οργανωτικούς. 
 
Οικολογικά 
 
  Είναι άραγε τα οικολογικά προβλήματα στην Ελλάδα τόσο 
οξυμένα ώστε να διευκολύνουν την οικολογική 
συνειδητοποίηση; 
  Υπάρχουν περιβαλλοντικά προβλήματα που ασκούν πράγματι 
μια πίεση, όπως είναι στην Αθήνα η μόλυνση της ατμόσφαιρας 
και το κυκλοφοριακό. Βέβαια η φύση των σημαντικότερων 
οικολογικών προβλημάτων είναι διεθνής, όπως είναι η 
εξάντληση των πρώτων υλών και των ενεργειακών πηγών, η 
υποβάθμιση της διατροφής λόγω της μηχανοποίησης της 
γεωργίας και της βιομηχανικής επεξεργασίας των τροφίμων, η 
ρύπανση των υδάτων και της ατμόσφαιρας (όξινη βροχή) κ.λπ., 
που ασκούν όμως μόνο μια έμμεση πίεση πάνω μας. Κάποιες 
φορές βέβαια η πίεση γίνεται δραματικά άμεση, μόνο όμως 
όταν  πάρει τις διαστάσεις ενός Τσερνομπίλ. 
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Οικονομικά 
 
  Μιλήσαμε για άμεση και έμμεση πίεση, γιατί η φύση των 
οικολογικών προβλημάτων σε σχέση με τα προβλήματα με τα 
οποία ασχολείται κατά παράδοση η αριστερά είναι κυρίως 
έμμεσα. Τα προβλήματα που πάντα απασχολούσαν την 
αριστερά ήταν η πείνα, οι χαμηλοί μισθοί και η ανεργία, που 
πράγματι είναι προβλήματα που μας πλήττουν πιο άμεσα όταν 
μας πλήττουν. Όμως ένας από τους λόγους που η Αριστερά 
έχασε τη δύναμή της στις ανεπτυγμένες χώρες είναι ότι η πείνα 
έχει εξαλειφθεί, οι μισθοί δεν είναι και τόσο χαμηλοί, οι 
συνθήκες εργασίας βελτιώνονται (είναι χαρακτηριστικό το 
πόσο έχουν διαφοροποιηθεί σήμερα τα συνδικαλιστικά 
αιτήματα σε σχέση με τριάντα μόλις χρόνια πριν) και αν και το 
πρόβλημα της ανεργίας παραμένει οξύ, τα διάφορα επιδόματα 
κ.λπ. κάνουν την κατάσταση πιο υποφερτή για τους άνεργους 
σήμερα από ό,τι παλιά. 
  Η Ελλάδα όμως δεν είναι ανεπτυγμένη χώρα, και αν και δεν 
μπορούμε να πούμε ότι πεινάμε, το βιοτικό μας επίπεδο είναι 
αρκετά χαμηλό, και μετά τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης, 
θα χαμηλώσει ακόμη περισσότερο. Έτσι το πρόβλημα του 
νέφους (μετά μάλιστα από κάποια μέτρα που πάρθηκαν) έχασε 
την επικαιρότητα του, ενώ έγινε πιο οξυμένο το πρόβλημα της 
ΑΤΑ. 
 
Κοινωνικά 
 
  Όμως δεν είναι τα άμεσα προβλήματα εκείνα που 
κινητοποιούν και επαναστατικοποιούν το λαό, αλλά τα πιο 
οξυμένα. Και τα πιο οξυμένα τείνουν σήμερα να είναι τα 



 

198 
 

έμμεσα και όχι τα άμεσα, όχι εκείνα που αφορούν την 
επιβίωση αλλά τη διαβίωση μας, όχι εκείνα που αφορούν το 
στομάχι μας αλλά τη συνείδηση μας, όχι εκείνα που 
αναφέρονται στην ποσότητα της κατανάλωσης αλλά στην 
ποιότητα της ζωής μας. Η εκμετάλλευση σήμερα τείνει να 
ξεχαστεί, όταν ο εκμεταλλευτής μπορεί και καλοταΐζει. Όμως ο 
εκμεταλλευτής που δίνει το υψηλό μεροκάματο και που μας 
επιτρέπει να αγοράζουμε το IX και το βίντεο, εκμεταλλεύεται το 
περιβάλλον που ζούμε μολύνοντας τον αέρα που αναπνέουμε 
και το νερό που πίνουμε. Αυξάνονται τα αντικείμενα 
κατανάλωσης, όμως αυξάνονται και οι καρκίνοι. Τα κρούσματα 
έχουν τριακονταπλασιαστεί από τις αρχές του αιώνα, και 
σήμερα ένας στους τέσσερις πεθαίνει από αυτόν. Όμως 
φαίνεται να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με την ίδια 
μοιρολατρία που αντιμετώπιζε παλιά ο εργάτης την 
εκμετάλλευση   της  δουλειάς  του. 
  Παρόλο που η εκμετάλλευση της εργασίας είναι τόσο φανερή, 
οι σοσιαλιστές χρειάστηκε να κάνουν τεράστια προπαγαν-
διστική δουλειά για να αφυπνίσουν τους εργαζόμενους και να 
τους οργανώσουν στο κίνημα. Αν λοιπόν η προπαγάνδιση των 
ιδεών ήταν τόσο αναγκαία για το σοσιαλιστικό κίνημα, πολύ 
περισσότερο είναι για το οικολογικό. Ίσως αυτό να είναι το 
πρώτο καθήκον του οικολογικού κινήματος στη χώρα μας 
σήμερα (βέβαια, αν η προπαγάνδα είναι η μια πλευρά του 
κινήματος, η άλλη είναι η δράση. Δεν μαθαίνουμε ακούγοντας 
ή διαβάζοντας αλλά ενεργώντας. Χωρίς δράση η προπαγάνδα 
κινδυνεύει να πέσει στο κενό, αυτό το θεωρούμε αυτονόητο). 
 
Πολιτικά 
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  Γιατί αναπτύχθηκε το οικολογικό κίνημα περισσότερο στη 
Γερμανία παρά στη Γαλλία, παρόλο που εκεί εμφανίστηκε με 
περισσότερες υποσχέσεις; 
  Θα ριψοκινδυνεύσουμε μια απάντηση και ας είμαστε 
υπεραπλουστευτικοί: γιατί στη Γαλλία την «οικολογική φωλεά» 
την είχαν καταλάβει οι κομμουνιστές και οι σοσιαλιστές (που 
όντας αντιπολίτευση τη δεκαετία του ’70 ήταν αρκετά 
ριζοσπαστικοί) ενώ στη Γερμανία μετά την αποτυχία του 
ένοπλου αγώνα της ΡΑΦ να ξεσηκώσει τις μάζες, και με τη 
σοσιαλδημοκρατία στην εξουσία, δηλαδή 
συντηρητικοποιημένη, ο χώρος έμεινε κενός και ήρθαν και τον 
κατέλαβαν φυσιολογικά οι πράσινοι. 
  Το 70% του στελεχικού τους δυναμικού είναι νέοι κάτω των 
τριάντα χρόνων. Όλα τα κινήματα στην ιστορία ξεκίνησαν και 
στελεχώθηκαν από νέους ανθρώπους. Η κοινωνική πρωτοπορία 
στα μεταπολεμικά χρόνια είναι οι φοιτητές. Αποτελούν την 
εμπροσθοφυλακή σ’ ένα πολιτικό αγώνα, όπου όμως το κύριο 
σώμα δεν ακολουθεί. Είναι αδύνατο να κάνουν μόνοι τους την 
επανάσταση, είναι όμως ανεκτίμητοι σαν καταλύτες. Στη 
Γερμανία αυτός ο καταλύτης φάνηκε ότι μπόρεσε να 
λειτουργήσει. 
  Τα κινήματα, όπως και τόσα φαινόμενα στη φύση, έχουν μια 
περιοδικότητα. Την έξαρση ακολουθεί η καθίζηση, την 
ουτοπική αισιοδοξία η απογοήτευση. Την απογοήτευση αυτή 
τη νιώσαμε όλοι οι νεολαίοι της αντιδικτατορικής γενιάς. Τα 
σοσιαλιστικά επαναστατικά οράματα προδόθηκαν την επομένη 
της πτώσης της δικτατορίας. Οι καινούργιοι νεολαίοι, 
ξαναμμένοι, δοκίμασαν να διατηρήσουν τη φλόγα του 
ενθουσιασμού τους εμπνεόμενοι από όλο και πιο αριστερά, 
από τον αναρχισμό και την αυτονομία. Έφυγαν από τα 
πανεπιστήμια και πήγαν στα Εξάρχεια, έγιναν η μειοψηφία της 
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μειοψηφίας, για να σβήσουν όχι από τα ΜΑΤ και τις κλούβες, 
αλλά από τη συνειδητοποίηση του αδιέξοδου   του αγώνα  
τους. 
  Το φοιτητικό και γενικά το νεολαιίστικο κίνημα βρίσκεται σε 
ύφεση τα τελευταία χρόνια. Όμως οι σπίθες μιας νέας έξαρσης 
είναι ορατές. 
  Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ανώτατες σχολές υπήρχαν 
μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Γιάννενα. Τώρα 
σχεδόν κάθε μικρόπολη έχει μιαν ανώτατη σχολή. Υπάρχουν  
νεολαίοι με ενδιαφέροντα και δυναμισμό που δεν 
παγιδεύτηκαν από τις φιέστες και τα φεστιβάλ των κομμάτων 
(που η συγκεντρωτική φύση τους κάνει αδύνατο τον απόηχό 
τους πέρα από την πρωτεύουσα, ή το πολύ στην 
συμπρωτεύουσα) και που αρχίζουν να προσανατολίζονται στις 
νέες ιδέες, γιατί μόνο μέσω αυτών νιώθουν ότι μπορούν να 
διοχετεύσουν τον δυναμισμό που διαθέτουν σε μια 
δημιουργική κοινωνική πράξη. Στο Κέντρο Οικολογικής 
Πληροφόρησης παίρναμε γράμματα από τις πιο απίθανες 
γωνιές της Ελλάδας.  
  Έτσι ξεκίνησε και το σοσιαλιστικό κίνημα. Οι σοσιαλιστές 
προϋπήρχαν των σοσιαλιστικών κομμάτων. Στην αυταρχική 
τσαρική Ρωσία η περίπτωση ήταν πιο χαρακτηριστική. 
  Σοσιαλιστικές ομάδες υπήρχαν σε διάφορες πόλεις, και το 
κόμμα ήρθε απλώς να τις οργανώσει. Δεν ήρθαν οι κομματικοί 
ιεροκήρυκες να προσηλυτίσουν τους πιστούς, όπως κάνουν τα 
κόμματα σήμερα.  
  Το ίδιο έγινε και με τους Πράσινους στη Γερμανία. Το κόμμα 
των Πράσινων ξεφύτρωσε σαν αναπόφευκτο αποτέλεσμα μιας 
πληθώρας οικολογικών πρωτοβουλιών. 
  Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Παρόλα τα προβλήματα που 
υπάρχουν, οι προοπτικές είναι αισιόδοξες. Τα οικολογικά 
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προβλήματα οξύνονται και περνάνε πια καθημερινά στον τύπο, 
με αποτέλεσμα να ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερος 
κόσμος, οι πρωτοβουλίες πληθαίνουν, και αργά ή γρήγορα θα 
βρεθούν τα αναγκαία οργανωτικά σχήματα που θα τις 
συντονίσουν, για τα οποία όμως θεωρούμε πρόωρο να 
κάνουμε εικασίες. 
  Μένει τώρα το πρόβλημα της «οικολογικής φωλεάς», αν 
δηλαδή θα υπάρξει κενός πολιτικός χώρος όπως υπήρξε στη 
Γερμανία. 
  Με το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Το ορθόδοξο 
και ετερόφωτο ΚΚΕ προβάλλει μόνο τα προβλήματα που 
«αντανακλά»- όχι από την κοινωνική πραγματικότητα, αλλά 
από τη Μόσχα. Για το νέο φορέα της Αριστεράς θεωρούμε 
πρόωρο να κάνουμε εικασίες, ίσως αυτός να είναι πιο 
συμπιεσμένος από ό,τι οι οικολόγοι, εξ ου και τα οικολογικά 
του ανοίγματα. Έτσι κι από αυτή τη μεριά τα πράγματα είναι 
αισιόδοξα. 
 
Μια   σύγκριση 
 
  Η κομμουνιστική επανάσταση δεν έγινε στην Αγγλία ή τη 
Γερμανία, με την πολυάριθμη εργατική τάξη και την 
ανεπτυγμένη βιομηχανία, όπως πρόβλεπε η μαρξιστική θεωρία, 
αλλά στη Ρωσία, όπου η ολιγάριθμη εργατική της τάξη 
συνειδητοποιήθηκε πιο ριζοσπαστικά, καθώς αντιμετώπιζε 
διπλά προβλήματα, τα τυπικά μιας βιομηχανικής κοινωνίας, 
αλλά και προβλήματα εξαιτίας της φεουδαρχικής 
καθυστέρησης της χώρας· υφίστατο δηλαδή διπλή καταπίεση. 
  Κατά παρόμοιο τρόπο, βλέπουμε μελλοντικά στην Ελλάδα να 
οξύνονται τα οικολογικά προβλήματα, ενώ τα κλασικά 
προβλήματα μιας καθυστερημένης βιομηχανικά χώρας (π.χ. 
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ύψος αποδοχών) δεν διαβλέπεται να λυθούν. Έτσι οι έλληνες 
θα συνειδητοποιηθούν οικολογικά περισσότερο από τους 
ευρωπαίους εταίρους μας, και η συνειδητοποίηση αυτή θα 
πάρει πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα, γιατί θα υφίστανται διπλή 
πίεση, όπως οι ρώσοι στις αρχές του αιώνα μας, αρκεί ο 
υποκειμενικός παράγοντας, δηλαδή το οικολογικό κίνημα, να 
μην κάνει σοβαρά λάθη και να εκμεταλλευτεί σωστά τις 
καταστάσεις και τις  ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. 
 
  Η  προπαγάνδιση  των  οικολογικών  ιδεών 
  
  Μιλήσαμε και πριν για τη σημασία που έχει η προπαγάνδιση 
των οικολογικών ιδεών σ’ αυτή την πρώτη φάση ανάπτυξης του 
οικολογικού κινήματος στη χώρα μας. Υπάρχουν και ειδικοί 
λόγοι γι αυτό. Ενώ ο σοσιαλισμός ήταν πάντα ανταγωνιστικός 
προς τον καπιταλισμό (παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος 
αξιοποίησε κάποιες ιδέες του, με τον προγραμματισμό στην 
παραγωγή και τις εθνικοποιήσεις), δεν συμβαίνει το ίδιο και με 
την οικολογία. Βασικές αρχές της οικολογίας βρίσκουν απόλυτα 
σύμφωνο το βιομηχανικό κατεστημένο (π.χ. Λέσχη της Ρώμης). 
Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η κατασπατάληση των 
πρώτων υλών και η εξάντληση των ενεργειακών πηγών βαίνουν 
μακροπρόθεσμα σε βάρος του συστήματος. Έτσι το κράτος για 
παράδειγμα, σαν εκφραστής των μακροπρόθεσμων 
συμφερόντων του καπιταλιστικού συστήματος, συνιστά 
οικονομία στην ενέργεια, προωθεί την ανακύκλωση και 
επιβάλλει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, έστω κι αν 
έρχεται σε αντίθεση με ορισμένες βιομηχανίες. Γι αυτό 
προπαγανδίζει σχετικές αντιλήψεις, απαλείφοντας όμως τη 
ριζοσπαστική τους αιχμή.  
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  Από τότε που η οικολογία από επιστημονική πήρε και πολιτική 
σημασία, οι σχετικές αντιλήψεις συγκεντρώθηκαν κάτω από την 
πιο ανώδυνη προμετωπίδα του περιβαλλοντισμού. Έτος 
περιβάλλοντος έχουμε φέτος στην Ευρώπη, στα δημοτικά και 
στα γυμνάσια υπάρχουν προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, ενώ το σχετικό εγχειρίδιο που διδάσκεται στα 
πολυκλαδικά λύκεια ονομάζεται οικολογία και περιβάλλον. 
Ίσως να μετάνιωσαν κιόλας που δεν το ονόμασαν περιβάλλον 
και οικολογία, ή περιβάλλον σκέτο. Έτσι κι αλλιώς η λέξη 
«περιβάλλον» παραπέμπει στον επιστημονικό και όχι στον  
πολιτικό  ορισμό  της  οικολογίας. 
  Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη το οικολογικό κίνημα στην 
Ελλάδα να δώσει τη ριζοσπαστική προοπτική στην επίσημη 
περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση. Την ανώδυνη 
περιβαλλοντική συνείδηση που προσπαθεί να διαμορφώσει το 
κράτος στον πολίτη να την προωθήσει σε ριζοσπαστική 
οικολογική, και να αποκαλύπτει συνεχώς την εγγενή αντίφαση 
του συστήματος, που από τη μια είναι υποχρεωμένο να 
προστατεύει το περιβάλλον και από την άλλη δεν μπορεί να 
διατηρηθεί παρά μόνο παραβιάζοντάς  το. 
 
Το  οργανωτικό 
 
  Ένα σοβαρό πρόβλημα του οικολογικού κινήματος, όπως και 
κάθε κινήματος, είναι το οργανωτικό του. Η αντιιεραρχική, απο-
κεντρωτική μορφή του φάνηκε να πηγάζει από τη μια σαν 
αντίθεση στον συγκεντρωτισμό των αριστερών κομμάτων, και 
από την άλλη από μια νέα αίσθηση αξιοπρέπειας του μέλους 
που αρνείται να θεωρήσει τον εαυτό του απλό εντολοδόχο και 
εκτελεστικό όργανο. Τη δημοκρατία που ζητάμε στην κοινωνία 
πρέπει να την εφαρμόσουμε και μέσα στην οργάνωση. 
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Εξάλλου, είτε σαν αιτία είτε σαν αποτέλεσμα, η διαπίδυση 
ανάμεσα σε αυτόνομους-αναρχικούς και στους  οικολόγους  
είναι  γεγονός. 
  Το οργανωτικό πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε προς το 
παρόν σε δευτεροβάθμιο, συντονιστικό επίπεδο, αλλά σε 
πρωτοβάθμιο, σε επίπεδο ομάδων και πρωτοβουλιών, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο σημαντικό. Οι εμπειρίες οι 
δικές μου είναι από οργάνωση με συγκεντρωτική δομή, και από 
οργάνωση από όπου απουσιάζει μια οποιαδήποτε δομή. 
  Τα αρνητικά του συγκεντρωτισμού είναι γνωστά στην ιστορία, 
και τα έχουν υποστεί κυρίως τα ΚΚ. Ίσως όμως από αντίδραση 
οδηγηθήκαμε στο άλλο άκρο, που κι αυτό έχει τα αρνητικά του. 
Ο Μάρσαλ Κόλμαν τιτλοφορεί ένα κεφάλαιο του βιβλίου του 
«Πολιτική και προσωπική ζωή», «Η τυραννία της έλλειψης 
δομής», που είναι και τίτλος βιβλίου της Τζο Φρήμαν, στην 
οποία αναφέρεται. Μιλάει για τη ζεστασιά που υπάρχει σε 
ορισμένες ομάδες, κυρίως φεμινιστικές, από όπου απουσιάζει 
οποιαδήποτε δομή, επισημαίνοντας όμως ότι «Η ζεστασιά από 
μόνη της χωρίς κάποια δόμηση της κοινωνικότητας δεν αρκεί κι 
έχει τους δικούς της κινδύνους». Πιο κάτω λέει ότι «Η τυραννία 
της απουσίας δομής υποδεικνύει ότι μια κάποια δομή είναι 
αναγκαία στις δημοκρατικές οργανώσεις. Περισσότερη 
ανεπισημότητα από ό,τι πρέπει οδηγεί σε μη δημοκρατικές 
πρακτικές και στην εμφάνιση των ελίτ. Δυσκολεύει τη 
συμμετοχή νέων ανθρώπων». 
  Ο γερμανός ηθολόγος Κόνραντ Λόρεντς μιλάει για το νόμο του 
εκκρεμούς. Η αντίδραση σε μια κατάσταση οδηγεί στο άλλο 
άκρο. Αργότερα βέβαια αποκρυσταλλώνεται ένας μέσος όρος. 
Εμείς βρισκόμαστε  σήμερα σ’ αυτό το άλλο άκρο. 
  Η έλλειψη δομής στις οικολογικές ομάδες και πρωτοβουλίες 
εκφράζεται με το παρεΐστικο στιλ, που εν μέρει οφείλεται και 
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στο ότι είναι ολιγάριθμες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την 
οργάνωση σε μια πρώτη φάση ενισχύοντας τους συνεκτικούς 
δεσμούς των μελών, αργότερα όμως μπορεί να λειτουργήσει 
ανασταλτικά και να αποτελέσει εμπόδιο στη δράση. Γι’ αυτό 
πιστεύω ότι οι ομάδες αυτές, στο βαθμό που αναπτύσσεται η 
δράση τους, πρέπει να αποκρυσταλλώνουν και κάποιες 
οργανωτικές αρχές, που δεν θα συνεπάγονται βέβαια 
ιεραρχικές δομές, αλλά οπωσδήποτε όμως κάποιους κανόνες 
λειτουργίας. Κι αυτό για να αντιμετωπίζονται οι τυχόν 
διαφωνίες που αναπόφευκτα θα προκύπτουν, γιατί αυτές οι 
διαφωνίες, αν δεν αντιμετωπιστούν οργανωτικά, μπορεί να 
αποτελέσουν μεγάλο παράγοντα τριβής. Η τάση για συναίνεση 
μπορεί να καταλήξει μέχρι και σε βέτο των διαφωνούντων, ενώ 
αν η διαφωνία τους δεν εκφραστεί οργανωτικά αλλά αγνοηθεί 
από την πλειοψηφία μπορεί να δημιουργήσει δυσαρέσκειες, 
μεμψιμοιρίες, και βέβαια αποχωρήσεις. Δεν υποστηρίζουμε 
εκτενή καταστατικά και εξονυχιστικούς κανόνες λειτουργίας, 
όμως κάποιες βασικές λειτουργικές αρχές θα πρέπει να 
διατυπώνονται. 
  Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι οικολογικές ορ-
γανώσεις είναι μια ορισμένη δυσπιστία που επικρατεί μεταξύ 
τους. Όσοι κινούνται στο χώρο το ξέρουν. Αυτό όμως 
δυσκολεύει την ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών. Νομίζω 
ότι θα πρέπει να γίνεται   μια   συνειδητή ανοχή από όλες τις 
πλευρές. Αλλιώς θα οδηγηθούμε στο ναρκισσισμό της 
αυτοϊκανοποίησης ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όμως το 
οικολογικό κίνημα δεν διευκολύνεται έτσι να προχωρήσει.  
 
Τα χαρακτηριστικά του οικολόγου 
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  Ένα ακόμη ζήτημα είναι η προσωπικότητα του οικολόγου. Πώς 
πρέπει να είναι ο οικολόγος για να τον δεχτεί η μέση συνείδηση 
στην οποία φιλοδοξεί να επιδράσει; 
  Θέτουμε αυτό το ερώτημα γιατί η Αριστερά έχει κατά καιρούς 
υποφέρει από το γεγονός ότι την εκπροσωπούσαν άτομα που 
ενέπνεαν μια δυσπιστία στον μέσο άνθρωπο. Για τη μέση 
συνείδηση, για παράδειγμα, δεν συμβιβάζεται να είναι κανείς 
πλούσιος και αριστερός, και μάλιστα εργοδότης.  
  Η δεξιά δεν έχει τέτοια προβλήματα. Αρκεί τα στελέχη της να 
πληρούνε κάποιους στοιχειώδεις ηθικούς κανόνες, κι αυτό 
είναι αρκετό (κυρίως να μην κλέβουν το δημόσιο χρήμα και να 
μη ρουσφετολογούν). Ο αριστερός όμως ήταν ύποπτος και 
μόνο από το γεγονός ότι είχε κάποια οικονομική άνεση. (Του 
Μίκη Θεοδωράκη, για παράδειγμα, πολλοί δεν του συγχωρούν 
το γεγονός ότι είναι πλούσιος). 
  Για τον οικολόγο τι θα βρίσκανε τάχα να πούνε; Περισσότερα 
ίσως από ό,τι για τον αριστερό. Ο οικολόγος που μιλάει για τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας κι όμως καπνίζει. Ο οικολόγος που 
μιλάει για το ενεργειακό πρόβλημα και τις αφόρητες 
κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, κι όμως έχει το δικό του IX, 
κ.λπ., κ.λπ. 
  Σε όλες τις κατηγορίες αυτές θα μπορούσε ίσως να βρεθεί 
ένας αντίλογος. Το τσιγάρο για παράδειγμα προσφέρει και μια 
ευχαρίστηση, το νέφος καμιά. Το IX το έχουμε γιατί οι αστικές 
συγκοινωνίες δεν μας εξυπηρετούν, αλλά αν βελτιωθούν θα το 
εγκαταλείψουμε  κ.ά. 
  Πέρα όμως από αυτές τις κατηγορίες που μπορεί να 
προσάψουν στους οικολόγους και που λειτουργούν σε ένα 
λαϊκίστικο και δημαγωγικό επίπεδο, υπάρχει κι ένα ζήτημα 
ουσίας. Η συνέπεια με τις αρχές δείχνει ότι πιστεύεις στους 
στόχους για τους οποίους παλεύεις. Γιατί αλλιώς ο οικολογικός 
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χώρος, όπως και κάθε πολιτικός χώρος άλλωστε, δεν θα 
φαίνεται παρά σαν ο στίβος προβολής κάποιων ατόμων που 
επιδιώκουν την κοινωνική καταξίωση και προβολή, τα 
χειροκροτήματα, τα πόστα και τους θώκους, που κατά 
περίπτωση μπορούν να τα εξαργυρώσουν με χρηματικές 
αμοιβές ή άλλες υλικές απολαβές. 
  Φυσικά μπορεί να μην είναι μόνο αυτά (ή κυρίως αυτά) τα 
κίνητρα. Μπορεί να είναι η αγάπη της δράσης, ή ακόμη, στην 
πιο αγνή περίπτωση, η διάθεση μιας ιεραποστολικής 
αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, να προσφέρεις τον εαυτό σου 
και τις δυνάμεις σου για (το γενικό καλό. Όμως και πάλι, είναι 
αυτό αρκετό; 
  Προσωπικά, θα μπορούσα να διατυπώσω την προκλητική 
αντίληψη ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το οικολογικό κίνημα 
σαν τέτοιο, με ενδιαφέρει να ζήσει ο κόσμος οικολογικά. 
Συμπληρώνω όμως: για να ζήσει κάποτε ο κόσμος οικολογικά, 
υπάρχει μια προϋπόθεση, η ανάπτυξη του οικολογικού 
κινήματος. Και για να αναπτυχθεί αυτό το κίνημα, μια από τις 
προϋποθέσεις είναι να έχουν τα μέλη του κάποια 
χαρακτηριστικά. Χωρίς να πιστεύω ότι ανήκω στο «νέο ιερατείο 
των πραγματικών οικολόγων» και χωρίς να θεωρώ τον εαυτό 
μου «αυτοεπιφορτισμένο με τη θεραπεία μιας νέας 
θρησκείας», διεκδικώντας απλώς το δικαίωμα να πω τη γνώμη 
μου, θα διατυπώσω την αντίληψή μου για το πώς θεωρώ ότι 
πρέπει να είναι ο οικολόγος.  
  Για μένα, σωστός οικολόγος είναι αυτός που δεν καπνίζει, που 
πίνει μέτρια, που προσέχει γενικά τη δίαιτά του, που 
ενδιαφέρεται για την υγεία του, όχι σαν υποχονδριακός, 
δοκιμάζοντας ό,τι φάρμακο βρει, αλλά περισσότερο ασκώντας 
προληπτική υγιεινή, στα πλαίσια της οποίας είναι και η 
ενασχόληση με τον αθλητισμό. Φροντίζει ακόμη για την καλή 
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ψυχολογική του κατάσταση, τον ενδιαφέρει η τέχνη και ο 
πολιτισμός, τον ενδιαφέρει η μάθηση, και γενικά προσπαθεί να 
ολοκληρώσει την προσωπικότητά του. Και επειδή δεν είναι 
ατομιστής, θέλει και οι άλλοι άνθρωποι να γίνουν σαν κι αυτόν, 
και γι’ αυτό αγωνίζεται στο οικολογικό κίνημα, για την 
προστασία του περιβάλλοντος, για την ειρήνη, την ελευθερία, 
τη δικαιοσύνη, την άρση της εκμετάλλευσης και την εξάλειψη 
της δυστυχίας στον κόσμο. 
  Θα μπορούσαν να προστεθούν κι άλλα, όμως εδώ απλώς θέλω 
να θίξω ότι το ποια χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ο 
οικολόγος δεν είναι κάτι που πρέπει να αφήσει αδιάφορο το 
οικολογικό κίνημα. Όχι για να διατυπώσει τις κατηγορικές 
προσταγές του, αλλά για να δοθούν κάποιες κατευθύνσεις στα 
μέλη (με κανένα τρόπο δεσμευτικές για τη συμμετοχή τους), για 
να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η δράση τους. 
  Αν ασχολείται κανείς με την πολιτική επειδή τη βλέπει σαν τον 
πιο πρόσφορο χώρο για πολιτική καριέρα, αύριο θα κάνει την 
αποστασία του σ’ έναν άλλο χώρο που πιθανώς υπόσχεται 
περισσότερα. Είναι η κλασική περίπτωση με τους αστούς 
πολιτικούς. Αν ασχολείται με την πολιτική γιατί του αρέσει η 
δράση και η καταξίωση στο στενό έστω περιβάλλον του, όταν 
το κόμμα του υφίσταται τις πρώτες ήττες και χάνει την αίγλη 
του, και ο ίδιος περνάει την πρώτη του νεότητα και όχι μόνο η 
διάθεση για δράση αλλά και οι δυνάμεις του αρχίζουν να τον 
εγκαταλείπουν, και επιπλέον έχει μια οικογένεια που τον 
απορροφά, τότε γυρνάει στο σπιτάκι του και στο εξής περιορί-
ζεται να μιλάει με αυταρέσκεια για την περίοδο της 
επαναστατημένης του νιότης. Είναι η κλασική περίπτωση των 
αριστερών. Αν πάλι είναι δοσμένος στον αγώνα απλώς και μόνο 
από μια ιεραποστολική διάθεση προσφοράς για το κοινό 
καλό... δεν θα πω αυτή τη φορά ότι θα βρει καταφύγιο σε μια 
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θρησκεία και θα γίνει.. .ιεραπόστολος, αν αποθαρρυνθεί η 
διάθεσή του και φρακαριστεί η δράση του. Απλώς θα ρωτήσω: 
ξέρετε πολλούς τέτοιους να μου δείξετε; 
  Στην πραγματικότητα τα κίνητρα που οδηγούν κάποιο άτομο 
στην πολιτική δράση είναι ένα κράμα από όλα τα παραπάνω. 
Όμως το πρόβλημα της μόνιμης στράτευσης στο κίνημα 
παραμένει, και καμιά ιδανική αναλογία των παραπάνω 
παραγόντων δεν πρόκειται να το λύσει, αν λείπει η βάση που 
αναφέραμε πιο πριν, η οικολογική συνείδηση στην καθημερινή 
μας ζωή, τα σωστά χαρακτηριστικά του οικολόγου. Αν είμαστε 
οικολόγοι στη ζωή μας, τότε θα είμαστε και στο οικολογικό 
κίνημα, με περισσότερη ή λιγότερη προσφορά, σε όλη μας τη 
ζωή. Και όσο μικρή και αν είναι η δράση του καθενός ατομικά, 
σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνολικά θα είναι 
περισσότερη από εκείνου που δίνεται ολοκληρωτικά στο 
κίνημα ένα φεγγάρι και μετά πάει σπιτάκι του, όπως γίνεται 
συνήθως στην παραδοσιακή Αριστερά.  Ακόμη, αν υπάρχει 
μόνο είσοδος στο κίνημα και καθόλου έξοδος (όσο σχηματικό 
και αν είναι αυτό), τότε το κίνημα όλο και θα δυναμώνει, και θα 
πετυχαίνει τους στόχους του όλο  και  περισσότερο. 
  Κι αν δεν κάνουμε την «επανάσταση»; Πάλι κέρδος θα έχουμε. 
Όπως λέει και ο Ντάνυ (Κον Μπεντίτ) σε μια συζήτηση με τον 
Καστοριάδη «Το οικολογικό κίνημα μετασχηματίζει την 
κοινωνία, όπως το εργατικό κίνημα μετασχημάτισε την αστική 
κοινωνία, όταν κίνησε πόλεμο ενάντιά της». Έτσι κι αλλιώς θα 
βοηθήσει τη ζωή μας να  γίνει   καλύτερη.  

 
Σκέψεις και σχόλια για τη γλώσσα 

Νεοελληνική Παιδεία,  Άνοιξη 1988, τ. 13. σελ. 137-142 
 
1. Πάνω σ’ ένα ξένο σχήμα 
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  Διαβάζοντας το βιβλίο του κ. Γ. Μπαμπινιώτη «Γλωσσολογία 
και λογοτεχνία» κάναμε κάποιες σκέψεις με αφετηρία τις 
απόψεις του ως προς τη διάρθρωση του γλωσσικού σημείου. 
Κατ’ αρχήν οι απόψεις του αυτές τις οποίες παρασταίνει 
διαγραμματικά σε ένα σχήμα που παραθέτουμε παρακάτω 
είναι περίπου οι εξής:  
  Το γλωσσικό σημείο διακρίνεται σε περιεχόμενο και έκφραση. 
Το περιεχόμενο διακρίνεται με τη σειρά του σε εσωτερικό και 
σε εξωτερικό. Το εσωτερικό είναι το σημαινόμενο, ή αλλιώς η 
έννοια που θέλει να εκφράσει το γλωσσικό σημείο. Το 
εξωτερικό είναι το αντικείμενο αναφοράς, από το οποίο 
συνάγεται η έννοια. Το σημαινόμενο χωρίζεται σε γνωστικό και 
βιωματικό. Έχουμε π.χ. την έννοια (σημαινόμενο) «σκύλος». 
Αντικείμενο αναφοράς είναι το ίδιο το ζώο. Το γνωστικό 
περιεχόμενο συμπίπτει χοντρικά με την περιγραφή του από ένα 
εγχειρίδιο βιολογίας (ζώο, τετράποδο, θηλαστικό κ.λπ.) και 
είναι περίπου κοινό για όλους τους ανθρώπους. Το βιωματικό 
περιεχόμενο αντίθετα είναι ιδιαίτερο για κάθε άνθρωπο. Στον 
ένα άνθρωπο η έννοια σκύλος συνδέεται με αισθήματα αγάπης 
και τρυφερότητας, στον άλλο με αισθήματα φόβου κ.λπ. 
  Τώρα πηγαίνουμε στην έκφραση. Χωρίζεται και αυτή σε 
εσωτερικό τμήμα και σε εξωτερικό. Το εσωτερικό είναι το 
«σημαίνον», που και αυτό χωρίζεται σε ακουστικό και οπτικό. 
Το ακουστικό είναι ένα εσωτερικό αποτύπωμα, ένα ακουστικό 
ίνδαλμα. Αυτό το ακουστικό ίνδαλμα μας επιτρέπει να 
προφέρουμε τη λέξη (όπως τραγουδάμε ένα τραγούδι, αν 
ξέρουμε το σκοπό του) καθώς και να την αναγνωρίζουμε, όταν 
την προφέρει κάποιος άλλος. Το οπτικό ίνδαλμα πάλι μας 
επιτρέπει να την αναγνωρίζουμε όταν την βλέπουμε γραμμένη, 
ακόμη και με τους πιο διαφορετικούς χαρακτήρες, και να την 
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γράφουμε οι ίδιοι. Για να κάνουμε πιο φανερή τη διάκριση 
ανάμεσα σε σημαίνον και σημαινόμενο, ας πάρουμε πάλι το 
παράδειγμα του σκύλου. Και ο γάλλος και ο άγγλος αν δουν ένα 
σκύλο στο δρόμο θα τον αναγνωρίσουν σαν τέτοιο. Όμως ο 
ένας τον ξέρει σαν chien και ο άλλος σαν dog. 
  Τέλος, όσον αφορά το εξωτερικό τμήμα της έκφρασης, μορφή 
είναι η συγκεκριμένη υλοποίηση του ινδάλματος: του 
ακουστικού η λέξη όπως την προφέρουμε, του οπτικού όπως τη 
γράφουμε. 
 
2. Σχέση σημαίνοντος — σημαινόμενου, ή αλλιώς λέξης και 
έννοιας 
 
  Το «σημαινόμενο» ταυτίζεται χοντρικά με την έννοια, και το 
«σημαίνον» με τη λέξη. Η χρήση καινούριων όρων από τη 
γλωσσολογία έγινε αφενός για να ορισθεί με μια νέα ακρίβεια, 
χωρίς συγχύσεις, το περιεχόμενο τους, και αφετέρου για να 
φανεί στην ετυμολογική σχέση τους η ουσιαστική τους 
σύνδεση. 
  Η έννοια, μαθαίνουμε από τη λογική, έχει πλάτος και βάθος. 
Βάθος είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών της και πλάτος το 
σύνολο των όντων που μπορεί να περικλείει. Η σχέση πλάτους 
και βάθους είναι αντίστροφη: Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος, 
τόσο μικρότερο είναι το βάθος, και όσο μεγαλύτερο το βάθος, 
τόσο μικρότερο είναι το πλάτος. Η λέξη σκύλος για παράδειγμα 
έχει μεγαλύτερο βάθος και μικρότερο πλάτος από την έννοια 
θηλαστικό. 
  Την πραγματικότητα την εννοούμε με έννοιες. Όσο 
μεγαλώνουμε, η πείρα και οι γνώσεις πλουτίζουν τις έννοιές 
μας. Και αφού η πείρα και οι γνώσεις είναι προϊόντα 
κοινωνικών διαδικασιών, άρα μεταδόσιμες, το ίδιο πρέπει να 
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είναι και οι έννοιες. Πώς όμως μπορεί να μεταδοθεί κάτι που 
δεν είναι υλικής, αλλά νοητικής φύσης; Μα με τη γλώσσα! 
Απλοποιώντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το όχημα της 
έννοιας για την μετάδοσή της είναι η λέξη. 
  Σκεφτόμαστε με έννοιες, προσανατολιζόμαστε στην 
πραγματικότητα με έννοιες, οι παραστάσεις είναι απλοί δείκτες 
των εννοιών. Η έννοια είναι το παν, και στην εποχή μας γίνεται 
όλο και περισσότερο προϊόν μιας κοινωνικής διαδικασίας 
ανταλλαγής πείρας, γνώσης και πληροφοριών. Και η ανταλλαγή 
αυτή διενεργείται μέσω της γλώσσας. Δεν είναι λοιπόν να 
απορεί κανείς που για τη μέση συνείδηση λέξη και έννοια 
ταυτίζονται, ή που νιώθουμε τόσο λίγο τη διάκρισή τους στην 
καθημερινή ζωή. Όμως κάποτε κάποτε συνειδητοποιούμε όλοι 
μας τη διαφορά, ιδιαίτερα σε καταστάσεις που δεν μπορούμε 
να βρούμε λέξεις για να εκφράσουμε τις σκέψεις μας. Γιατί, 
πρέπει να το τονίσουμε εδώ, ενώ η λέξη είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητη σαν όχημα της έννοιας στην επικοινωνία με τους 
συνανθρώπους μας, για τις νοητικές μας λειτουργίες δεν είναι 
καθόλου απαραίτητη. Απαραίτητη είναι μια μορφή σήμανσης 
των εννοιών μέσα στο μυαλό μας, μα αυτή η σήμανση δε 
γίνεται αναγκαστικά με λέξεις. Όταν σκεφτόμαστε με έννοιες 
που αναφέρονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για τη σηματοδότηση τους εικονικά 
σύμβολα (φόρμες) των παραστάσεων των αντικειμένων αυτών. 
Κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και με τις αφηρημένες έννοιες. 
Κάποιος φιλόσοφος (νομίζω ο Μπέρτραντ Ράσελ), έλεγε ότι 
σκεφτόταν με σύμβολα, και όχι με λέξεις. Η αναγωγή 
αφηρημένων εννοιών σε παράσταση είναι τόσο διευκολυντική, 
που γίνεται καμιά φορά αυθόρμητα, ιδιαίτερα σε μικρές 
ηλικίες. Εγώ για παράδειγμα τους αριθμούς τους έχω 
τακτοποιημένους στο μυαλό μου με χωρικές σχέσεις, και θα 
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μπορούσα να κάνω σχεδιάγραμμα για το πως τους φαντάζομαι. 
Ένας φίλος μου αντίθετα μου είπε ότι τους διακρίνει 
χρωματικά. Έτσι λοιπόν όπως μια έννοια σηματοδοτείται 
διαφορετικά στις διάφορες γλώσσες, το ίδιο μπορεί να γίνει και 
μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μόνο που για τη μετάδοσή 
τους είμαστε αναγκασμένοι να καταφεύγουμε στις συμβατικές, 
κοινά αποδεκτές σημάνσεις, και κατά βάση στη γλώσσα. 
 
3. Η διάζευξη λέξης και έννοιας, ή αλλιώς η αλλοτρίωση της 
γλώσσας 
 
  Η κατανόηση μιας έννοιας είναι ταυτόχρονα προϋπόθεση και 
αποτέλεσμα της γλωσσικής κυρίως επικοινωνίας. Σε όσο πιο 
πλούσια γλωσσικά περιβάλλοντα συναντάμε τη λέξη που τη 
σημαίνει, τόσο καλύτερα την ορίζουμε, τόσο πιο σωστά τη 
χρησιμοποιούμε.  
  Όμως αν η γλώσσα είναι τόσο παντοδύναμη στον καθορισμό 
της έννοιας, η έννοια καταντάει τελικά να βουλιάζει κάτω από 
το βάρος της λέξης. O Marcuse  παραπονιέται ότι «η έννοια έχει 
την τάση να απορροφηθεί από τη λέξη». Όμως αυτό φαίνεται 
ότι είναι ένα αναπότρεπτο γεγονός. 
  Αφού οι έννοιες ορίζονται με τις λέξεις, και καθώς η χρήση των 
λέξεων μεταβάλλεται με τα χρόνια, φτάνει κανείς στο σημείο 
να αναρωτιέται: αντί να κοιτάζουμε το περιεχόμενο των 
εννοιών, δεν θα ήταν καλύτερα να κοιτάζουμε τη σημασία των 
λέξεων; 
  Η έννοια, παρόλο που είναι προϊόν ανθρώπινης αφαίρεσης, 
όταν συλληφθεί αποκτάει μια μεταφυσική οντότητα, 
μεταβάλλεται σε πλατωνική ιδέα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις 
αφηρημένες έννοιες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι συχνά 
μιλάμε για την ιδέα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
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δικαιοσύνης κ.λπ. Αυτές οι αφηρημένες έννοιες είναι που 
ταλαιπωρούνται περισσότερο από την αλλαγή στη σημασία των 
λέξεων που τις σημαίνουν. Ας δώσουμε όμως ένα παράδειγμα. 
  Η ομορφιά είναι η ιδιότητα μιας παράστασης που μας 
προκαλεί ευχαρίστηση. Στην αρχαία ελληνική αυτή η έννοια 
σημαινόταν με τη λέξη «κάλλος», και ένας όμορφος άνθρωπος 
λεγόταν «καλός». Επειδή είναι φορτισμένη με μια θετικότητα, ο 
χριστιανισμός την εκμεταλλεύτηκε για να σημάνει πια όχι την 
ομορφιά, αλλά την ηθικότητα της ψυχής. Μ’ αυτό τον τρόπο οι 
αξίες της χριστιανικής ηθικής έγιναν πιο εύκολα αποδεκτές από 
τη μέση συνείδηση. Η λέξη άλλαξε σημασία, στο εξής άρχισε να 
σημαίνει άλλη έννοια. Όμως η έννοια του κάλλους τι έγινε; 
Έπρεπε να σημανθεί με νέα λέξη, στο βαθμό που η παλιά την 
εγκατέλειπε. Έτσι η έννοια του κάλλους άρχισε να σημαίνεται 
με τη λέξη «ομορφιά», και ο «καλός» έγινε «όμορφος». Την 
ίδια ταλαιπωρία υπέστη και η λέξη «αγαθός», που στην αρχαία 
ελληνική σήμαινε τον ανδρείο. Πέστε σε κάποιον ότι το ιδανικό 
των προγόνων μας ήταν το ιδανικό της «καλοκαγαθίας», του 
«καλού καγαθού ανδρός», χωρίς να του ερμηνεύσετε τη 
σημασία των λέξεων καλός και αγαθός, και δεν θα μπορέσει 
ποτέ να σχηματίσει πιο παρεξηγημένη αντίληψη για το πνεύμα 
τους. Για όλα αυτά έχει μιλήσει διεξοδικά ο Νίτσε στο έργο του 
«Η γενεαλογία της ηθικής».  
 
4. Ακουστικό και οπτικό σημαίνον 
 
  Το σημαίνον, όπως είπαμε, το ξεχωρίζει ο κ. Μπαμπινιώτης σε 
ακουστικό και οπτικό. Λέει σχετικά: «Το γλωσσικό σημείο δεν 
πρέπει να νοείται μόνο —όπως συμβαίνει στη θεωρία του 
Saussure— ως δισκελής συνδυασμός ενός σημαινόμενου και 
ενός μονομερούς σημαίνοντος, πράγμα που αληθεύει για τον 
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προφορικό λόγο, αλλά πρέπει συγχρόνως να νοηθεί και ως 
τρισκελής συνδυασμός από ένα σημαινόμενο και ένα διμερές 
σημαίνον (με ακουστικό και οπτικό ίνδαλμα), δηλαδή να νοηθεί 
και υπό τη σύνθεση με την οποία λειτουργεί το σημειακό 
σύστημα της γλώσσας στο γραπτό λόγο». Στο διάγραμμά του ο 
κ. Μπαμπινιώτης το οπτικό ίνδαλμα το αναπαριστά με 
διακεκομμένη γραμμή, γιατί μπορεί να λείπει. 
  Η διάκριση που κάνει ο κ. Μπαμπινιώτης σε ακουστικό και σε 
οπτικό τμήμα του σημαίνοντος είναι σημαντική. Όμως σε ένα 
προηγούμενο έργο του, το «θεωρητική γλωσσολογία» (1980) 
στο οποίο για πρώτη φορά (από όσο έχουμε υπόψη μας) 
προτείνει το σχήμα που παραθέτει και στο «Γλωσσολογία και 
λογοτεχνία», πριν το παρουσιάσει αμβλύνει ο ίδιος τη διάκριση 
που πρόκειται να κάνει. Συγκεκριμένα λέει: «Ελέχθη ήδη ότι ο 
γραπτός λόγος είναι επιγέννημα του προφορικού, παράσταση 
και συμβολισμός του» και πιο κάτω στην ίδια σελίδα: «Ο ρόλος 
της γραφής, κάθε γραφής, (η υπογράμμιση δική μας) είναι να 
απεικονίσει περισσότερο ή λιγότερο την προφορά, την 
φωνητική ή τη φωνολογική κατάσταση μιας γλώσσας». 
  Το ότι η διάκριση που κάνει ανάμεσα σε ακουστικό και οπτικό 
ίνδαλμα είναι έγκυρη, οφείλεται ακριβώς στο ότι δεν είναι κάθε 
γραφή απεικόνιση της προφοράς. Σε γλώσσες όπως η κινέζικη, 
που χρησιμοποιούν τα ιδεογράμματα, η γραφή κάθε άλλο παρά 
απεικονίζει την φωνολογική κατάσταση της γλώσσας, αφού η 
γραφή είναι τόσο ανεξάρτητη από την προφορά, ώστε το ίδιο 
ιδεόγραμμα προφέρεται διαφορετικά σε κάθε διάλεκτο, και 
υπάρχουν σύνθετες λέξεις που προφέρονται διαφορετικά από 
ό,τι τα συνθετικά τους μέρη. Το ίδιο ισχύει και για τα 
γιαπωνέζικα.  
  Ο κ. Μπαμπινιώτης, για να τονίσει τη διάκριση οπτικού και 
ακουστικού σημαίνοντος, δίνει το παρακάτω σχήμα. 
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  Η διάκριση αυτή φαίνεται καθαρότερα, αν πάρουμε σαν 
παράδειγμα μια λέξη από μια μη αλφαβητική γλώσσα, π.χ. τη 
λέξη «κεφάλι» στα κινέζικα.  
 

 
Tou (προφέρεται τόου)        头 

 
  Ο Saussure, τον οποίο διορθώνει ο κ. Μπαμπινιώτης, δεν 
αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα του οπτικού ινδάλματος 
(παρόλο που σε γλώσσες όπως η κινέζικη του δίνει «ίσα 
δικαιώματα») και τη διάκριση του από το ακουστικό, για δυο 
λόγους. Ο πρώτος είναι ότι στις δικές μας, τις αλφαβητικές 
γλώσσες, το οπτικό ίνδαλμα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια 
σήμανση του σημαίνοντος. Το οπτικό σημαίνον σημαίνει το 
ακουστικό σημαίνον, πράγμα που δυσκολεύει τη σύλληψη της 
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ιδιαιτερότητας του. Στις ιδεογραμματικές γλώσσες αντίθετα, η 
οπτική παράσταση δεν αποτελεί σήμανση του σημαίνοντος, 
αλλά του σημαινόμενου, και συνιστά μια παράλληλη σήμανση 
με την ακουστική, έστω και υστερογενή. Το ιδεόγραμμα έλκει 
την καταγωγή του από την ίδια την έννοια, και όχι από την 
ακουστική της σήμανση. Ο Saussure, παρόλο που παραδέχεται 
ότι το ιδεογραμματικό σημείο είναι μοναδικό και άσχετο με 
τους ήχους που το συνθέτουν, εν τούτοις, συμπληρώνει, «το 
σημείο αυτό αναφέρεται στο σύνολο της λέξης και από εκεί, 
έμμεσα, στην ιδέα που εκφράζει». 

  Έχουμε το ιδεόγραμμα 人 που αποτελεί απλοποιημένη γραφή 
ενός πιο σύνθετου ιδεογράμματος το οποίο δεν είναι παρά μια 
σχηματική παράσταση του ανθρώπινου σώματος. Έτσι όμως 
γίνεται φανερό ότι το ιδεόγραμμα αυτό έχει αμεσότερη σχέση 
με την οπτική παράσταση του ανθρώπου παρά με τον ήχο ren  
που είναι η ακουστική παράσταση της λέξης, μια και η 
αιτιολογημένη και όχι η αυθαίρετη σχέση είναι που πρέπει να 
ορίζεται σαν άμεση. 
  Ο δεύτερος λόγος που ο Saussure δεν αντιλαμβάνεται την 
διαφορά είναι ότι η διαφορά αυτή περιορίζεται μόνο στο 
επίπεδο της λέξης ενώ στο επίπεδο της σύνταξης είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη. Εδώ ο γραπτός λόγος φαίνεται να ακολουθεί 
σχεδόν κατά γράμμα τον προφορικό, μοιάζοντας έτσι σαν απλή 
μεταγραφή του. Όμως η σχέση ίσως να είναι και αντίστροφη. Η 
σχεδόν ανυπαρξία καταλήξεων (υπάρχουν ελάχιστες μόνο) 
στην κινέζικη γλώσσα, πιθανώς να οφείλεται στους 
περιορισμούς που επιβάλλει ο ιδεογραμματικός τρόπος 
γραφής. Έτσι λοιπόν εμείς, υπερθεματίζοντας, θα δίναμε στο 
οπτικό σύμβολο πλήρη ισοτιμία με το ακουστικό, και στο σχήμα 
του κ. Μπαμπινιώτη θα καταργούσαμε τη διακεκομμένη 
γραμμή.  
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Η Αντιγόνη του Σοφοκλή 

 
Νεοελληνική Παιδεία, Χειμώνας 1988,τ. 15, σελ. 76-93 
 
  Για την Αντιγόνη έχουν προταθεί διάφορες ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις που κάθε μια τους ακολουθεί τη δική της 
αφετηριακή γραμμή. Κάποιες μάλιστα «βαφτίστηκαν» ήδη σαν 
ψυχολογικές ή σαν κοινωνιολογικές. Εμείς σαν αφετηρία θα 
πάρουμε τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για την τραγωδία, και 
ιδιαίτερα το σημείο εκείνο στον περίφημο ορισμό του όπου την 
χαρακτηρίζει σαν «δι’ έλέου και φόβου περαίνουσα την των 
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν». Πέρα από το πώς μπορούν να 
ερμηνευτούν οι χαρακτήρες και η σύγκρουση, πιο σημαντικό 
είναι νομίζω να δείξουμε σε τι συνίσταται και πως προκαλείται 
η ιδιαίτερη συγκίνηση που νιώθει ο θεατής βλέποντας το έργο. 
Και κάθε ανάλυση των χαρακτήρων και της σύγκρουσης, αυτό 
το στόχο θα πρέπει να εξυπηρετεί. 
  «Την των τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»! Τα παθήματα 
όμως τίνος; της Αντιγόνης, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι; 
του Κρέοντα, όπως διατείνονται μερικοί; Εμείς πιστεύουμε και 
των δυο. Δεν πρόκειται για συμβιβαστική λύση, γιατί τα 
παθήματα τους είναι διαφορετικής υφής, και 
παραπληρωματικά στη λειτουργία τους, όπως θα δούμε 
παρακάτω. Το πάθημα της Αντιγόνης είναι ο θάνατος της, και 
του Κρέοντα η τελική συντριβή του. Όμως ποιες δυνάμεις 
οδήγησαν σ’ αυτά; 
  Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Υπάρχει ήδη 
μια ερμηνεία που υποστηρίζει ότι η Αντιγόνη είναι μια 
τραγωδία πεπρωμένου και ενοχής. Η Αντιγόνη είναι το θύμα 
μιας κληρονομικής κατάρας που βαραίνει τον οίκο των 
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Λαβδακιδών, παρόμοια με την κατάρα που βάραινε τον οίκο 
των Ατρειδών. Έτσι η μοίρα της ήταν προκαθορισμένη, όπως 
και του Κρέοντα. 
  Ο Σοφοκλής όμως θεμελιώνει το αναπότρεπτο της μοίρας των 
ηρώων, όχι τόσο στο εκείθεν, αλλά στο εντεύθεν, όχι τόσο στα 
θεϊκά πεπρωμένα, όσο στην ίδια την προσωπικότητα του ήρωα. 
Και επειδή η παρέμβαση των θεών προβλέπεται ήδη από τον 
μύθο, ο Σοφοκλής, όπως λέει ο Κίττο, πολύ επιδέξια βάζει τους 
θεούς όχι να κατευθύνουν «απ’ έξω» τα γεγονότα, αλλά να 
εργάζονται «μέσα απ’ αυτά». 
  Όμως η τραγική αναγκαιότητα, με τους θεούς σε δεύτερο 
πλάνο, χρειάζεται ένα ευρύτερο σχολιασμό. 
  «Η δραματική αναγκαιότητα», λέει ο Γκέοργκ Λούκατς, «η 
υπέρτατη κινητήρια δύναμη του δράματος, εξαρτάται ακριβώς 
από την εσωτερική συμφωνία ανάμεσα στον ήρωα (με το 
κυρίαρχο πάθος του που προκαλεί το δράμα), και την 
κοινωνικοϊστορική ουσία της σύγκρουσης» (1, σελ. 140). Ο 
Λούκατς υποστηρίζει την αντίληψη ότι η Αντιγόνη εκπροσωπεί 
τις αξίες των συγγενικών δεσμών του πρωτόγονου καθεστώτος 
των φυλών, που με τη νέα «αστική» ανάπτυξη υποκαθίστανται 
με τις αξίες της νομιμοφροσύνης και της υποταγής στις αρχές 
της πόλης. Όλοι οι πολίτες είναι φορείς αυτών των παλιών 
αξιών, όμως η δραματική σύγκρουση θα προκύψει μόνο 
ανάμεσα σε εκείνους που διαθέτουν το «κυρίαρχο πάθος» που 
θα τους σπρώξει στην ακραία επιδίωξη τους. Σε ασθενέστερες 
φύσεις, όπως η Ισμήνη, η αντίθεση δεν θα κατέληγε ποτέ σε 
σύγκρουση. 
  Ο Σοφοκλής όμως είναι πολύ προσεκτικός, θέλει να είναι 
απόλυτα πειστικός, ρεαλιστής θα λέγαμε με τη σημερινή 
ορολογία, όσο ρεαλισμό μπορεί να επιτρέψει ένα λογοτεχνικό 
είδος όπως το δράμα, και θέλει την σύγκρουση να τη στηρίξει 
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από πολλές πλευρές. Έτσι η Αντιγόνη βρίσκει λόγους να 
δικαιολογήσει την αγάπη της για τον αδελφό της με ένα 
σόφισμα που το παίρνει από τον Ηρόδοτο. Αν της πέθαινε λέει 
ο άντρας της θα μπορούσε να βρει άλλον άντρα, αν της 
πέθαιναν τα παιδιά της θα μπορούσε να κάνει άλλα παιδιά. 
Όμως τώρα που οι γονείς της έχουν πεθάνει, δεν μπορεί να 
υπάρξει άλλος αδελφός γι’ αυτήν. Δικαιολογεί επίσης το 
γεγονός ότι παραβίασε τους νόμους της πόλης θάπτοντας τον 
αδελφό της με το ότι έμεινε πιστή στους νόμους των θεών, που 
«δεν είναι τωρινοί ή χθεσινοί, αλλά πάντοτε υπήρχαν και κανείς 
δεν ξέρει πότε πρωτοφανερώθηκαν» (στ. 456-7). 
  Με εξίσου ισχυρά επιχειρήματα μιλάει ο Κρέων για την 
ανάγκη υποταγής στους νόμους της πόλης, που μόνο όταν 
ευτυχεί ευτυχούν και οι πολίτες της, ενώ η αναρχία είναι 
πρόξενος μυρίων τόσων κακών. Δεν είναι μόνο η αλαζονεία του 
και ο φόβος μη φανεί κατώτερος από μια γυναίκα που τον 
σπρώχνουν στην αδυσώπητη τιμωρία της Αντιγόνης. Αποτελεί 
και πεποίθησή του ότι ενεργώντας έτσι, ενεργεί για το καλό της 
πόλης. 
Όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που σπρώχνουν προς την 
τελική σύγκρουση. 
  «Πως δεν είναι κέρδος να πεθάνει κανείς όταν βρίσκεται μέσα 
σε τόσες συμφορές, όπως εγώ» (στ. 463-4) λέει η Αντιγόνη. Αν 
αναλογισθούμε μάλιστα και το γεγονός ότι παροτρύνει την 
Ισμήνη να διακηρύξει την πράξη της και να μην την κρατήσει 
κρυφή, υποψιαζόμαστε και μια ενδόμυχη τάση αυτοκτονίας. 
Μετά τον τραγικό χαμό των αδελφών της είναι απόλυτα 
δικαιολογημένα τέτοια αισθήματα. Η Käte Hamburger μάλιστα 
υποστηρίζει ότι αυτό είναι και το πρωταρχικό, στοιχειακό 
κίνητρο που την ωθεί στην πράξη της, και όχι τόσο η αγάπη της 
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για τον αδελφό της, και ας προβάλλεται συνεχώς μέσα στο έργο 
σε πρώτο πλάνο. 
  Ένας άλλος λόγος που η Αντιγόνη θέλει να θάψει τον αδελφό 
της είναι για να βρει η ψυχή του ανάπαυση και να μην 
περιφέρεται το φάντασμά του πάνω στη γη. Ο Bowra αναφέρει 
όλες τις σχετικές δοξασίες των Αρχαίων. 
  Όμως δεν είναι μόνο αυτό, ή κυρίως αυτό. Ο Σοφοκλής 
σκόπιμα δεν κάνει καμιά σχετική αναφορά, γιατί θέλει να 
δώσει μια πιο πλατιά σημασία στην πράξη της Αντιγόνης, και 
αυτός είναι ίσως ο κύριος λόγος που βάζει την ηρωίδα του να 
προτρέπει την αδελφή της να την κοινοποιήσει. 
  «Η τραγωδία εστί μίμησις βελτιόνων ή καθ’ ημάς» μας λέει ο 
Αριστοτέλης. Και ο Σοφοκλής προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
εξυψώσει τους ήρωες του, να τους παρουσιάσει «βελτίονες». 
Ένας από τους στόχους που εξυπηρετούν οι αυτοκτονίες της 
Ευρυδίκης και του Αίμονα είναι και αυτός, και όχι μόνο η 
τιμωρία του Κρέοντα. Η πολλαπλή αξιοποίηση των δραματικών 
στοιχείων είναι άλλωστε χαρακτηριστικό κάθε μεγάλου 
καλλιτέχνη. Με την αυτοκτονία τους ο Σοφοκλής τους εξυψώνει 
σε ανώτερες φύσεις, που δεν συμβιβάζονται με μια ξαφνική 
μεταστροφή της μοίρας τους, που προτιμούν το θάνατο από το 
να φέρουν στο εξής μίζερα το βάρος του πόνου τους. 
  Το πρόσωπο της Ισμήνης στην οικονομία του έργου έχει 
επίσης αυτόν τον στόχο, την εξύψωση της Αντιγόνης. Ο 
Λούκατς λέει σχετικά. 
  «Ο Κρέων έχει κηρύξει ότι ο Πολυνείκης δεν θα ταφεί. Με 
δοσμένη την κατάσταση, η δραματική σύγκρουση απαιτεί δύο, 
και μόνο δύο αδελφές του Πολυνείκη. Αν η Αντιγόνη ήταν η 
μόνη αδελφή, τότε η ηρωική αντίσταση στο διάταγμα του 
Κρέοντα θα μπορούσε να φανεί σαν συνηθισμένη και 
αναμενόμενη αντίδραση. Το πρόσωπο της αδελφής της, της 
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Ισμήνης, είναι ζωτικό για να δείξει ότι η πράξη της Αντιγόνης 
είναι πράγματι μια ηρωική και αυτονόητη έκφραση μιας παλιάς 
ηθικότητας που έχει ήδη εξαφανισθεί και που, κάτω από τις 
τωρινές συνθήκες του δράματος, δεν είναι πια μια αυθόρμητη 
και συνηθισμένη αντίδραση. Η Ισμήνη αποδοκιμάζει την 
απαγόρευση του Κρέοντα ακριβώς όπως και η Αντιγόνη, όμως 
συμβουλεύει την ηρωική αδελφή της, σαν πιο αδύναμη που 
είναι, να υποταχτεί στη δύναμη της εξουσίας. Είναι πιστεύω 
εντελώς αυτονόητο ότι χωρίς την Ισμήνη η τραγωδία της 
Αντιγόνης δεν θα ήταν πειστική, δεν θα ήταν η καλλιτεχνική 
εικόνα μιας κοινωνικοϊστορικής πραγματικότητας, όπως είναι 
επίσης αυτονόητο ότι μια τρίτη αδερφή δραματικά θα ήταν μια 
καθαρή ταυτολογία» (1, σελ. 108). 
  Όμως ο Σοφοκλής και την Ισμήνη δεν την αφήνει αμετάκλητα 
υποτιμημένη στη συνείδηση του θεατή. Βρίσκει τρόπο να την 
εξυψώσει αργότερα στα μάτια μας. Όταν η αδελφή της 
συλλαμβάνεται, την εκλιπαρεί να την δεχθεί σαν συνυπεύθυνη 
της ταφής. Έτσι η Ισμήνη δεν φαίνεται πια στα μάτια μας δειλή, 
αλλά «ανθρώπινη, πολύ ανθρώπινη», που απλώς υποχώρησε 
από το ηθικό καθήκον της σε μια στιγμή αδυναμίας. Ακόμη, 
αυτή η τελική μεταστροφή της περιβάλλει με ακόμη 
μεγαλύτερη αίγλη την πράξη της Αντιγόνης. Και όταν η 
Αντιγόνη αρνείται να δεχθεί την προσφορά της, δεν το κάνει 
τόσο από αγανάκτηση για την προηγούμενη στάση της, αλλά 
περισσότερο για να την προστατεύσει από τη σκληρή μοίρα 
που περιμένει την ίδια. «Μη φοβάσαι, εσύ ζεις, η δική μου 
όμως ψυχή έχει από καιρό πεθάνει, για να ωφελήσει τους 
νεκρούς» (στ. 1559-60). 
  Η ίδια νιώθει τον εαυτό της ζωντανό νεκρό. Όμως αργότερα, 
καθώς οδηγείται στην υπόγεια φυλακή της, η εγκαρτέρηση 
αυτή την εγκαταλείπει, και ξεσπάει σε δυνατό θρήνο. 
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«Άκλαυτη, έρημη και ανύπαντρη η ταλαίπωρη σέρνομαι σ’ 
αυτό τον αναπόφευκτο δρόμο», (στ. 876-7). Πολλοί, σ’ αυτό το 
θρήνο, βλέπουν μια κάμψη του φρονήματος της. Όμως είναι 
έτσι; 
  Ο θρήνος αυτός, ένα από τα πιο υπέροχα λυρικά ξεσπάσματα 
σε τραγωδία, δεν αποτελεί καθόλου αδυναμία του έργου, αλλά 
εξυπηρετεί κάποιους στόχους. Ένας στόχος είναι να διαγράψει 
ρεαλιστικότερο και τρυφερότερο τον χαρακτήρα της Αντιγόνης, 
που αρκετά έχει παρ’ όλα αυτά επικριθεί σαν ιδιαίτερα 
ανδροπρεπής. Ακόμη, με το θρήνο της γι’ αυτά που στερείται, 
συνειδητοποιεί ο θεατής ότι η Αντιγόνη δεν είναι ένα ψυχρό 
ηθικό τέρας, αλλά ένας άνθρωπος με τους ανθρώπινους 
φόβους του και τις ανθρώπινες αδυναμίες του, και ότι η ουσία 
του ηρωισμού δεν βρίσκεται τόσο στην ίδια την επιτέλεση της 
ηρωικής πράξης, όσο στο μέγεθος της θυσίας που υποβάλλεται 
ο ήρωας, και προ παντός στον αγώνα που καταβάλλει κάθε 
στιγμή να μη λυγίσει. «Ένας μεταγενέστερος», λέει ο Victor 
Ehrenberg, «θα είχε ίσως χειριστεί έτσι το θέμα: ο άρχοντας 
βγάζει την απαγόρευση, η Αντιγόνη την ακούει, και αρχίζει ένας 
εσωτερικός αγώνας προκειμένου να πραγματοποιήσει την 
ηρωική της απόφαση. Ο Σοφοκλής όμως το θέμα του δεν το 
χειρίζεται έτσι». 
  Δεν το χειρίζεται έτσι, γιατί στην τραγωδία του Σοφοκλή οι 
συγκρούσεις είναι εξωτερικές, όχι εσωτερικές. Όμως η 
εσωτερική σύγκρουση είναι ένα στοιχείο πραγματικό (ο 
Ευριπίδης το ήξερε όταν έγραφε τη Μήδεια), και αν και δεν 
απεικονίζεται στην τραγωδία, όμως με το θρήνο γίνεται μια 
νύξη, αν όχι αμφιταλάντευσης (ο Σοφοκλής θέλει τους ήρωες 
«όπως πρέπει να είναι»), πάντως μιας συνειδητοποίησης από 
τη μεριά της ηρωίδας για το μέγεθος της τραγικής μοίρας που 
την περίμενε, και παρ’ όλα αυτά δεν λύγισε. 
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  Ακόμη ο έλεος, η συμπόνια για την τραγική ηρωίδα, πώς 
αλλιώς θα μπορούσε να προκληθεί; Χωρίς το θρήνο η Αντιγόνη 
θα κέρδιζε απλώς το θαυμασμό μας. Με τον θρήνο της κερδίζει 
και την συμπόνια μας. Μας κάνει να νιώσουμε τον επερχόμενο 
θάνατό της σε όλη του την τραγικότητα. 
  Η τραγωδία αποτελείται από δύο στοιχεία, το λυρικό και το 
επικό, και συνοψίζει, μπορούμε να πούμε, σε μια νέα, 
υψηλότερη σύνθεση, την ποιητική παράδοση της λυρικής 
ποίησης και του έπους. Μορφολογικά, το επικό στοιχείο το 
εκπροσωπούν οι υποκριτές ενώ το λυρικό ο χορός. 
  Ένα μειονέκτημα όμως της λυρικής ποίησης του χορού είναι 
ότι μπορεί να εκφράζει μεν αισθήματα, όμως τα αισθήματα 
αυτά είναι, μπορούμε να πούμε, αισθήματα κατ’ αντανάκλαση, 
αισθήματα που έχουν τη βάση τους στα αισθήματα και στην 
δράση των ηρώων, και τα οποία ο χορός γενικεύει. Ο κομμός, 
που αποτελείται από συντομότερα άσματα που τραγουδά ο 
χορός και ένας ή δύο ηθοποιοί καθώς και οι μονωδίες και οι 
διωδίες (άσματα που τραγουδούν ένας ή δυο υποκριτές 
αντίστοιχα) αίρουν αυτό το μειονέκτημα. 
  Τα χορικά, που γράφονταν σε δωρική διάλεκτο ή σε διάλεκτο 
με πολλά δωρικά στοιχεία, εκφράζουν μια συλλογικότητα, την 
ίδια συλλογικότητα που εμπνέει ο αγροτοστρατιωτικός 
κοινωνικός βίος των δωρικών φύλων. Τα διαλογικά μέρη 
απεναντίας είναι γραμμένα στην ιωνική διάλεκτο, τη διάλεκτο 
των ανεπτυγμένων οικονομικά ιωνικών πόλεων εκφράζοντας 
έτσι εκείνο το πνεύμα του ατομισμού που είναι σύμφυτο σε 
κάθε αστικό σχηματισμό. Έτσι οι στίχοι 890-928 που αποτελούν 
προέκταση του κομμού, γραμμένοι στο ιαμβικό τρίμετρο των 
διαλογικών μερών, υποβάλλουν μια αίσθηση 
εξυποκειμενισμού των αισθημάτων της Αντιγόνης και μιας πιο 
νηφάλιας επεξεργασίας τους, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου 
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στο θυμικό επεμβαίνει το νοητικό στοιχείο. Μόνο με τέτοιους 
στίχους θα μπορούσε να εκφραστεί το λεγόμενο «σόφισμα» 
της Αντιγόνης, όπου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους 
αγαπάει τόσο πολύ τον αδελφό της (και τους οποίους 
παραθέσαμε πιο πριν). 
Τα χορικά βρίσκονται σε συνεχή υποχώρηση στο αρχαίο δράμα. 
Ενώ κατέχουν μια εξέχουσα θέση στις τραγωδίες του Αισχύλου, 
αρχίζουν να υποχωρούν στο Σοφοκλή, για να συρρικνωθούν 
στο ελάχιστο στον Ευριπίδη, ο οποίος αναθέτει το λυρικό 
στοιχείο στους ίδιους τους υποκριτές. Μάλιστα με βάση το 
γεγονός ότι η Αντιγόνη βρίθει από χορικά, την κατατάσσουν 
στα πρωιμότερα έργα του Σοφοκλή.  
  Με το επικό στοιχείο τα πράγματα είναι διαφορετικά. 
  Οι Έλληνες δεν έπαψαν ποτέ να αρέσκονται να ακούνε 
αφηγήσεις. Ίσως μάλιστα να ξεκινάει από εδώ η σύμβαση να 
μην παριστάνονται φόνοι πάνω στη σκηνή. Ο θεατής προτιμά 
να ακούσει την αφήγησή τους. Οι ποιητικές ικανότητες του 
δραματουργού θα φανούν εδώ πιο καθαρά. Φανταστείτε τον 
θάνατο του Αίμονα και της Αντιγόνης πάνω στη σκηνή, και 
συγκρίνετέ τον με τη ζωηρή περιγραφή που μας δίνει ο 
φύλακας. Η τραγωδία, αντίθετα από το σύγχρονο θέατρο, 
αποσκοπούσε περισσότερο σε ακουστικές παρά σε οπτικές 
εντυπώσεις. 
  Επί πλέον, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, έχουμε έτσι ένα 
μεγαλύτερο ρεαλισμό. Ο θάνατος της Αντιγόνης και του Αίμονα 
πάνω στη σκηνή θα ήταν ψεύτικος, τα τρυκ δεν θα διέφευγαν 
την προσοχή ενός παρατηρητικού θεατή. Όμως η αφήγηση ενός 
πλαστού σε σχέση με την αφήγηση ενός πραγματικού 
γεγονότος θεωρητικά δεν διαφέρει σε τίποτα. Και ξέρουμε ότι 
οι έλληνες ενδιαφέρονταν να δώσουν την ψευδαίσθηση της 
πραγματικότητας πάνω στη σκηνή, με κύριο μέσο τη διατήρηση 
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των περίφημων τριών ενοτήτων, του χώρου, του χρόνου και της 
δράσης. Μόνο η ψευδαίσθηση της πραγματικότητας μπορεί να 
οδηγήσει στην ολοκληρωτική ταύτιση του θεατή με τους 
ήρωες, αυξάνοντας έτσι το αίσθημα του ελέους που νιώθει γι’ 
αυτούς. 
  Στο αρχαίο δράμα όμως δεν διακρίνουμε μόνο τις επιδράσεις 
του έπους και της λυρικής ποίησης. Στο έργο του Σοφοκλή 
αρχίζει να ασκεί την επίδραση της και η ρητορική. Ο Σοφοκλής 
ενδιαφέρεται για την ρητορική αποτελεσματικότητα του λόγου 
του αγγελιοφόρου, λέει ο Κίττο. Ο Κρέων και ο Αίμων, η 
Αντιγόνη και ο Κρέων, κονταροχτυπιούνται σαν καλοί ρήτορες. 
Οι αποφθεγματικές εκφράσεις βρίθουν στα στόματά τους και 
υποστηρίζουν με πολύ επιτυχία αντίθετες απόψεις. Δεν είναι 
τυχαίο που ένας μεγάλος φιλόσοφος όπως ο Χέγκελ 
«πείσθηκε» από τον Κρέοντα ότι είχε αρκετό δίκιο. Ακόμη οι 
τραγικές συγκρούσεις, με την σοφιστική επιχειρηματολογία, 
φαίνονται ακόμη πιο έντονες. Αυτή η επίδραση της σοφιστικής 
όλο και αυξάνεται, για να φτάσει στο αποκορύφωμά της στο 
έργο του μεγάλου σκεπτικιστή, του Ευριπίδη. 
  Ένα σημείο που θα θέλαμε να θίξουμε τώρα είναι σχετικά με 
τον χαρακτηρισμό των τραγικών ηρώων. Θα δώσουμε το λόγο 
και πάλι στον Λούκατς. 
  «Οι κινητήριες δυνάμεις της ζωής αναπαριστώνται στο δράμα 
μόνο στο βαθμό που οδηγούν σ’ αυτές τις κεντρικές 
συγκρούσεις, μόνο στο βαθμό που αποτελούν τις κινητήριες 
δυνάμεις αυτών των τελικών συγκρούσεων. Στην επική 
[αφηγηματική] τέχνη αντίθετα, η ζωή εμφανίζεται με όλη την 
έκταση και τον πλούτο της. Δραματικές κορυφώσεις μπορούν 
να συμβούν, όμως σχηματίζουν βουνοκορφές που 
περιλαμβάνουν όχι μόνο ολόκληρη την οροσειρά, αλλά και 
τους λόφους και τις πεδιάδες» (1, σελ. 123) 
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  Και αλλού: 
  «Και η τραγωδία και η επική [αφηγηματική] τέχνη — δηλαδή 
το έπος και το μυθιστόρημα — παρουσιάζουν τον 
αντικειμενικό, εξωτερικό κόσμο. Την εσωτερική ζωή του 
ανθρώπου την παρουσιάζουν μόνο στο βαθμό που τα 
αισθήματα και οι σκέψεις του εκδηλώνονται σε πράξεις και 
ενεργήματα, σε μια ορατή αλληλεπίδραση με την 
αντικειμενική, εξωτερική πραγματικότητα» (1, σελ. 103). 
  Όταν λοιπόν στο μυθιστόρημα όπου έχουμε τους λόφους και 
τις πεδιάδες, ή, όπως λέει αλλού ο Λούκατς, την «ολότητα των 
αντικειμένων», η εσωτερική ζωή του ήρωα παρουσιάζεται μόνο 
σε περιορισμένο βαθμό, αυτό θα ισχύει πολύ περισσότερο για 
το δράμα. Ο Κίττο επίσης λέει χαρακτηριστικά: «Ο Σοφοκλής 
δεν δημιούργησε πινακοθήκη προσωπογραφιών. Η μόνη 
ανάγκη είναι το κάθε έργο να παρουσιάζει όσο γίνεται πιο 
ζωηρά την τραγική ιδέα που βρίσκεται πίσω του». Αλλού, 
μιλώντας για το ίδιο το έργο, λέει ότι «δεν είναι ένα πλήρες 
πορτρέτο της Αντιγόνης». Τέλος ο ίδιος ο Αριστοτέλης θεωρεί 
σαν πρωταρχική την πλοκή, ενώ τους ήρωες και την ψυχολογία 
τους σαν δευτερεύοντα στοιχεία. Στην Ποιητική λέει: 
  «Η γαρ τραγωδία μίμησις εστίν ουκ ανθρώπων αλλά πράξεως 
και βίου». Ακόμη «ούκουν όπως τα ήθη μιμήσωνται 
πράττουσιν, αλλά τα ήθη συμπεριλαμβάνουσι δια τας πράξεις» 
και τέλος, «άνευ μεν πράξεως ουκ αν γένοιτο τραγωδία, άνευ 
δε ηθών γένοιτ’ αν». (1450 α) 
θα ήταν λοιπόν ανεπίτρεπτος βιασμός του κειμένου να 
ψάχνουμε και για την πιο παραμικρή ένδειξη που θα μας 
επέτρεπε να προσθέσουμε κάτι στον χαρακτηρισμό του ήρωα. 
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να βρούμε τα 
χαρακτηριστικά εκείνα στο πρόσωπο του ήρωα που έχουν 
άμεση σχέση με την δραματική σύγκρουση. 
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  Ο Λούκατς λέει σχετικά: «Συγκεντρώνοντας την αντανάκλαση 
της ζωής γύρω από μια μεγάλη σύγκρουση, μαζεύοντας όλες τις 
εκδηλώσεις της ζωής γύρω από αυτή τη σύγκρουση και 
επιτρέποντάς τους να βιωθούν μόνο σε σχέση με τη 
σύγκρουση, το δράμα απλοποιεί και γενικεύει τις πιθανές 
στάσεις των ανθρώπων απέναντι στα προβλήματα της ζωής 
τους. Η απεικόνιση περιορίζεται στην παρουσίαση των πιο 
σημαντικών και πιο χαρακτηριστικών στάσεων των ανθρώπων, 
σε ότι είναι απαραίτητο στη δυναμική για την εκδήλωση της 
σύγκρουσης, σε εκείνα δηλαδή τα κοινωνικά, ανθρωπιστικά και 
ηθικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται μέσα στους ανθρώπους, 
από τα οποία προκύπτει η σύγκρουση και στα οποία αναλύεται. 
Κάθε πρόσωπο, κάθε ψυχολογικό χαρακτηριστικό ενός 
προσώπου που ξεπερνάει τη διαλεκτική αναγκαιότητα αυτής 
της σχέσης, της δυναμικής της σύγκρουσης, κατ’ ανάγκη είναι 
περιττό από την άποψη του δράματος» (1, σελ. 107-108).  
  Τα πάντα λειτουργούν με μια θαυμαστή αίσθηση ισορροπίας 
και οικονομίας, από την παρουσία της Ισμήνης μέχρι την 
έλλειψη αναφοράς από την Αντιγόνη για τον ερωτά της με τον 
Αίμονα, πράγμα για το οποίο κατηγορήθηκε ο Σοφοκλής από 
κάποιους ερμηνευτές. Στα πλαίσια αυτής της οικονομίας, 
δίνονται εκείνα μόνο τα χαρακτηριστικά των ηρώων που έχουν 
σχέση με την πλοκή. 
  Ο δραματικός ήρωας, υποστηρίζει ο Λούκατς, αποτελεί ένα 
τυπικό εκπρόσωπο (της εποχής του, της τάξης του κ.λπ.), αλλά 
και με αρκετά στοιχεία ατομικότητας, ώστε τίποτα στις 
ενέργειες του να μη φαίνεται αναπόφευκτο, όπως θα πρόκυπτε 
στην πρώτη περίπτωση. Ο Κρέων αποτελεί ένα τυπικό 
εκπρόσωπο της τυραννίδας. Σαν τύραννος είναι αμείλικτος, 
γιατί πρέπει να είναι αμείλικτος. Όμως υπάρχει και μια 
ιδιαιτερότητα στη θέση του σαν τύραννος: ο γιος του είναι 
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αρραβωνιαστικός κάποιας που έχει παραβιάσει τις διαταγές 
του. Θα εξακολουθεί να είναι αμείλικτος; και μέχρι πότε; Η 
σημασία της απόφασής του παίρνει ένα απροσδόκητο μέγεθος 
από αυτό το γεγονός, παρά αν η Αντιγόνη τού ήταν ένα 
πρόσωπο εντελώς αδιάφορο. 
  Ακόμη, είναι αλαζονικός. Αντιμετωπίζει με αρκετή υπεροψία 
τις υποδείξεις του χορού και τις συμβουλές του Τειρεσία, και το 
θεωρεί πολύ υποτιμητικό να υποχωρήσει σε μια γυναίκα. 
  Κάτι που θα πρέπει να θυμούμαστε πάντα σε σχέση με το 
δράμα είναι ότι η ψυχολογία των ηρώων δεν κρέμεται στο 
κενό, αλλά βρίσκεται σε μόνιμη αναφορά με τις συνθήκες, και 
μάλιστα με εκείνες τις συνθήκες που έχουν άμεση σχέση με τη 
δραματική σύγκρουση. Την αλαζονεία του Κρέοντα δεν θα την 
θεωρήσουμε σαν έμφυτο χαρακτηριστικό ή δημιούργημα 
πρώιμων εμπειριών, αλλά σαν κάτι που του υποβάλλει —και 
γιατί όχι, που του επιβάλλει — η θέση του σαν τύραννος. 
  Όμως ο Σοφοκλής είναι είπαμε πολύ προσεκτικός για να 
στηρίξει τη δραματική σύγκρουση μόνο στην αλαζονεία του 
Κρέοντα και στο πείσμα της Αντιγόνης. Ο Κρέοντας 
επιχειρηματολογεί πολύ επιτυχημένα για τις θέσεις του, τόσο 
πολύ μάλιστα, που στη συνείδηση πολλών ερμηνευτών 
φαίνεται αρκετά δικαιωμένος. Ένας μονάρχης που μόλις 
ανέβηκε στην εξουσία δεν μπορεί να φανεί ελαστικός, αν θέλει 
να διατηρήσει τη θέση του. Η παραμικρή υποχώρηση θα 
μπορούσε να εκληφθεί σαν ένδειξη αδυναμίας. Η απαγόρευση 
της ταφής του Πολυνείκη δεν γίνεται ίσως σε μια έκρηξη οργής 
για τον εχθρό της πατρίδος, αλλά ύστερα από ψύχραιμο 
πολιτικό υπολογισμό. Ο Κρέοντας μανιάζει πραγματικά, όταν 
αντί για λόγια συγγνώμης προσκρούει πάνω στην 
προκλητικότητα της Αντιγόνης. 
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  Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση για να 
θυμίσουμε ότι όταν πλησιάζουμε ένα λογοτεχνικό έργο του 
παρελθόντος, πρέπει να κάνουμε ένα «άλμα αναχρονισμού». 
Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να δούμε την Αντιγόνη 
όχι με τα μάτια τα σημερινά, με τις σημερινές αντιλήψεις και 
ευαισθησίες μας, αλλά με τα μάτια του θεατή της αθηναϊκής 
Δημοκρατίας. «Η μεγάλη τέχνη δεν είναι αιώνια, εκτός αν 
μπούμε στον κόπο να καταλάβουμε τη γλώσσα της, που μπορεί 
να είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας», λέει ο Κίττο. Ο 
Κρέων είναι τύραννος, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η 
τυραννίδα ήταν η πιο προοδευτική μορφή καθεστώτος την 
εποχή που λαμβάνει χώρα το δράμα. Ο τύραννος εξέφραζε τα 
συμφέροντα μιας τάξης εμπορικής και βιοτεχνικής, κάτι 
ανάλογο με την σημερινή αστική τάξη, ενάντια στα συμφέροντα 
μιας τάξης γαιοκτημόνων-αριστοκρατών. Όλοι οι τύραννοι 
προστάτεψαν τα γράμματα και τις τέχνες, και αυτοί προώθησαν 
την διονυσιακά λατρεία, που ήταν λατρεία λαϊκή, από την 
οποία μάλιστα προήλθε και το αρχαίο δράμα. Όταν η αστική 
αυτή τάξη ένιωσε τον εαυτό της αρκετά ισχυρό, έπαψε πια να 
καταφεύγει στη διαμεσολάβηση του τυράννου για την 
υποστήριξη των συμφερόντων της (από μια άποψη το 
καθεστώς του ήταν κάτι ανάλογο με τη σημερινή «δικτατορία 
του προλεταριάτου») και κυβερνούσε η ίδια «δημοκρατικά», 
μια και η αντιπολίτευση των ολιγαρχικών αριστοκρατών ήταν 
αρκετά αδύνατη ώστε να της αμφισβητήσει σοβαρά την 
εξουσία. Ο Περικλής κυβέρνησε επί χρόνια σαν δημοκρατικός 
μονάρχης. 
  Η τυραννίδα λοιπόν για την εποχή της αποτελεί πολιτικό 
νεωτερισμό. Γι’ αυτό όταν ακούμε τον Κρέοντα να λέει ότι «Μα 
η πόλη λοιπόν δεν θεωρείται ότι ανήκει σε αυτόν που την 
κυβερνά;» (στ. 738) δεν πρέπει να μας πιάνει αγανάκτηση, γιατί 
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αυτό που λέει ο Κρέοντας τι εννοεί, και αποτελεί περισσότερο 
μια ρητορική ερώτηση που ηχεί σαν υπενθύμιση. Η αρνητική 
σημασία της τυραννίδας είναι προϊόν μιας μεταγενέστερης 
εποχής. 
  Τελικά ο Κρέοντας είναι ή δεν είναι «κακός»; 
  Και εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι την παρατήρηση ότι το 
φιλολογικό μας γούστο επισκοτίζεται συχνά από τη μαθητεία 
μας σε έργα λαϊκής κατανάλωσης, για να μην πούμε από τα 
ίδια τα παραμύθια με τα οποία γαλουχηθήκαμε στην πρώτη 
παιδική μας ηλικία, και στα οποία επικρατεί ο μανιχαϊσμός της 
διάκρισης των ηρώων σε καλούς και κακούς. Αφού  η Αντιγόνη 
είναι η καλή, ο Κρέοντας δεν μπορεί παρά να είναι ο κακός. 
Όμως ένας κακός Κρέοντας δεν θα ήταν τραγικός (δεν θα 
νιώθαμε γι’ αυτόν κανένα «έλεο») γιατί, αν ήταν πραγματικά 
κακός, η συμφορά της οικογένειάς του μπορεί και να τον άφηνε 
ασυγκίνητο και, πολύ περισσότερο βέβαια, δεν θα υποχωρούσε 
με την απειλή μιας τέτοιας συμφοράς. Παρά τον υπολογισμό 
που διέκριναν μερικοί στη στάση αυτή του Κρέοντα, είναι 
τελικά πολύ ανθρώπινη. 
  Όμως η συμπάθεια του Σοφοκλή είναι με την Αντιγόνη, αυτό 
δεν πρέπει να μας διαφεύγει, και τη συμπάθεια του αυτή 
προσπαθεί κάθε στιγμή να μας την μεταδώσει· και κάνουν 
λάθος κάποιοι ερμηνευτές παίρνοντας τη συγκατάβαση του 
χορού στα λεγόμενα του Κρέοντα σχετικά με την Αντιγόνη ότι 
εκφράζει τα πραγματικά του αισθήματα, πολύ περισσότερο του 
ίδιου του Σοφοκλή. Ο χορός δεν κρατάει καμιά ενδιάμεση 
στάση, η συμπάθεια του είναι με την Αντιγόνη ευθύς εξαρχής, 
όμως μπροστά στον τύραννο δεν μπορεί παρά να κρατήσει μια 
συναινετική στάση και να εκφράζει με πολύ προσοχή τις 
επιφυλάξεις του. 



 

232 
 

  Γιατί όμως ο Σοφοκλής συμπαθεί τόσο την ηρωίδα του, και 
θέλει να την συμπαθήσουμε και εμείς; Από συναισθηματισμό 
για την τόση αγάπη που δείχνει για τον αδελφό της; Ή μήπως 
για την μέχρι θανάτου αφοσίωσή της στους θεϊκούς νόμους; Τη 
δεύτερη αυτή άποψη υποστηρίζει ο Κ. Μάνος, χαρακτηρίζοντας 
τον Σοφοκλή θρησκόληπτο. Εμείς όμως θα παραπέμψουμε σε 
μια από τις ερμηνείες που αναφέραμε ήδη, και δίνουμε πάλι το 
λόγο στο Λούκατς. «Η ιστορική ανάπτυξη των κοινωνικών 
ανταγωνισμών στη ζωή δημιουργεί την τραγωδία σαν το 
λογοτεχνικό είδος της απεικονιζόμενης σύγκρουσης» (σελ. 102) 
και πιο κάτω. «Δεν είναι βέβαια τυχαίο που οι μεγάλες 
περίοδοι της τραγωδίας συμπίπτουν με τις μεγάλες 
κοσμοϊστορικές αλλαγές στην ανθρώπινη κοινωνία. Ήδη ο 
Χέγκελ, αν και με μια μυστικοποιημένη μορφή, είδε στη 
σύγκρουση της Αντιγόνης του Σοφοκλή την σύγκρουση εκείνων 
των κοινωνικών δυνάμεων που στην πραγματικότητα 
οδηγούσαν στην καταστροφή των πρωτόγονων κοινωνικών 
σχηματισμών και στην ανάπτυξη της ελληνικής πόλης. Στην 
ανάλυση που κάνει ο Μπαχόφεν πάνω στην «Ορέστεια» του 
Αισχύλου, αν και σπρώχνει τις μυστικοποιημένες τάσεις ακόμη 
πιο πέρα από τον Χέγκελ, περιγράφει αυτή την κοινωνική 
σύγκρουση πιο συγκεκριμένα, δηλαδή σαν την τραγική 
σύγκρουση ανάμεσα στην μητριαρχία που αρχίζει να 
εξαφανίζεται και στην καινούρια πατριαρχική κοινωνική τάξη» 
(1. σελ. 111). 
  Στην πρωτόγονη κοινωνία με το κοινοκτημονικό καθεστώς των 
φύλων κυριαρχούν οι δεσμοί του αίματος σαν πιο 
αποφασιστικοί. Η «αστική» ανάπτυξη που ακολουθεί, κάνει πιο 
επιτακτική την υποταγή στους νόμους της πόλης από την 
υποταγή στη φωνή του αίματος. Τα οικονομικά συμφέροντα τα 
εκπροσωπεί τώρα καλύτερα η κρατική εξουσία από ότι η 
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κοινότητα των συγγενικών δεσμών. Την προτεραιότητα της 
πολιτείας την εκφράζουν πολύ παραστατικά τα λόγια του 
Κρέοντα που λέει ότι «αυτή είναι που μας σώζει, και όταν μ’ 
ασφάλεια ταξιδεύουμε πάνω σ’ αυτή κάνουμε τους φίλους 
μας» (στ. 189-190). 
  Όμως ο Σοφοκλής θρηνεί για τις συνέπειες που έχει αυτή η 
αλλαγή. Στο παλιό κοινωνικό καθεστώς υπήρχαν σχέσεις 
συντροφικότητας, στο καινούριο καθεστώς σχέσεις υποταγής. 
Στο παλιό καθεστώς υπήρχε αγάπη ανάμεσα στους συγγενείς, 
στο καινούριο καθεστώς ένας θείος μπορεί να αντιμετωπίζει 
την ανιψιά του σαν δούλη. («Γιατί δεν ταιριάζει όποιος είναι 
δούλος των άλλων να κάνει τον υπερήφανο» στ. 478). Στο 
παλιό καθεστώς υπήρχε η αγάπη για τον συνάνθρωπο, στο 
καινούριο η αγάπη για το χρήμα. «Αλλά όσοι δωροδοκηθέντες 
κάνουν τέτοια πράγματα, αργά ή γρήγορα καταλήγουν να 
τιμωρηθούν», (στ. 301) λέει ο Κρέοντας, που το μυαλό του, 
εκφράζοντας το πνεύμα της εποχής του, δεν μπορεί να χωρέσει 
ότι μπορεί να κάνει κανείς κάτι διακινδυνεύοντας τη ζωή του 
χωρίς να έχει σαν στόχο το κέρδος. 
  Ο Σοφοκλής διαπιστώνει την αναπόφευκτη μετάβαση στην 
καινούρια τάξη πραγμάτων και θρηνεί για την απώλεια του 
παρελθόντος, τότε που οι ηθικές αξίες ήσαν πιο πάνω από τις 
υλικές, τότε που η λατρεία των θεών δεν είχε ακόμη 
υποκατασταθεί από την λατρεία του χρήματος. Η μετάβαση 
αυτή είναι αναπόφευκτη, και αυτό φαίνεται από το ότι η 
Αντιγόνη σαν εκφραστής του παλιού δεν σώζεται, αλλά 
πεθαίνει για να καταυγάσουν στον ορίζοντα οι αρετές και αξίες 
τις οποίες εκπροσωπεί. 
  Αυτή η στάση απέναντι στην πραγματικότητα δεν είναι 
καινούργια. Ο Ουώλτερ Σκωτ στο ιστορικό του μυθιστόρημα 
θρηνεί την αποσύνθεση των σκοτσέζικων φύλων με τις 
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πρωτόγονες αρετές τους κάτω από επαφή τους με την 
«πολιτισμένη» Αγγλία και με τις αυλικές ίντριγκες. Ο Τζέημς 
Φένιμορ Κούπερ («Ο τελευταίος των Μοϊκανών») θρηνεί για 
τον εκφυλισμό του «ευγενούς» ινδιάνου στην επαφή του με 
τους λευκούς. 
  Ηρωική στο τραγικό της πέσιμο παρουσιάζει και ο Μασάκι 
Κομπαγιάσι, για να αναφέρουμε και ένα παράδειγμα από τον 
κινηματογράφο, την τάξη των Σαμουράι στο έργο του 
«Σαμουράι», και των αξιών που εκπροσωπούν, κατά τη 
μετάβαση από την κατακερματισμένη φεουδαρχία σε ένα 
καθεστώς συγκεντρωτικό (ανάλογο με αυτό που πέρασε 
Ευρώπη στον ύστερο Μεσαίωνα, κατά τον σχηματισμό των 
εθνικών κρατών), οπότε οι γιαπωνέζοι αυτοί «ιππότες» έχασαν 
την κοινωνική βάση της ύπαρξής τους, με την αποδυνάμωση 
των τοπικών ηγεμονίσκων. 
  Όπως όλοι αυτοί, με παρόμοιο τρόπο και ο Σοφοκλής θρηνεί 
για την απώλεια του παλιού, νιώθει όμως ότι είναι αμετάκλητα 
καταδικασμένο, και γι’ αυτό περιβάλλει την πτώση του με τόση 
αίγλη. 
  Ο επαρκής αναγνώστης, τον οποίο τόσο θαύμαζε ο Σεφέρης, 
μπορεί να ανακαλύψει σε ένα έργο πλευρές που ούτε κατά 
διάνοια δεν είχαν περάσει από το μυαλό του δημιουργού του, 
και παρ’ όλα αυτά να είναι απόλυτα έγκυρες. Δυστυχώς όμως 
επαρκείς αναγνώστες στις μέρες μας είναι συνήθως οι κριτικοί 
και οι ειδικοί μελετητές της λογοτεχνίας, και ο Σοφοκλής δεν 
έγραψε γι’ αυτούς την Αντιγόνη, αλλά για τον μέσο Αθηναίο 
πολίτη. 
Και θα επιμείνουμε στην άποψη του μέσου Αθηναίου πολίτη, ή 
γενικότερα του μέσου θεατή, γιατί υπάρχει η τάση να αγνοείται 
από τη νεότερη κριτική. Και δεν εννοούμε ότι η κριτική πρέπει 
να αποκαλύπτει στο έργο μόνο ότι μπορεί να αποκαλύψει ο 



 

235 
 

μέσος θεατής και τίποτα παραπάνω — κάθε άλλο μάλιστα. 
Εννοούμε ότι πρέπει να αποκαλύψει τους δρόμους και να 
αναλύσει τις τεχνικές με τις οποίες ο δραματουργός κοιτάζει να 
προσεγγίσει το κοινό του. Μια τέτοια προσέγγιση όμως, που θα 
την χαρακτηρίζαμε φορμαλιστική, είναι ξένη στην 
ιδιοσυγκρασία των σημερινών ερμηνευτών, οι οποίοι συνεχώς 
παραπέμπουν στο περιεχόμενο, και την μορφολογική ανάλυση 
την θεωρούν σαν απλό βοηθητικό συμπλήρωμα στην 
προσέγγιση του περιεχομένου. Αυτή η προσέγγιση, που θα την 
ονομάζαμε ιντελλεκτουαλιστική, διανοητική, είναι βέβαια 
ολότελα σύμφωνη με την εποχή μας και κυριαρχεί στην 
ερμηνεία του αρχαίου δράματος —και όχι μόνο— με πρώτο 
διδάξαντα τον Χέγκελ, όμως δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνη με 
το ίδιο το πνεύμα της τραγωδίας. Έννοιες όπως «δίκη» και 
«ύβρις», που αποτελούν κλειδιά στις σύγχρονες προσεγγίσεις, 
είναι ολοφάνερα ανεπαρκείς, και η χρήση τους πολλές φορές 
αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο Κίττο καταβάλλει μεγάλες 
προσπάθειες για να μας πείσει για την ύβριν του Οιδίποδα. 
Χειρότερες είναι οι προσπάθειες αυτών που αγωνίζονται να 
μας πείσουν ότι οι τραγικοί από τη σκηνή προσπάθησαν να 
κάνουν κήρυγμα. Αν υπάρχει μια φιλοσοφία στο αρχαίο δράμα 
και αν μπορούν να αντληθούν ηθικά διδάγματα, αυτό γίνεται 
μόνο παρεμπιπτόντως. Ο κύριος στόχος των τραγικών ήταν 
άλλος. Ήταν η «δι’ ελέου και φόβου περαίνουσα την των 
τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν», όπως μας λέει ο Αριστοτέλης. 
Ο Αριστοτέλης στην ποιητική του μας λέει ότι έλεο δεν 
νιώθουμε για τον οποιονδήποτε, αλλά για τον όμοιο. Και ο 
έλεος αυτός είναι κάτι παρά πάνω από τον απλό οίκτο, 
υποδηλώνει την ταύτιση με τον πάσχοντα σε τέτοια βαθμό, που 
νιώθουμε σαν να πάσχουμε εμείς οι ίδιοι. Την ταύτιση αυτή την 
θεωρεί ο Μπρεχτ σαν το πιο χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της 
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τραγωδίας, και πάνω σ’ αυτή τη βάση διαφορίζει το δικό του 
θέατρο, το επικό θέατρο όπως το ονομάζει, όπου θέλει ο 
θεατής να μην ταυτίζεται με τους ήρωες, αλλά να τους 
τοποθετεί απέναντι του κριτικά και να τους συζητά. 
  Όμως για να επιτευχθεί αυτή η ταύτιση, ο ήρωας πρέπει να 
τύχει της αποδοχής του θεατή. Με την Αντιγόνη δεν υπάρχει 
αμφιβολία, ταυτίζεται. Είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. 
Δεν εμφορείται μόνο από υψηλές αξίες και συναισθήματα 
(σεβασμό προς τους θεούς, αγάπη για τον αδελφό της), 
διαθέτει και το απαιτούμενο πάθος, που τη σπρώχνει μοιραία 
στην επιδίωξη των αξιών της και στην έκφραση των 
αισθημάτων της, χωρίς να κάμπτεται από οποιοδήποτε 
εμπόδιο, ακόμη και το θάνατο. Και η Ισμήνη αγαπά τον αδελφό 
της, και η Ισμήνη σέβεται τους θεούς, όμως ο θεατής δεν 
ταυτίζεται μαζί της γιατί δεν διαθέτει το ίδιο πάθος με την 
Αντιγόνη. Και το πάθος αυτό (εδώ μπορούμε να διακρίνουμε 
έναν υπολανθάνοντα ρομαντισμό) δεν πρέπει να συγχέεται με 
το μέγεθος της αδελφικής αγάπης ή με τον βαθμό υιοθέτησης 
και αποδοχής κάποιων αξιών. Είναι μια ξεχωριστή ψυχική 
ποιότητα που ανήκει στην ηρωίδα και που θα μπορούσε να 
εκφράσει την ίδια δύναμη στην υλοποίηση οποιασδήποτε 
αξίας, στην επιδίωξη οποιουδήποτε σκοπού. Στην Αντιγόνη, 
όπως και στην Άλκηστη, δεν θαυμάζουμε τόσο το μέγεθος της 
αγάπης, (για τον αδελφό ή για το σύζυγο), αλλά την δύναμη 
αυτών των ηρωίδων να θυσιάζουν τη ζωή τους για αυτούς που 
αγαπάνε. 
  Αν το τραγικό πρόσωπο ήταν μόνο η Αντιγόνη, τότε μπορούμε 
πούμε ότι με την αποχώρησή της από τη σκηνή ολοκληρώνεται 
η τραγωδία, ήδη από τον 943 στίχο. Όμως μας μένουν ακόμη 
τετρακόσια στίχοι, σχεδόν το ένα τρίτο του έργου. Τι λόγο 
ύπαρξης έχουν αυτοί οι στίχοι; Μήπως για να ικανοποιηθεί ένα 



 

237 
 

αίσθημα ικανοποίησης του θεατή με την απόδοση δικαιοσύνης, 
να επιτευχθεί η ηθική ικανοποίηση με το να δει τον «κακό» να 
γκρεμίζεται, σύμφωνα με την «ασθένεια των θεάτρων», όπως 
ονομάζει ο Αριστοτέλης την προσμονή των θεατών να θέλουν 
στο τέλος του έργου τον κακό να τιμωρείται; Τότε ο Σοφοκλής 
θα ήταν ένα κακός τραγωδός. Την ουσία μάλλον πρέπει να την 
αν αναζητήσουμε αλλού. 
  Το έργο, έχουν πει πολλοί κριτικοί, έχει μια δίπτυχη δομή, κι 
αυτό για να δικαιολογήσουν την εξαφάνιση της ηρωίδας λίγο 
μετά τη μέση του έργου, κι ας μη λέει τίποτα αυτό, αφού 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του Αριστοτέλη, η ενότητα 
του έργου στηρίζεται στην ενότητα της «πράξης», δηλαδή των 
συμβαινόντων, και όχι στο πρόσωπο του ήρωα. Και η ενότητα 
της πράξης απαιτεί δύο τραγικούς ήρωες, όπου στη μεταξύ 
τους αλληλεπίδραση τα πάντα βαίνουν «κατά το εικός και το 
αναγκαίον», που σημαίνει ότι ή τα γεγονότα εξελίσσονται έτσι 
κατ’ ανάγκη, ή ότι η τέτοια εξέλιξή τους είναι από τις πιο 
πιθανές. Και τίποτα δεν εμποδίζει τον δεύτερο αυτό ήρωα, τον 
Κρέοντα, να εξελιχθεί σε τραγικό πρόσωπο, ίσως πιο τραγικό 
από ότι η ίδια η Αντιγόνη. 
  Κατ’ αρχήν στο πρόσωπό του εφαρμόζεται πληρέστερα η 
«μεταβολή εις δυστυχίαν» που κατά τον Αριστοτέλη 
χαρακτηρίζει τον τραγικό ήρωα. Η Αντιγόνη είναι από την αρχή 
δυστυχισμένη, και η ίδια αναμένει τη μοίρα της όσο και ο 
θεατής. Η μεταβολή εις δυστυχίαν της Αντιγόνης συντελείται 
πριν καν αρχίσει η τραγωδία, τότε που τα δυο αδέλφια της 
πέφτουν αλληλοσκοτωμένα. Όμως η μοίρα του Κρέοντα δεν 
έχει αποφασισθεί ακόμη, ο ίδιος κρατάει στα χέρια του τα 
νήματά της. Αν υποθέσουμε ότι η καταδίκη της Αντιγόνης 
συνιστά μια δεύτερη «μεταβολή εις δυστυχίαν», αυτή δεν είναι 
καθόλου όπως του Κρέοντα. Η δυστυχία της Αντιγόνης είναι η 
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επιβεβαίωση του ηθικού της αναστήματος, η έκφρασή του, και 
σαν τέτοια είναι αναμενόμενη από τον θεατή. Για τον Κρέοντα 
αντίθετα η προσδοκία είναι μήπως καταφέρει και αποτρέψει τη 
συμφορά. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, γιατί έτσι θα 
μειωνόταν το μέγεθος της σημασίας της πράξης της Αντιγόνης, 
καθώς και το ηθικό της ανάστημα. Γι’ αυτό και ο θάνατός της 
είναι αναγκαίος, και αναπότρεπτα θα επιφέρει την πτώση του 
Κρέοντα. Εξ άλλου ο Αριστοτέλης τονίζει ιδιαίτερα ότι ο 
τραγικός ήρωας πρέπει να μεταβαίνει «ουκ εις ευτυχίαν εκ 
δυστυχίας, αλλά τουναντίον εξ ευτυχίας εις δυστυχίαν». 
  Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Ο Σοφοκλής, με αληθινά 
μεγαλοφυή τρόπο, καταφέρνει να αξιοποιήσει τους 
περιορισμούς που αντιμετωπίζει και να δημιουργήσει ένα 
δεύτερο τραγικό ήρωα. «Η Βιρτζίνια Γουλφ», μαρτυρεί ο Βίκτορ 
Έρενμπεργκ, «είχε πει κάποτε ότι ο θεατής στο τέλος του έργου 
συμπαθεί τον Κρέοντα. Αυτό γίνεται όχι με ένα τρυκ από τη 
μεριά του ποιητή, αλλά από το γεγονός ότι ο Κρέων, με όλες τις 
ψεύτικες απόψεις του και τις αποτρόπαιες μεθόδους του, 
γίνεται τελικά θύμα των αρχών του και των εγκληματικών 
ενεργειών του, και από το ότι τα κτυπήματα της μοίρας στο 
τέλος τον έχουν κάνει πιο ανθρώπινο». 
  Ο Κρέοντας είναι πράγματι τραγικός χαρακτήρας, ίσως 
μάλιστα πιο τραγικός από ότι η Αντιγόνη. Και αυτό γιατί η 
πτώση της Αντιγόνης την αναδεικνύει σαν ηρωίδα. Τη μοίρα της 
την έχει επιλέξει η ίδια, ακολουθεί η ίδια μια πορεία που ξέρει 
ότι το πέρας της θα είναι ο θάνατος, και την πορεία αυτή την 
επιλέγει συνειδητά. 
  Για τον Κρέοντα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Ο Κρέων όταν 
καταδικάζει την Αντιγόνη δεν σκέφτεται καθόλου τις συνέπειες 
που μπορεί να έχει πάνω του η καταδίκη αυτή. Ενεργεί 
αλαζονικά, όμως βαθιά πεπεισμένος ότι έτσι πρέπει. Η 
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Αντιγόνη θρηνεί γιατί δεν έχει σε ποιους να στραφεί, ούτε σε 
θεούς ούτε σε φίλους. Όμως σε λίγο καταφτάνει ο Τειρεσίας, 
και ο Αίμων πεθαίνει κρατώντας αγκαλιασμένο το νεκρό της 
σώμα. Αυτός που μένει πραγματικά μόνος είναι ο Κρέων. Όλοι 
σταδιακά στρέφονται εναντίον του, με τελευταία τη γυναίκα 
του την Ευρυδίκη, που αυτοκτονεί αφού τον καταραστεί για τον 
θάνατο του γιου τους. Και το χειρότερο, η «μεταβολή εις 
δυστυχίαν» δεν συνιστά στη δικιά του περίπτωση καμιά 
δικαίωση, όπως στην περίπτωση της Αντιγόνης. 
  Όμως φτάνουν όλα αυτά για να γίνει τραγικός ήρωας ο Κρέων; 
Και η Κλυταιμνήστρα πεθαίνει κάτω από τα φονικά κτυπήματα 
του γιου της, όπως και ο Αίγισθος, όμως τα πρόσωπα αυτά δεν 
είναι τραγικά. Η Ηλέκτρα αλαλάζει που επί τέλους αποδόθηκε 
δικαιοσύνη, και ο θεατής φαίνεται να συμμερίζεται τα 
αισθήματά της. Γιατί τα δυο αυτά άτομα δεν είναι ήρωες 
τραγικοί; 
  Για να γίνουν τραγικοί ήρωες θα πρέπει ο θεατής να νιώσει 
τον έλεο, αυτό το αίσθημα συμπόνιας για τη μοίρα του ήρωα. 
Αυτό το αίσθημα δεν μπορούν να το προκαλέσουν η 
Κλυταιμνήστρα και ο Αίγισθος, καταφέρνει όμως να το 
προκαλέσει ο Κρέων. Πώς όμως; 
  Η μεταμέλεια είναι το πρώτο στοιχείο που οδηγεί στην 
μεταστροφή των αισθημάτων μας. Το κακό δεν έχει ακόμη 
συντελεστεί, η Αντιγόνη δεν έχει ακόμη αυτοκτονήσει, όλα 
μπορούν να σωθούν. Το ότι ο Κρέων βρίσκεται ανίσχυρος να 
σταματήσει τον τροχό που γύρισε ο ίδιος προκαλεί τη συμπόνια 
μας. Κατά μια έννοια μάλιστα, δεν είναι αυτός που έχει 
σκοτώσει την Αντιγόνη αλλά η τύχη, αφού είναι τελείως 
συμπτωματικό το ότι ο Κρέοντας πήγε να θάψει πρώτα τον 
Πολυνείκη και μετά να ελευθερώσει την Αντιγόνη. Και αυτή η 
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σύμπτωση βλέπουμε πόσο καλά λειτουργεί, και πόσο πολύ μας 
κάνει να συμπονέσουμε τον Κρέοντα που «δεν πρόλαβε». 
  Η συμπόνια μας για τον Κρέοντα δεν βγαίνει απλά μέσα από 
την πλοκή, δεν πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που ο Σοφοκλής 
δεν μπόρεσε να χειρισθεί και να το αποτρέψει. Στο αποτέλεσμα 
αυτό αποβλέπει συνειδητά. Και αυτό το βλέπουμε στο τέλος 
του έργου, όταν τον βάζει να θρηνεί και να παρακαλεί τον 
θάνατο να έλθει να τον λυτρώσει. 
  Ο θρήνος αυτός δεν είναι συμπτωματικός. Ο Σοφοκλής θέλει 
να μας κάνει να νιώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο έλεο για τον 
τραγικό του ήρωα. Και αυτό φαίνεται πιο χαρακτηριστικά στον 
Οιδίποδα Τύραννο, όπου το έργο τελειώνει αρκετούς στίχους 
μετά την κορύφωση της αποκάλυψης και την αυτοκτονία της 
Ιοκάστης, σημείο στο οποίο θα είχε τελειώσει κάθε σύγχρονος 
δραματουργός. Μας δείχνει τον Οιδίποδα για πολύ ακόμη 
πάνω στη σκηνή, με όλες τις συνέπειες της μοίρας του, 
ιδιαίτερα στη σκηνή εκείνη όπου θρηνεί κρατώντας στην 
αγκαλιά του τις δυο κόρες του, για να τις απομακρύνουν στο 
τέλος σχεδόν βίαια από κοντά του. 
  Ο Κρέων, όπως και ο Οιδίπους, δεν πεθαίνει. Φεύγει από την 
πόλη του, υποφέροντας όλη την υπόλοιπη ζωή του για το κακό 
που έκανε. Ο πόνος του αυτός τον εξαγνίζει στα μάτια μας, 
συνιστώντας μια τιμωρία πιο φοβερή και από το θάνατο. Ο 
Σοφοκλής είναι πολύ προσεκτικός ώστε να τον βάλει και αυτόν 
να αυτοκτονήσει. 
  Ένα ακόμη στοιχείο που τον κάνει τραγικό ήρωα είναι το 
γεγονός ότι δεν πέφτει «εις την δυστυχίαν μήτε δια κακίαν και 
μοχθηρίαν, αλλά δι’ αμαρτίαν τινά». 
  Το είπαμε και πριν ότι ο Κρέοντας δεν ενεργεί από κακία ή 
μοχθηρία. Αν είναι αλαζονικός, αυτό οφείλεται στο αξίωμα του. 
Πιστεύει ότι ο πολίτης πρέπει να υπακούει στον άρχοντα και ο 
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άρχοντας, αν θέλει να αποφύγει κεντρόφυγες τάσεις, πρέπει να 
τιμωρεί παραδειγματικά όσους καταφέρονται εναντίον της 
πατρίδας. Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλει να φανεί 
αδυσώπητος, αν θέλει να εδραιώσει μια εξουσία που κατέλαβε 
μόλις χθες. 
  «Άπαξ δε τραχύς όστις αν νέον κρατεί» (στ. 35) (και είναι 
σκληρόψυχος ο κάθε νέος αφέντης), λέει ο Αισχύλος στον 
«Προμηθέα Δεσμώτη». Όσο για το ότι αψηφά τους νόμους των 
θεών, μπορούμε να πούμε μαζί με τον Αγαμέμνονα στον 
«Αίαντα», «τον τύραννον ευσεβείν ου ράδιον» (στ. 1350) (το να 
είναι ένα τύραννος ευσεβής δεν είναι εύκολο). 
  Κάτι που θα πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ, είναι ότι για την 
Αντιγόνη δεν ισχύει τόσο ο αριστοτελικός ορισμός για τον 
τραγικό ήρωα, αφού η μεταβολή «εξ ευτυχίας εις δυστυχίαν μη 
δια μοχθηρίαν, αλλά δι’ αμαρτίαν τινά» ισχύει περισσότερο για 
τον Κρέοντα παρά γι’ αυτήν. Μήπως είναι λοιπόν ο Κρέων πιο 
τραγικό πρόσωπο; Ή χειρότερα, μήπως η Αντιγόνη δεν είναι καν 
τραγικό πρόσωπο, αφού δεν βλέπουμε να έχει διαπράξει καμιά 
αμαρτία, με εξαίρεση ίσως αυτή που είχε κατά νου ο Χέγκελ; Ο 
μέσος θεατής, που εξακολουθούμε να επιμένουμε στην άποψη 
του, θα δυσκολευόταν να ανακαλύψει μια οποιαδήποτε 
αμαρτία. 
  Κύριος στόχος της τραγωδίας, δεν θα κουραστούμε να το 
επαναλαμβάνουμε μαζί με τον Αριστοτέλη, είναι η πρόκληση 
του ελέου και του φόβου. Τον έλεο αυτό και το φόβο θα μας 
τον προκαλέσουν οι ήρωες με τις πράξεις τους. Όμως δεν 
υπάρχει μια μόνο συνταγή για το πώς μπορεί να προκληθεί 
αυτός ο έλεος η οποία να ισχύει παντού και πάντα· ίσως 
μάλιστα να μην έχει καμιά σημασία μια τέτοια συνταγή. Κάθε 
ευφυής δραματουργός θα μπορούσε να επινοήσει τους δικούς 
του τρόπους για να προκαλέσει τον έλεο. Όμως επειδή 
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συζητάμε για την αρχαία τραγωδία που ανήκει πια στο 
παρελθόν, από την οποία μάλιστα μας σώθηκε περιορισμένος 
μόνο αριθμός έργων, θα μπορούσαμε να ψάξουμε για τέτοιες 
συνταγές. Ο Αριστοτέλης νομίζω μας παρέχει δύο. Εκτός από 
τον τραγικό ήρωα που δυστυχεί «δι’ αμαρτίαν τινά», μας 
μίλησε και για τον έλεο που προκαλείται «περί τον αναξίως 
δυστυχούντα», γι αυτόν που πάσχει χωρίς να το αξίζει. 
  Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Νομίζουμε όμως ότι η αντίφαση 
αυτή είναι φραστική. Τραγικός ήρωας είναι αυτός που πέφτει 
σε δυστυχία «δι’ αμαρτίαν τινά» ενώ έλεο νιώθουμε για τον 
αναξίως δυστυχούντα. Το «δι’ αμαρτίαν» και το «αναξίως» 
φαίνονται βέβαια κάπως αντιφατικά, όμως η αντίφαση λύνεται 
αν θεωρήσουμε ότι και οι δύο είναι τραγικοί ήρωες, και ο 
δυστυχών αναξίως και ο δυστυχών δι’ αμαρτίαν τινά, και ότι και 
οι δυο προκαλούν τον έλεο. Δυστυχών αναξίως είναι η 
Αντιγόνη, δυστυχών δι’ αμαρτίαν τινά είναι ο Κρέων· και μας 
προκαλούν και οι δυο τον έλεο: η Αντιγόνη γιατί πεθαίνει 
δικαιωμένη, ο δε Κρέων γιατί βγαίνει εξαγνισμένος με τον πόνο 
που νιώθει για τη συμφορά που προκάλεσε. Αν δεν πονούσε 
δεν θα νιώθαμε έλεο, αλλά θα λέγαμε ότι έπαθε ό, τι του άξιζε. 
Γι’ αυτό και ο πόνος του (όπως και ο πόνος του Οιδίποδα), 
παρουσιάζεται τόσο ανάγλυφα, και μάλιστα χωρίς τέλος. Οι 
τέτοιοι ήρωες τελειώνει το έργο και υποφέρουν, δεν 
αυτοκτονούν. Κι αυτό γιατί πρέπει να υποφέρουν πολύ, και για 
πολύ χρόνο, αν είναι να κερδίσουν τον οίκτο μας. Μόνο έτσι 
συντελείται η κάθαρσις των παθημάτων τους, που αλλιώς θα 
φαίνονταν σαν μια δίκαιη τιμωρία. Όσο για την κάθαρση των 
παθημάτων της Αντιγόνης (και όλων των αναξίως 
δυστυχούντων), αυτή συντελείται με τη δικαίωσή της και 
ολοκληρώνεται με την πτώση του Κρέοντα. Ο τραγικός ήρωας 
τυχαίνει είτε του θαυμασμού 
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είτε της συγνώμης μας. 
  Τώρα, ποιος από τους δυο είναι πιο τραγικός ήρωας, η 
Αντιγόνη ή ο Κρέων;  
  Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το αποφασίσει η κριτική. 
Πιο τραγικός είναι αυτός που προκαλεί περισσότερο έλεο. Για 
μένα πιο τραγικός είναι ο Κρέων, κι αυτό γιατί ένα μέρος από 
τον έλεο που νιώθω για την Αντιγόνη έχει μετατραπεί σε 
θαυμασμό. Το ζήτημα πάντως είναι καθαρά υποκειμενικό, και 
από ερμηνευτική άποψη χωρίς νόημα. Εξ άλλου σημασία έχει 
το κατά πόσο το έργο σαν σύνολο, με τις πράξεις των ηρώων, 
μας προκαλεί τον έλεο και τον φόβο και όχι σε ποιο βαθμό ο 
κάθε ήρωας χωριστά. 
  Κάτι που μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμη σχετικά με τον 
Κρέοντα, αλλά και με άλλους τραγικούς ήρωες, είναι ότι με την 
πτώση τους αίρονται σε ένα νέο επίπεδο συνειδητότητας. Η 
πτώση του Κρέοντα τον οδηγεί να δει πράγματα που μέχρι τότε 
δεν είχε αντιληφθεί. Βέβαια αυτό δεν είναι ένα από τα 
αποτελέσματα στα οποία αποβλέπει ιδιαίτερα το αρχαίο 
δράμα, σε αντίθεση με το σύγχρονο, που αποβλέπει σ’ αυτό 
συνειδητά (π.χ. το «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν). Ο Σοφοκλής στο 
τέλος του έργου μας παρουσιάζει απλώς το θρήνο του Κρέοντα 
για να μας δείξει το μέγεθος της συντριβής του. Η 
αυτοσυνείδηση και η διαυγής της έκφραση δεν μπορεί να 
χωρέσει παρά στο μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταστροφής και 
της καταστροφής. Όταν ο Κρέων ακούει τις τρομερές 
προφητείες και αποφασίζει να ταπεινώσει την υπερηφάνεια 
του είναι που λέει «φοβούμαι μήπως είναι καλύτερα να περνά 
κανείς τη ζωή του τηρώντας τους καθιερωμένους νόμους» (στ. 
1113-4).  
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Λόγος και  Πράξη, τ. 49, Ιούν-Αυγ.1992, σελ. 5-14. Είναι το 
κείμενο της εισήγησης σε σεμινάριο της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων με θέμα «Η Διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη Μέση 
Εκπαίδευση», Καβάλα,  Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 1989. 
   
  Ο τρόπος προσέγγισης του «Πρωταγόρα» από τον 
εκπαιδευτικό έχει να κάνει με διδακτικά προβλήματα που 
έχουν την προέλευση τους στο αναλυτικό πρόγραμμα και τις 
γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στη Μέση Εκπαίδευση. 
Από τη στιγμή που προβλέπεται ότι δε θα διδαχθεί ολόκληρος ο 
Πρωταγόρας αλλά ένα μεγάλο τμήμα του θα δοθεί σε 
περίληψη, κάθε συνολική, σφαιρική προσέγγιση του έργου θα 
στηρίζεται κατά κάποιο τρόπο στο κενό. Αλλά και από το τμήμα 
που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα να διδαχθεί, 
πάλι μόνο ένα μέρος του θα προλάβουν οι συνάδελφοι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία να διδάξουν, ένα μέρος που 
μόλις καλύπτει την έκθεση των ιδεών του Πρωταγόρα. Ο 
Πλάτωνας, από τον κόσμο των ιδεών που κατοικεί, δε θα 
πρέπει να είναι καθόλου ικανοποιημένος βλέποντας τους 
έλληνες μαθητές να διδάσκονται μόνο εκείνο το τμήμα του 
έργου του όπου ο Πρωταγόρας εκθέτει τις αντιλήψεις του και 
όχι εκείνο το τμήμα όπου ο λαμπρός δάσκαλος του, ο 
Σωκράτης, τις αναθεωρεί. Έτσι, με δεμένα τα χέρια από το 
αναλυτικό πρόγραμμα και από τα χρονικά περιθώρια που 
έχουμε στη διάθεση μας, το πρόβλημα μας σήμερα είναι τι το 
καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον Πρωταγόρα. 
  Ένα γενικότερο πρόβλημα με την ανάλυση λογοτεχνικών ή 
φιλοσοφικών έργων είναι ότι τα σημαντικότερα πράγματα τα 
λέμε (ή μπορούμε να τα πούμε) μόνο στη συνολική θεώρηση 
του έργου. Στην Αντιγόνη π.χ., όπου αντιμετωπίζουμε το ίδιο 
πρόβλημα, τι έγκυρο θα μπορούσαμε να πούμε για τον 
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Κρέοντα, τη στιγμή που τουλάχιστον το τελευταίο τρίτο της 
τραγωδίας δεν προλαβαίνει να διδαχθεί; 
  Άλλο πρόβλημα της διδακτικής του κειμένου είναι η 
επικέντρωση της διδασκαλίας μας. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
λέει ότι τα συντακτικά και γραμματικά σχόλια περιορίζονται 
μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την κατανόηση του 
κειμένου, ενώ το κύριο βάρος πρέπει να πέφτει στην ερμηνεία 
του. Όμως στις 10 έως 15 σειρές που είναι το μάθημα της 
ημέρας, αν πραγματικά ρίξουμε το βάρος μόνο στο σχολιασμό 
τους, κινδυνεύουμε να απεραντολογούμε για ασήμαντα 
πράγματα, όπως το τι ήταν ο Ζεύξις ο Ηρακλεώτης ή για τους 
Σκύθες τοξότες που «εξαίρονται τους ενοχλούντας κελευόντων 
των πρυτάνεων». Οι μαθητές που σκοπεύουν να 
ακολουθήσουν την τρίτη δέσμη, αντί του τέτοιου είδους 
σχολιασμό δικαιολογημένα θα προτιμούσαν περισσότερη 
συντακτική ή γραμματική ανάλυση. Και οι συνάδελφοι βέβαια, 
αφού εκεί οδηγούν τα πράγματα, διαισθητικά ή από 
πεποίθηση, καταλήγουν σ’ αυτή την αντιμετώπιση του 
κειμένου, και κατά τη γνώμη μας, με τους δοσμένους όρους και 
συνθήκες διδασκαλίας, καλά κάνουν. 
  Το πνεύμα του αναλυτικού προγράμματος, η ερμηνευτική 
δηλαδή προσέγγιση, είναι βέβαια το σωστότερο, είναι όμως 
καταδικασμένο, με βάση την κατάσταση αυτή, να μένει νεκρό 
γράμμα. 
  Δεν θα μπορούσαμε άραγε να το ζωντανέψουμε; 
  Κατά τη δική μας αντίληψη, ένας μόνος τρόπος υπάρχει. Και 
αυτός είναι ο συνεχής φωτισμός της διδακτικής ενότητας κάτω 
από το φως μιας συνολικής ερμηνευτικής προσέγγισης του 
έργου. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί ο βυζαντινισμός στους επί 
μέρους σχολιασμούς. 
  Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό; 
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  Κατά τη γνώμη μας, πριν από την εισαγωγή στο κείμενο, θα 
πρέπει να δοθεί μια αρκετά εκτενής περίληψη του έργου, όλου 
του έργου. Στην περίληψη αυτή θα υπεισέρχονται νύξεις που 
θα αφορούν τα κύρια σημεία και τα βασικά χαρακτηριστικά του 
έργου και παράλληλα θα επιχειρείται και η συνολική 
παρουσίαση των ιδεών και των στόχων του Πλάτωνα όταν 
έγραφε το έργο (Παραγωγική μέθοδος, όπως την ορίζει ο 
Χρήστος Χρηστίδης την οποία και προκρίνει). Έτσι η διδασκαλία 
μετά, κάθε ξεχωριστής ενότητας, θα γίνεται κάτω από το φως 
της συνολικής υπόθεσης του έργου και μιας πρώτης 
ερμηνευτικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή θα πλουτίζεται 
και ενδεχόμενα θα τροποποιείται με την πρόοδο της 
διδασκαλίας. 
  Εγώ προσωπικά, σαν φιλόλογος που πρέπει να διδάξω το 
έργο, να τι θα κάνω. 
  Καταρχάς θα διαβάσω μια εισαγωγή για το έργο. Αυτό θα με 
διευκολύνει να προσανατολισθώ στην ανάγνωση όλου του 
έργου που θα κάνω αμέσως μετά. Αφού διαβάσω το έργο, θα 
ξαναδιαβάσω την ίδια εισαγωγή. Έτσι θα την αφομοιώσω 
περισσότερο, αφού θα έχει προηγηθεί η ανάγνωση του 
κειμένου. Στη συνέχεια θα διαβάσω οποιαδήποτε σχετική 
βιβλιογραφία. 
  Η παραπάνω διαδικασία δεν αποτελεί παρά εφαρμογή της 
μεθόδου που ορίζεται σχηματικά σαν γενικό-ειδικό-γενικό 
(ερμηνευτικός κύκλος). Αντιμετωπίζουμε το θέμα γενικά, για να 
έχουμε ένα μπούσουλα να το αντιμετωπίσουμε μετά πιο 
ειδικά. Η ειδική αντιμετώπιση θα μας επιτρέψει στο τέλος να το 
προσεγγίσουμε πιο ολοκληρωμένα γενικά. 
  Αφού κάνω αυτές τις προεργασίες θα ξαναδιαβάσω το κείμενο 
και θα το  χωρίσω σε ενότητες. Μετά θα γράψω μια περίληψη, 
την οποία θα δώσω στους μαθητές μου. Η περίληψη αυτή θα 
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γραφεί κάτω από το πρίσμα της γενικής αντίληψης που θα έχω 
αποκτήσει για το έργο. Έτσι θα προσανατολίσω τους μαθητές 
στα σημαντικά του μέρη και φυσικά στην ίδια την ουσία του. 
Στην πορεία της διδασκαλίας θα προβώ σε ένα πιο ειδικό 
σχολιασμό ιδεών και αντιλήψεων, που θα ξεφεύγουν από τα 
πλαίσια του κειμένου, παραθέτοντας ό, τι εξειδικευμένες 
πληροφορίες διαθέτω. 
  Αφού ολοκληρώσω αυτή την περίληψη θα τη βγάλω σε 
φωτοτυπίες και θα τη μοιράσω στους μαθητές μου. Μετά θα τη 
διδάξω σε δυο ή τρεις διδακτικές ώρες, επιμένοντας στην 
αφομοίωση της, αφού από αυτή θα εξαρτηθεί κατά πολύ η 
πορεία της μετέπειτα διδασκαλίας, ακόμη και με την απειλή 
ενός τεστ. 
  Θα εγερθεί η αντίρρηση: όλα τα παραπάνω δεν περιέχονται 
στην εισαγωγή του σχολικού βιβλίου; 
  Υπάρχουν τρεις απαντήσεις. Η πρώτη, ότι η περίληψη του 
περιεχομένου είναι πάρα πολύ σύντομη. Η δεύτερη, ότι έχω 
γνωρίσει και άλλες ιδέες για το έργο εκτός από αυτές που 
περιέχονται στη σχολική εισαγωγή και τρίτον μετά από μια 
τέτοια διαδικασία θα έχω εγώ ο ίδιος αφομοιώσει περισσότερο 
τον Πρωταγόρα, ώστε η διδασκαλία του να γίνει από μέρους 
μου πιο αποτελεσματική. 
  Παρεμπιπτόντως να αναφέρουμε ότι η διδασκαλία μας είναι 
πιο αποτελεσματική και στα άλλα μαθήματα αν το ψάχνουμε 
το θέμα αρκετά μόνοι μας, γιατί μ’ αυτό τον τρόπο το 
αντικείμενο που θα έχουμε να διδάξουμε το αφομοιώνουμε 
περισσότερο και μπορούμε έτσι να το αναπαράγουμε πιο 
αποτελεσματικά κατά τη διδασκαλία, δίνοντας περισσότερες 
πληροφορίες στο μαθητή. Επειδή όμως το πρόβλημα με την 
πλειοψηφία των μαθητών είναι ότι απλώς θέλουν να 
ξεμπερδέψουν με το μάθημα όσο γίνεται πιο γρήγορα και 
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νομίζουν ότι ξεμπερδεύουν αν μάθουν αυτά που γράφει μόνο 
το βιβλίο και για τη δική σου άποψη ή τις πρόσθετες 
πληροφορίες που θα τους έχεις δώσει δεν θυμούνται τίποτα 
την επομένη, γι’ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μοιρασθεί σε 
φωτοτυπίες η παραπάνω δουλειά και να δουλευτεί στα πλαίσια 
της εισαγωγής, μια και υπάρχει στους μαθητές (και όχι μόνο) ο 
φετιχισμός του γραπτού κειμένου, και γι’ αυτό το λόγο μάλιστα 
το κείμενο ενδείκνυται να είναι δακτυλογραφημένο. 
  Η γενική εντύπωση που έχω αποκομίσει εγώ για το έργο είναι 
ότι ο Πλάτωνας εδώ δίνει περίπου ένα μυθιστόρημα, με την 
έννοια ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο η έκθεση κάποιων 
φιλοσοφικών ιδεών, όσο η αναπαράσταση της ατμόσφαιρας 
του όλου σοφιστικού κινήματος. Και μια και για τους σοφιστές 
δεν τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση, κυρίαρχος τόνος του έργου του 
είναι η ειρωνεία. 
  Καταρχάς στο πρόσωπο του Ιπποκράτη ο Πλάτωνας 
ειρωνεύεται τη μεγάλη λαχτάρα που είχε ο κόσμος να ακούσει 
τους σοφιστές. Ο Ιπποκράτης, μόλις μαθαίνει από τον αδελφό 
του ότι έφτασε ο Πρωταγόρας, είναι έτοιμος να τρέξει να βρει 
το Σωκράτη για να τον παρακαλέσει να μεσολαβήσει, ώστε να 
τον δεχτεί ο Πρωταγόρας σαν μαθητή. Είναι όμως πολύ αργά 
και έτσι πέφτει να κοιμηθεί. Η ανυπομονησία του δεν τον 
αφήνει να χορτάσει ύπνο και ξυπνάει αξημέρωτα. Τρέχει 
αμέσως στο σπίτι του Σωκράτη και αρχίζει να βαράει 
ανυπόμονα την πόρτα με το μπαστούνι του. Μόλις του 
ανοίγουν ορμάει μέσα σαν σίφουνας λέγοντας ότι βιάζεται, και 
φωνάζει τον Σωκράτη αν ξύπνησε ή κοιμάται ακόμη, προφανώς 
για να τον ξυπνήσει μ’ ένα εύσχημο τρόπο αν τύχει και 
κοιμάται. Ο Σωκράτης με το δίκιο του ανησυχεί. 
— Μήπως σου έκανε τίποτα ο Πρωταγόρας; τον ρωτάει. 
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Μπα, δεν του έκανε τίποτα, απλώς βιάζεται να γίνει μαθητής 
του, για να γίνει και αυτός σοφός. 
— Μα αν τον πληρώσεις θα σε κάνει και σένα σοφό, του λέει ο 
Σωκράτης. 
— Μακάρι να είναι μόνο ζήτημα χρημάτων, γιατί είμαι 
διατεθειμένος να ξοδέψω όλα μου τα χρήματα, και αν δεν 
φτάνουν και των φίλων μου, απαντάει ο νεαρός. 
  Με τη σαρκαστική αυτή υπερβολή ο Πλάτωνας αφενός 
υπαινίσσεται την μομφή ότι οι σοφιστές δίδασκαν επ’ αμοιβή, 
σε αντίθεση με το δάσκαλο του, και αφετέρου ειρωνεύεται 
όλους εκείνους που ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά για να 
γίνουν μαθητές των σοφιστών. 
  Στη συνέχεια ο Σωκράτης παρομοιάζει τους σοφιστές με 
εμπόρους, που έχουν κάθε λόγο να διαφημίσουν την 
πραμάτεια τους, είτε είναι καλή είτε όχι. Όμως ο Ιπποκράτης 
μπορεί άραγε να ξεχωρίσει την ποιότητα της; 
  Φτάνοντας στο σπίτι του Καλλία όπου φιλοξενείται ο 
Πρωταγόρας αντιμετωπίζουν την δυσφορία του θυρωρού, που 
έχει βαρεθεί όλο αυτό το συρφετό των σοφιστών που 
συρρέουν στο σπίτι, και τον βρίσκουν ολότελα απρόθυμο να 
τους ανοίξει. 
  Στη συνέχεια ο Σωκράτης αναφέρεται στο πλήθος του κόσμου 
που βρίσκονται εκεί. Οι περισσότεροι είναι ξένοι από άλλες 
πόλεις, τους οποίους ο Πρωταγόρας μάγεψε τόσο πολύ, ώστε 
αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν. Ο σεβασμός μάλιστα προς 
το δάσκαλό τους είναι τόσο μεγάλος, ώστε προσέχουν καθώς 
περπατούν στην αυλή να μη βρίσκονται ποτέ μπροστά του. 
Μόλις φτάσουν στην άκρη της αυλής και αυτός κάνει μεταβολή, 
αυτοί χωρίζονται στα δυο και φροντίζουν να βρεθούν πάλι 
πίσω του. 
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  Υπάρχουν ειρωνικές αναφορές και σε άλλα πρόσωπα. Τον 
Ιππία, να απαντά στις ερωτήσεις του ακροατηρίου του 
καθισμένος πάνω σε ένα θρόνο. Τον Πρόδικο, να είναι 
ξαπλωμένος στη μικρή αποθήκη που έχουν μετατρέψει σε 
ξενώνα για να δεχθούν τον τόσο κόσμο, σκεπασμένο με ένα 
σωρό σκεπάσματα. Η μπάσα φωνή του προκαλεί ένα βόμβο 
στο δωμάτιο, πράγμα που δεν άφηνε τον Σωκράτη να 
ξεδιακρίνει τα λεγόμενα του. 
  Ο Πλάτων, με το στόμα του Πρωταγόρα, κάνει αναφορά στο 
ότι οι σοφιστές ήσαν μισητοί στις πόλεις που πήγαιναν, γιατί 
έκαναν τους καλύτερους νέους να παρατούν τις οικογένειες 
τους και να τους ακολουθούν. Έτσι, λέει, πολλοί απεποιούντο 
τον τίτλο του σοφιστή, όπως ο Όμηρος, ο Ησίοδος και άλλοι, 
για λόγους προληπτικούς, πράγμα όμως που είναι 
αναχρονισμός από τη μεριά του Πλάτωνα, μια και τότε ο όρος 
σοφιστής δεν είχε την αρνητική σημασία που απέκτησε στην 
εποχή του. Ο Πρωταγόρας όμως, αρκετά θαρραλέα, προτιμά να 
μην υποκρίνεται, αλλά να δηλώνει απερίφραστα ότι είναι 
σοφιστής. 
  Ο Σωκράτης, υπαινισσόμενος τη ματαιοδοξία του Πρωταγόρα, 
λέει ότι, έχοντας διαβλέψει τη διάθεσή του να επιδειχθεί στον 
Πρόδικο και στον Ιππία για τους νεοφερμένους που ήλθαν σαν 
θαυμαστές του, του προτείνει να καλέσουν και τους άλλους να 
παρακολουθήσουν τη συζήτηση. 
  Με τη συζήτηση αρχίζει και το τμήμα του έργου που πρόκειται 
να διδαχθεί. Ο Πρωταγόρας σε σχετική ερώτηση του Σωκράτη 
παραδέχεται ότι διδάσκει την πολιτική τέχνη, δηλαδή την τέχνη 
να κάνει τους άνδρες αγαθούς πολίτες. Όμως ο Σωκράτης 
φέρνει αντιρρήσεις για το αν μπορεί να διδαχθεί η πολιτική 
αρετή. Ο Πρωταγόρας αναλαμβάνει να το αποδείξει. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιεί «μύθον» και «λόγον», παραδείγματα 
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δηλαδή από τη μυθολογία και λογικές αποδείξεις. Αυτό είναι 
και το μόνο τμήμα του έργου που προλαβαίνει να διδαχθεί.  
Έτσι εκτός του ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόθεση του 
Πλάτωνα στο διάλογο αυτό είναι η πραγμάτευση του διδακτού 
ή όχι της αρετής, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και το 
σωκρατικό αντίλογο. 
  Στη συνέχεια ο Σωκράτης κάνει παρατηρήσεις σχετικά με τους 
δημηγόρους, που βγάζουν μακρούς λόγους και όταν απαντούν 
σε τυχόν απορίες των ακροατών τους πάλι μακρηγορούν. Τους 
παρομοιάζει μάλιστα με τα χάλκινα αγγεία, που όταν τα 
χτυπήσει κανείς βγάζουν μακρύ ήχο, ο οποίος δεν σταματάει 
παρά μόνο όταν ακουμπήσει κανείς το χέρι του πάνω τους. Ο 
υπαινιγμός είναι σαφής, όμως για τον Πρωταγόρα παραδέχεται 
ότι είναι ικανός για αληθινή συζήτηση, όταν ερωτάται δηλαδή 
να μην κατατείνει «δόλιχον τον λόγον» αλλά να απαντά με 
βραχυλογία, και όταν ερωτά να περιμένει την απάντηση. 
  Είναι φανερό ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον Πρωταγόρα στο 
δικό του έδαφος, με τη μέθοδο δηλαδή της μαιευτικής. Την 
χρησιμοποιεί όμως με ένα τρόπο καθαρά σοφιστικό, 
οδηγώντας τον Πρωταγόρα σε διαδοχικές αντιφάσεις. Ο 
Σωκράτης, αφού με μια σειρά συλλογισμών τον παρασύρει να 
παραδεχτεί ότι κάθε πράγμα έχει ένα μόνο αντίθετο, τον 
σπρώχνει στη συνέχεια να παραδεχτεί ότι η αφροσύνη είναι 
αντίθετη με την σωφροσύνη. Πιο πριν όμως είχε παραδεχτεί ότι 
αντίθετο της αφροσύνης είναι η σοφία, με αποτέλεσμα η 
αφροσύνη να φαίνεται ότι έχει δύο αντίθετα, τη σοφία και τη 
σωφροσύνη. Μήπως λοιπόν αυτά τα δυο είναι όμοια; Όμως πιο 
πριν πάλι ο Πρωταγόρας είχε πει ότι τα μόρια της αρετής, στα 
οποία συγκαταλέγονται η σοφία και η σωφροσύνη, δεν είναι 
όμοια. Με τέτοιου είδους διαλεκτικά τερτίπια δεν είναι 
περίεργο που ο Πρωταγόρας αρχίζει να δυσανασχετεί.  
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  Στη συνέχεια ο Πρωταγόρας ξεχνιέται και αρχίζει πάλι να 
μακρηγορεί. Ο Σωκράτης προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Ο 
Πρωταγόρας, αφού την έπαθε προηγουμένως, είναι εξαιρετικά 
απρόθυμος. 
— Πιστεύεις, του λέει, ότι αν έκανα μια συζήτηση με τον τρόπο 
που θα ήθελε ο συνομιλητής μου, θα γινόμουνα ποτέ αυτός 
που είμαι και θα ακουγόταν το όνομα μου σε όλη την Ελλάδα; 
  Αυτό θα μπορούσε να το έχει πει πράγματι ο Πρωταγόρας, 
χαριτολογώντας. Ο Πλάτωνας, αξιοποιώντας αυτό το 
ενδεχόμενο, παρουσιάζει τους σοφιστές σαν άτομα που τη 
φήμη τους τη χρωστάνε στο λόγο και μάλιστα όχι στον 
οποιοδήποτε λόγο, αλλά αυτόν που μπορούν οι ίδιοι να 
καθορίσουν και να ελέγξουν. 
  Ο Σωκράτης βέβαια δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει. 
Προφασίζεται ότι έχει κάποια δουλειά και δεν μπορεί να 
καθυστερεί, ανεχόμενος τον Πρωταγόρα να μακρηγορεί. 
  Το τέχνασμα είναι προφανές. Ο Σωκράτης θέλει να πει με 
έμμεσο τρόπο ότι δεν έχει νόημα να χάνεις το χρόνο σου για να 
πεις κάτι που μπορείς να το πεις με λιγότερα λόγια. Μάλιστα η 
περιεκτικότητα και η συντομία των απαντήσεων είναι όχι μόνο 
αρετή, αλλά αυτή η ίδια η αληθινή φιλοσοφία. Πιο κάτω θα 
αναπτύξει πιο διεξοδικά την αντίληψη ότι «το λακωνίζειν εστί 
φιλοσοφείν». 
  Ο Πλάτωνας αφήνει τους αναγνώστες του να πάρουν μια 
ανάσα βάζοντας τους ακροατές της συζήτησης να προσπαθούν 
να πείσουν τους συνομιλητές να συνεχίσουν. Πιθανώς ο 
Πλάτωνας εδώ αναπαράγει μια πραγματική κατάσταση που θα 
παρουσιαζόταν συχνά σε συνομιλίες σοφιστών. Όταν μια 
συζήτηση περιήρχετο σε αδιέξοδο, η ομήγυρη, ενθουσιασμένη 
από την μονομαχία των δύο συνομιλητών και από το ίδιο το 
περιεχόμενο της συζήτησης, θα προσπαθούσε ασφαλώς με 
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κάθε τρόπο να τους πείσει να συνεχίσουν. Στις τέτοιες 
παρεμβολές των ακροατών, σε όλο το έργο, ο Πλάτωνας αφήνει 
να εκφραστούν κύριες αντιλήψεις των σοφιστών. Εδώ 
εκφράζεται από τον Ιππία η αντίληψη για την υπεροχή της 
φύσης έναντι του νόμου, του φυσικού έναντι του συμβατικού. 
  Και ενώ γίνεται αποδεκτή μια μέση λύση, στην πράξη τη 
βλέπουμε να εγκαταλείπεται καθώς, προχωρώντας στην 
ερμηνεία ενός ποιήματος του Σιμωνίδη, εγκαταλείπουν και οι 
δυο τους την τεχνική των ερωταποκρίσεων, και εδώ είναι ο 
Σωκράτης που «κατατείνει δόλιχον τον λόγον». Ο Πρωταγόρας, 
μια και βρίσκεται σε οικεία εδάφη, δε διαμαρτύρεται. 
  Ο Πρωταγόρας ισχυρίζεται ότι ο Σιμωνίδης αντιφάσκει σε 
κάποιο του  ποίημα και επιχειρηματολογεί αρκετά 
επιτυχημένα, ώστε να αποσπάσει την επιδοκιμασία του 
ακροατηρίου. Ο Σωκράτης «ποζάρει» σιωπώντας, αφήνοντας 
τάχα το συνομιλητή του να χαρεί μια πύρρεια νίκη, 
υποβάλλοντας την αίσθηση ότι σε λίγο θα σαρώσει όλα του τα 
επιχειρήματα. Η αλήθεια βέβαια είναι, όπως παραδέχεται στο 
φίλο του χαμογελώντας πονηρά, ότι είχε περιέλθει σε 
αμηχανία. Και προκειμένου να βρει κάποιο χρόνο για να 
σκεφτεί τα ουσιαστικά του επιχειρήματα, αρπάζεται από τη 
διπλή σημασία της λέξης «χαλεπόν» που βρίσκεται σε ένα από 
τα δυο αποσπάσματα που του παραθέτει ο Πρωταγόρας, με τη 
συνεπικουρία και του Πρόδικου, του οποίου τη μαρτυρία, σαν 
πατριώτη του Σιμωνίδη, επικαλείται ο Σωκράτης. 
  Εδώ η σοφιστική επιχειρηματολογία φτάνει τα όρια του 
κωμικού, αφού ο Σωκράτης προσπαθεί να υποστηρίξει, 
συνειδητά μάλιστα, κάτι ολοφάνερα παράλογο. Ο Πλάτωνας 
τεχνηέντως δεν αφήνει τον Πρωταγόρα να προβάλει τη μόνη 
αποστομωτική απάντηση (πράγμα που σε πραγματικές 
συνθήκες δε θα ολιγωρούσε καθόλου να κάνει), ότι το 



 

255 
 

ανυπόστατο αυτής της ερμηνείας αποδεικνύεται από τον 
αμέσως επόμενο στίχο, πράγμα που θα κάνει ο ίδιος ο 
Σωκράτης όταν θα του έλθουν στο μυαλό τα πιο ουσιαστικά του 
επιχειρήματα, παραδεχόμενος ότι ανέπτυξε την προηγούμενη 
επιχειρηματολογία αστεϊζόμενος. 
  Όμως και εδώ δεν εγκαταλείπει τις σοφιστείες, προκειμένου 
να ανατρέψει την αντίληψη του Πρωταγόρα ότι ο Σιμωνίδης 
αντιφάσκει. Επιχειρηματολογεί με εξαιρετική επιτυχία 
σχολιάζοντας τη λέξη «εκών», ενάντια μάλιστα στην ίδια του 
την αντίληψη ότι «ουδείς εκών κακός» την οποία θα 
υποστηρίξει εκτενώς παρακάτω μια και έτσι εξυπηρετείται εδώ 
η επιχειρηματολογία του. 
  Ο Πλάτων, προκειμένου να διακωμωδήσει τους σοφιστές, 
παρουσιάζει τον Σωκράτη σοφιστή ανώτερο και ικανότερο από 
τον πιο επιφανή τους εκπρόσωπο, τον Πρωταγόρα. Από πολλές 
απόψεις εξάλλου ο Σωκράτης ήταν σοφιστής. Ο Αριστοφάνης, 
διακωμωδώντας τον στις «Νεφέλες» (στίχοι 98-104) σα 
σοφιστή, απηχεί προφανώς αντιλήψεις μιας πλατιάς μερίδας 
των συμπολιτών του. 
  Οι δυο συνομιλητές, αφού παρατήσουν την ποίηση, 
καταπιάνονται πάλι με το πρώτο τους θέμα. Ο Πρωταγόρας 
πιστεύει ότι ενώ όλα τα μόρια της αρετής μοιάζουν, η ανδρεία 
διαφέρει αρκετά. Γιατί υπάρχουν άνδρες ανδρείοι, λέει, που 
όμως είναι άδικοι, ανόσιοι, ακόλαστοι και αμαθέστατοι. Ο 
Σωκράτης αναλαμβάνει πάλι να τον γελοιοποιήσει, 
αναγκάζοντας τον να παραδεχθεί με την γνωστή του τεχνική της 
μαιευτικής ότι η ανδρεία είναι ζήτημα γνώσης, ότι «ανδρεία 
εστί η σοφία των δεινών και μη δεινών». Και όχι μόνο η 
ανδρεία, αλλά και «πάντα χρήματα εστί επιστήμη και η 
δικαιοσύνη, και η σωφροσύνη και η ανδρεία», ώστε τελικά να 
αποδεικνύεται ότι η αρετή είναι διδακτή αφού είναι επιστήμη. 
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  Η πλατωνική ειρωνεία της σοφιστικής είναι εδώ εμφανής. 
Μιας σοφιστικής, της οποίας ο αναγνώστης πέφτει θύμα όχι 
λιγότερο από ό, τι ο Πρωταγόρας. Ο αναγνώστης πείθεται στην 
αρχή από την επιχειρηματολογία του Σωκράτη ότι η αρετή δεν 
είναι διδακτή. Στο τέλος πάλι, ο ανυποψίαστος αναγνώστης 
αφήνεται να παρασυρθεί από τη μια εξίσου πειστική 
επιχειρηματολογία, τις λογικές συνέπειες της οποίας ο 
Σωκράτης τις εκθέτει μόλις στην τελευταία παράγραφο: η 
αρετή, μια και εξαρτάται από την επιστήμη, όπως έγινε 
προηγουμένως αποδεκτό για τα μόρια της, είναι τελικά 
διδακτή. Έτσι ο Σωκράτης αποδεικνύεται πιο ικανός σοφιστής 
από τον δάσκαλο ο οποίος «δίδασκε τους μαθητές του να 
αναπτύσσουν τα υπέρ και τα κατά της ίδιας υπόθεσης» (Βλ. 
W.K.Guthrie, Οι σοφιστές, μετάφραση Δαμιανού Τσεκουράκη, 
σελ. 27, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1989). 
  Η προειδοποίηση του Πλάτωνα είναι σαφής: σοφιστική είναι η 
τέχνη να παρασύρεις τον ακροατή σου να πιστεύει αυτό που 
θέλεις εσύ, ακόμη και αν πρόκειται για τα πιο ανυπόστατα και 
αντιφατικά πράγματα. 
  Παρολαυτά ο Πλάτων δείχνει να εκτιμά το ανώτερο, σχεδόν 
ιπποτικό ήθος των αντιπάλων συζητητών, καθώς τους 
παρουσιάζει να ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις που σε μεγάλο 
βαθμό τις εννοούν. Αναπαριστά έτσι το εκλεπτυσμένο 
διανοητικό ήθος της εποχής. 
  Ο Πλάτων, αξιοποιώντας την τέτοια κατάληξη της συζήτησης, 
υποστηρίζει με το πρόσωπο του Σωκράτη ότι κανένα 
φιλοσοφικό θέμα δεν είναι οριστικά κλεισμένο, ότι πρέπει να 
ερευνάται ξανά και ξανά, μήπως ο Επιμηθεύς μας εξαπατήσει, 
όπως τότε στη μοιρασιά των εφοδίων που παρείχαν οι θεοί στα 
ζώα σύμφωνα με τον μύθο που εξέθεσε ο Πρωταγόρας, και 
κάνει τη σκέψη μας να σφάλλει.  
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  Τα δύο κύρια ζητήματα που έχουν σχέση με το διάλογο και 
που θα πρέπει να συζητηθούν διεξοδικά στην τάξη, είναι το 
ζήτημα της σοφιστικής και το ζήτημα του διδακτού της αρετής. 
Στα πλαίσια της σύντομης αυτής εισήγησης, μόνο πολύ 
περιληπτικά, σχεδόν αφοριστικά, μπορώ να εκθέσω τις δικές 
μου απόψεις. 
  Οι σοφιστές έχουν θεωρηθεί από πολλούς σαν το αντίστοιχο 
των εγκυκλοπαιδιστών ή των philosophes. Πιστεύω ότι ήσαν οι 
ιδεολογικοί εκπρόσωποι μιας ανερχόμενης εμποροβιοτεχνικής, 
τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε αστικής, τάξης, η οποία 
διεκδικούσε την εξουσία από τους γαιοκτήμονες. Η 
προσπάθειά τους είναι διπλή: αφενός να ανατρέψουν την 
αριστοκρατική ιδεολογία και αφετέρου να αναπτύξουν στους 
νέους αστούς την ικανότητα να εκπροσωπούν αποτελεσματικά 
τα συμφέροντά τους στην εκκλησία του δήμου, στα δικαστήρια 
και αλλού. Έτσι αποτελούν τους πατέρες της ρητορικής και της 
σοφιστικής, της επιτυχημένης δηλαδή επιχειρηματολογίας. 
  Ο Καίσαρ είχε πει: η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να είναι 
μόνο τίμια, αλλά και να φαίνεται. Ένας σοφιστής θα μπορούσε 
να συμπληρώσει: ή έστω να φαίνεται και ας μην είναι. 
  Η αλήθεια για να γίνει δεκτή, πρέπει να παρουσιάζεται με 
τρόπο πειστικό. Αν αποκτήσει όμως κανείς αυτή την τέχνη, τι θα 
τον εμποδίσει να παρουσιάσει με τρόπο πειστικό το ψέμα σαν 
αλήθεια; 
  Το κεντρικό σημείο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης 
γαιοκτημόνων εμποροβιοτεχνών είναι το ζήτημα του διδακτού 
της αρετής. Οι αστοί πιστεύουν ότι η αρετή μπορεί να γίνει 
κτήμα μέσω διδασκαλίας και έχουν να πληρώσουν τους 
δασκάλους τους γι’ αυτό. Για λόγους έστω και μόνο 
συντεχνιακούς, ο Πρωταγόρας δεν μπορεί παρά να υποστηρίξει 
αυτή την ιδέα. Και ο Σωκράτης βέβαια θα την υποστηρίξει, γιατί 
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αλλιώς η φιλοσοφία και η ηθική του διδασκαλία παύουν να 
έχουν νόημα. Δηλαδή εδώ τα «συμφέροντα», με την καλή και 
την κακή σημασία του όρου, του Πρωταγόρα και του Σωκράτη, 
συγκλίνουν. Υπάρχει όμως μια κεφαλαιώδης διαφορά, που 
φαίνεται καταρχήν αμελητέα, μια και ο Πλάτων δεν την 
αναπτύσσει σ’ αυτό το διάλογο. Ο Σωκράτης θέλει να διδάξει 
την επιστήμη, δηλαδή την αλήθεια, η οποία πιστεύει ότι 
αποτελεί το θεμέλιο της αρετής, ενώ ο Πρωταγόρας 
επαγγέλλεται ότι διδάσκει την τέχνη του να χειρίζεται 
αποτελεσματικά κανείς τα του οίκου του και τα της πόλης, 
τεχνικές δηλαδή δεξιότητες, όπου και περιορίζει το νόημα της 
πολιτικής αρετής. 
  Το αδιέξοδο της φυσικής φιλοσοφίας των Ιώνων 
προσωκρατικών ευνοεί και προετοιμάζει το σχετικισμό των 
σοφιστών, που εκφράστηκε επιγραμματικά με το περίφημο 
απόφθεγμα του Πρωταγόρα «πάντων χρημάτων μέτρον 
άνθρωπος». Το αδιέξοδο όμως της σχετικιστικής τους 
διδασκαλίας και η ηθική έκπτωση στην οποία οδηγεί σαν 
ακραία συνέπεια, συνεπικουρούμενης και από τα προβλήματα 
του πελοποννησιακού πολέμου, κάνουν αναγκαία τη 
σωκρατική αντίδραση. Ο Σωκράτης επιδιώκει πάλι την απόλυτη 
αλήθεια, στην οποία θα στηρίξει την ηθική κάθαρση των 
συμπολιτών του. Ο ίδιος δίνει το παράδειγμα. Ζει μέσα στη 
φτώχεια, ενώ θα μπορούσε να κερδίσει αρκετά από τη 
διδασκαλία του αν ακολουθούσε το παράδειγμα των σοφιστών. 
Στη ζωή του επίσης τον διακρίνει η εγκράτεια. Η ασκητική 
κάθαρση αποτελεί πάντα την αντίδραση ενάντια στην 
τρυφηλότητα της παρακμής. 
  Από εκεί και ύστερα υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μπορεί 
να θίξει κανείς. Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της άμεσης 
δημοκρατίας και των θεσμών της, όπως η κλήρωση, η 
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ανακλητότητα, η περιορισμένη θητεία, η εκκλησία του δήμου 
σαν κυρίαρχο όργανο, όπου οι Αθηναίοι όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά σ’ αυτό το διάλογο, ανέχονταν και τον 
τελευταίο πολίτη να πει τη γνώμη του για τα κοινά. 
  Ένα άλλο είναι το πρόβλημα της τιμωρίας. Η τιμωρία δεν έχει 
χαρακτήρα εκδίκησης, αλλά αποτροπής. Μπορεί να αναφερθεί 
η σύγχρονη προβληματική πάνω σε αυτά τα ζητήματα, η 
συμβολή των ωφελιμιστών (Μπένθαμ κ.λπ.) (Harry Burrows 
Acton, Εμπειρισμός και Εξελικτισμός στο Encycolopedie de la 
pleiade, Ιστορία της Φιλοσοφίας, 19ος-20ός αιώνας. Η 
εξελικτική φιλοσοφία, εθνικές φιλοσοφικές σχολές. 
Μετάφραση: Μαριλίζας Μήτσου-Παππά, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1979, σελ. 13-14) και οι γενικότερες 
επιδράσεις παρόμοιων αντιλήψεων πάνω στο σύγχρονο 
σωφρονιστικό μας σύστημα. 
  Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να σχολιασθεί είναι η σύγχρονη 
εκδοχή του διδακτού ή μη της αρετής, της σχετικής επίδρασης 
δηλαδή των περιβαλλοντικών και των γενετικών παραγόντων 
στη διαμόρφωση ενός ατόμου, η σχέση αυτών των αντιλήψεων 
με πολιτικές θεωρίες και πρακτικές, το φαινόμενο του 
ρατσισμού κ.λπ. 
  Δεν χρειάζεται να αναφερθούν όλα τα σημεία που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο σχολιασμού. Απλώς 
πιστεύω ότι ανάλογα με την εξέλιξη του μαθήματος, με τις δέκα 
μόνο αράδες που έχει να διδάξει περίπου ο συνάδελφος τη 
διδακτική ώρα, θα πρέπει να θίξει ζητήματα που αποτελούν 
σημεία προβληματισμού σήμερα. Έτσι ίσως θα καταφέρει να 
κεντρίσει το ενδιαφέρον των συνήθως υπνωττόντων μαθητών 
του, ώστε να τον παρακολουθήσουν. Η διεύρυνση επίσης της 
θεματολογίας του, αν και μπορεί να έχει μικρή μόνο σχέση με 
το κείμενο, πλουτίζει τους μαθητές με ιδέες που μπορεί να τις 
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αξιοποιήσουν στις εκθέσεις τους, μια και τα κοινωνικά 
ερεθίσματα σήμερα κάθε άλλο παρά ευνοούν την ανάπτυξη 
τέτοιου είδους προβληματισμών, και απ’ αυτή την άποψη η 
ευθύνη που έχουμε σαν εκπαιδευτικοί είναι μεγαλύτερη. 
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Ευγενία Φακίνου, ακολουθώντας τα όνειρα 

 
 Έρευνα, Φλεβ-Μάρτ. 1993, τ. 26, σελ. 44-46. 
 
  H «Ζάχαρη στην άκρη», το τελευταίο βιβλίο της Ευγενίας 
Φακίνου, είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία. Αλλά και 
όλα τα βιβλία της Φακίνου δεν πάνε πίσω στις πωλήσεις. Για 
μια τόσο πολυδιαβασμένη συγγραφέα λοιπόν, πριν 
παρουσιάσουμε το τελευταίο της βιβλίο, καλό είναι να κάνουμε 
μια σύντομη ανασκόπηση της προηγούμενης δουλειάς της.  
  Η «Αστραδενή» (1982) γράφηκε αφού η Ευγενία Φακίνου, 
δημιουργός της «Τενεκεδούπολης», είχε ήδη εκδώσει έξι 
παιδικά βιβλία. Η μετάβαση στο μυθιστόρημα έγινε ομαλά. Η 
αφηγήτρια στο έργο είναι ένα εντεκάχρονο κοριτσάκι (πηγαίνει 
στην πέμπτη δημοτικού) και το απλό και λιτό ύφος της 
αφήγησής της αναπαράγει το ύφος του παραμυθιού. Η 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, στους αντίποδες του εσωτερικού 
μονόλογου, είναι η φωνή μιας σπήκερ που παρατηρεί και 
περιγράφει με λεπτομέρειες για τους ακροατές της. Είναι μια 
αφήγηση εντυπώσεων και όχι αισθημάτων τα οποία, 
ελαχιστότατα, κλείνονται μέσα σε παρενθέσεις.  
  Το θέμα του έργου είναι περίπου μια ελεγεία για τον φθίνοντα 
κόσμο της επαρχίας και ένα κριτικό σχόλιο για τον κόσμο της 
Αθήνας στον οποίο συρρέουν οι επαρχιώτες, ζητώντας εδώ τη 
λύση στα οικονομικά τους αδιέξοδα. Η ανάπτυξή του γίνεται με 
μια τεχνική παράλληλης αντιπαράθεσης και σύγκρισης των δυο 
κόσμων, που αποβαίνει περισσότερο πειστική, καθώς γίνεται 
μέσα από τα απροκατάληπτα ματιά ενός μικρού κοριτσιού. Η 
παιδική αφέλεια μάλιστα δημιουργεί στιγμές στιγμές μια 
χιουμοριστική ατμόσφαιρα, όπως π.χ. όταν το κορίτσι μιλάει 
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για το μουχλιασμένο τυρί στο σουπερμάρκετ εννοώντας το 
ροκφόρ.  
  Το κορίτσι, απέναντι στην πεζότητα και τη σκληρότητα του 
νέου κόσμου στον οποίο έχει ριχτεί, έχει να αντιπαραθέσει τις 
αναμνήσεις του από τη ζωή της στην επαρχία, πλουσιότατες σε 
λαογραφικά στοιχεία, πολυτιμότατα για ένα λαογράφο και 
κοινωνικό ανθρωπολόγο.  
  Όμως η Φακίνου δεν μένει στην απλή εικονογράφηση. 
Προσπαθεί να πει και μια ιστορία, με ένα τέλος τραγικά 
συμβολικό του αποτρόπαιου καινούριου κόσμου, του αστικού, 
στον οποίο ήλθαν το κοριτσάκι με τους γονείς του για μια 
καλύτερη μοίρα. Η Αστραδενή βλέπει ένα όνειρο. Το όνειρο 
αυτό είναι προφητικό. Δυστυχώς η Φακίνου αδυνατεί να το 
αξιοποιήσει στην επεξεργασία της πλοκής και να οικοδομήσει 
το σασπένς εκείνο που απορρέει από αυτό. Έτσι το ξεχνάμε 
σχεδόν αμέσως. Μόνο στο τέλος θα ψυχανεμισθούμε τον 
προφητικό του χαρακτήρα. Τότε είναι που θυμόμαστε ότι τα 
όνειρα στη λογοτεχνία «βγαίνουν» πάντα, αντίθετα από ό,τι 
συμβαίνει στη ζωή. Το κοριτσάκι στο τέλος του βιβλίου, τη 
στιγμή που βιάζεται από κάποιο γείτονα, αποκρυπτογραφεί και 
το όνειρο της, όπως ο Αουρελιάνο Μπουενδία, στο τέλος του 
«Εκατό χρόνια μοναξιάς», την ώρα της βιβλικής καταστροφής 
αποκρυπτογραφεί το χειρόγραφο του Μέλκιαδες.  
  Στο «Έβδομο ρούχο» (1983), η Φακίνου αναπτύσσει την ιδέα 
της «Αστραδενής», την ιδέα της απώλειας ενός χρυσού αιώνα, 
ενός χαμένου παραδείσου. Εκεί οριζόταν τοπικά: ο χαμένος 
παράδεισος ήταν ο αθώος και αγνός κόσμος της επαρχίας, σε 
αντίθεση με την κόλαση του συμφέροντος, της λαγνείας και της 
αποξένωσης της πρωτεύουσας. Εδώ ορίζεται χωρικά, με 
terminus ante quem τη μικρασιατική καταστροφή. Μέσα από 



 

263 
 

τα 70 χρόνια μοναξιάς μιας γιαγιάς, μιας κόρης και μιας 
εγγονής, εικονογραφείται η πτώση του ελληνισμού. 
  Η γιαγιά προλαβαίνει να γευθεί την ευτυχία πριν ξεριζωθεί, 
πριν το κεφάλι του άντρα της κυλήσει αιμόφυρτο στα νερά του 
λιμανιού της Σμύρνης. Το αγροτικό περιβάλλον του ελλαδικού 
χώρου στο οποίο ρίχνεται δεν είναι η ύπαιθρος της 
«Αστραδενής». Είναι εξίσου λάγνο και κολασμένο με της 
Αθήνας. Θα υποκύψει στον «προστάτη» της και θα κάνει 
κάμποσα νόθα παιδιά μαζί του. Ο έκφυλος πατέρας θα 
επιχειρήσει να βιάσει την κόρη, και ο γιος, για να προστατεύσει 
την αδελφή, θα τον σκοτώσει. Η γριά μάνα και η (άλλη) κόρη θα 
υπομείνουν τη μοίρα τους, και θα ζήσουν στο εξής μέσα στη 
μοναξιά με τη φροντίδα του άρρωστου γιου και αδελφού, 
αντιτάσσοντας σαν άμυνα την προσκόλλησή τους στις λαϊκές 
παραδόσεις - που συμφύρονται με αρχαιοελληνικές δοξασίες. 
Η εγγονή θα αλλοτριωθεί ολοκληρωτικά στο αστικό περιβάλλον 
της Αθήνας όπου θα καταφύγει η παρ’ ολίγον βιασθείσα 
μητέρα της. 
  Τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσης, μοιάζει να λέει η 
Φακίνου, αποτελούν το μόνο σταθερό οδηγό σε ένα κόσμο 
ρευστότητας, ασάφειας και ανασφάλειας. Σ’ αυτά θα 
προσκολληθεί η γριά βάβω, τρυπώντας το κορμί της για να 
βαφτεί με το αίμα της το υποκατάστατο του «έβδομου 
ρούχου», που έχει χαθεί, σε μια μάταιη και ανωφελή θυσία. Η 
εγγονή ήδη σαρκάζει. Η αφήγηση είναι κι εδώ πρωτοπρόσωπη, 
μόνο που οι αφηγητές είναι τρεις. Η Φακίνου εξακολουθεί να 
βλέπει μέσα από τα μάτια των ηρώων της, αντί να τους βλέπει 
απ’ έξω. 
  Η αντίθεση του σχεδόν χυδαίου λόγου της εγγονής, εκφραστή 
του νέου κόσμου, με το λόγο της γριάς βάβως και της κόρης, 
προκαλεί δυνατή εντύπωση. Η «Μεγάλη πράσινη» (1987) 
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«είναι η πρόκληση που δεν αποδεχτήκαμε ποτέ. Όλες οι 
τολμηρές ιδέες που δεν πραγματοποιήσαμε. Όλα τα 
περιπετειώδη ταξίδια που δεν κάναμε. Όλοι οι έρωτες που 
ονειρευτήκαμε. Είναι η ελπίδα ότι κάποτε θα τολμήσουμε», μας 
λέει η συγγραφέας στο οπισθόφυλλο του βιβλίου της.  
  Αυτά στο επίπεδο των προθέσεων.  
  Η «μονοδιάστατη» Ιωάννα, αγιογράφος το επάγγελμα, 
παρατάει τον άντρα και το σπίτι της ψάχνοντας να ανακαλύψει 
τα όνειρά της. Η επίσκεψη στον Μιστρά και η συνάντησή της με 
τη μοναχή Καλλιμάχη δεν της λύνουν το πρόβλημα. Με την 
ευαισθησία της οξυμμένη (βλέπει οράματα), με μια κατατονική 
στάση απέναντι στους ανθρώπους, θα αποδυθεί σε μια 
«άσκοπη» περιπλάνηση. Έχοντας να αντιμετωπίσει, σαν 
θηλυκός Ροβινσόνας, τα στοιχεία της φύσης, χωρίς ούτε καν τις 
πιο στοιχειώδεις ανέσεις του πολιτισμού, θα καταφύγει στο 
ερειπωμένο αρχοντικό των Ραψάνηδων, προσπαθώντας να 
επιβιώσει με στοιχειώδη μέσα. Εκεί θα ανακαλύψει ξανά τα 
όνειρά της, που θα τα αποτυπώσει σε πίνακες ζωγραφικής. Εκεί 
θα «επικοινωνήσει» για πρώτη φορά με ένα νεαρό έφηβο, 
ονειροπόλο σαν κι αυτή, θα του χαρίσει την πρώτη 
ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία και θα τον ενθαρρύνει στη 
δική του φυγή.  
  Οι χωριανοί θα την ανακαλύψουν στο κρησφύγετο της και θα 
συνδέσουν την παρουσία της με την εξαφάνιση του νεαρού και 
της εξαδέλφης του η οποία επίσης το σκάει, και θα την 
προπηλακίσουν πριν την παραλάβει η αστυνομία. Όταν 
αποκαλυφθεί ότι τα δύο παιδιά είναι σώα, θα αφεθεί 
ελεύθερη.  
  Η περιπλάνησή της θα την οδηγήσει σε μια ερημική παραλία. 
Ξαφνικά θα ξανακούσει τις φωνές των ναυτών, και θα δει το 
πλοίο που πρωτοείδε τη φοβερή εκείνη νύχτα καταιγίδας, όταν 
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έφυγε από τον Μιστρά, και θα κατευθυνθεί προς τη θάλασσα, 
σαν άλλος Εμπεδοκλής προς το χείλος του Βεζούβιου.  
  Η «τόλμη» της Ιωάννας στη «Μεγάλη πράσινη» είναι η τόλμη 
της φυγής (μόνιμο μοτίβο της Φακίνου) και, γενικότερα η τόλμη 
να ζήσεις αντικομφορμιστικά, χωρίς τις ανέσεις του πολιτισμού 
και χωρίς συμμόρφωση στους κανόνες του: η τόλμη να ζήσεις 
παράλογα. Η τόλμη αυτή μόνο στο θάνατο μπορεί να σε 
οδηγήσει, αφού θα έχεις ζήσει θαυμάσιες στιγμές έκστασης. 
Έτσι αίρεται το αισιόδοξο μήνυμα που έχει σαν πρόθεση να μας 
μεταδώσει η Φακίνου. 
  Το έργο θα μπορούσε να θεωρηθεί και σαν ένα μυθοποιητικό 
δοκίμιο για τον καλλιτέχνη. Ο μποέμικος αντικομφορμισμός 
οξύνει την ευαισθησία και τις αισθήσεις του «και τον κάνει να 
παύει να έχει σχέσεις με υποχρεώσεις, με κανόνες και με τα 
πράγματα (Σαρτρ: τα πράγματα μας κατέχουν) και μπορεί έτσι 
ανεμπόδιστα να επιχειρήσει την κατάδυση στον εαυτό του, απ’ 
όπου θα ανασύρει τις πολύτιμες εκείνες στιγμές του 
δημιουργικού οργασμού, γνωστές σε κάθε καλλιτέχνη. 
  Στη «Γάτα με πέταλα» (1990) η Φακίνου «περιγράφει τη 
χυδαιότητα και την ηθική κατάπτωση» (οπισθόφυλλο). 
Αναφέρεται σε μια εταιρία καταπατητών ενός χωριού (ίσως η 
εταιρία δολοφόνων με τις πλαστογραφημένες διαθήκες να της 
έδωσε την έμπνευση), σε μια περίπου νυμφομανή και σε έναν 
ηδονοβλεψία. Στο χωριό αυτό δε ζει, έστω και στις παρυφές 
του, καμιά Ιωάννα. Για την Αστραδενή, για τη μάνα και την 
κόρη στο «Έβδομο ρούχο», για την Ιωάννα, νιώθουμε 
συμπάθεια, αγάπη, συμπόνια. Για τα πρόσωπα στο «Γάτα με 
πέταλα» όπως και για τα πρόσωπα στη «Ζάχαρη στην άκρη», 
νιώθουμε οίκτο, φρίκη, αποτροπιασμό. Οι «θετικοί» ήρωες 
έχουν όλοι τους φύγει, και μένει μόνο η κόλαση από την οποία 
δραπέτευσαν, μια κόλαση χυδαιότητας και ηθικής κατάπτωσης. 
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  Η περιγραφή της όμως δεν γίνεται στα πλαίσια μιας 
καταγγελίας, όπως συμβαίνει συνήθως στα έργα του 
ρεαλισμού. Η χυδαιότητα και η ηθική κατάπτωση, φαίνεται να 
λέει, αμετάκλητα απαισιόδοξα, η Ευγενία Φακίνου, αποτελούν 
συστατικά στοιχεία της κοινωνικής μας ζωής. Και για να μην της 
καταμαρτυρήσουν ότι την ηθική αυτή κατάπτωση την 
περιορίζει στις κατώτερες τάξεις, στους απογόνους 
μικρασιατών προσφύγων, κάνει αναφορά σε μια τρίτη ιστορία, 
ιστορία λαθρεμπορίας όπλων από ανώτατο κυβερνητικό 
στέλεχος, με την οποία μάλιστα ξεκινά και το βιβλίο της. Όμως 
μ’ αυτή την τρίτη ιστορία δεν θα ασχοληθεί καθόλου, γιατί 
όπως λέει, της «λείπουν εντελώς οι αξιόπιστες πληροφορίες». 
(Με μια παρόμοια ιστορία, το σκάνδαλο Κοσκωτά, ασχολείται 
αυτό τον καιρό ο Βασίλης Βασιλικός, όπως διαβάζω στη «Λέξη» 
(Γενάρης- Φλεβάρης 1992). Ο πραγματικός λόγος είναι ότι θα 
της ήταν δύσκολο να τη συναρθρώσει με τις δυο άλλες ιστορίες 
που πραγματεύεται στο βιβλίο της. 
  Η «Ζάχαρη στην άκρη» (1991) είναι το τελευταίο βιβλίο της 
Φακίνου και ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία της 
εποχής μας, (Μαζί με τα «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» του Κώστα 
Μουρσελά και το «Ροζ που δεν ξέχασα» του Γιάννη Ξανθούλη 
το βλέπω συνεχώς σε διάφορα top).  
  Όπως και τα υπόλοιπα βιβλία της Φακίνου, διαθέτει εκείνο το 
ξεχωριστό προτέρημα που διακρίνει τα περισσότερα best seller: 
τον άνετο και απέριττο αφηγηματικό λόγο, τον γεμάτο 
καθαρότητα και διαύγεια. Τα ποιητικά πετάγματα ελλείπουν. 
Δεν θυμάμαι να συνάντησα καμιά παρομοίωση ή μεταφορά. Οι 
εικόνες της είναι τόσο σαφείς που δεν χρειάζονται την 
υποστήριξη μιας σύγκρισης, και η Φακίνου δεν ενδιαφέρεται 
να τις εξαϋλώσει ποιητικά με τις συγκρίσεις των παρομοιώσεων 
και των μεταφορών. 
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 Το βιβλίο αποτελεί μια πινακοθήκη με τις προσωπογραφίες 
των παραθεριστών της βίλας Λίλιαν, σε κάποιες περίεργες 
διακοπές που έχουν σαν κατάληξη την τελευταία ημέρα τους, 
την εικοστή, να γίνεται η υλοποίηση των ονείρων ενός από τους 
παραθεριστές. 
  Όμως η υλοποίηση των ονείρων, σαν τέτοια, δεν έχει 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ότι οι σχολικές παραστάσεις στο 
τέλος του σχολικού έτους. Μια φαντασμαγορία, και τέρμα. Μας 
έχουν γίνει περιγραφές ανάλογων «υλοποιήσεων ονείρων» στο 
παρελθόν, ώστε να ξέρουμε ότι δεν είναι τίποτα το 
εντυπωσιακό, σε βαθμό που αναρωτιόμαστε γιατί οι 
παραθεριστές δείχνουν τόσο ενδιαφέρον γι’ αυτή την ημέρα, 
και περιμένουν με τόση λαχτάρα την ανακοίνωση της επιλογής 
της μαντάμ Λίλιαν, για το τίνος τα όνειρα θα υλοποιηθούν 
φέτος. Έτσι, προκειμένου να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών η Φακίνου, κάνει χρήση μιας τεχνικής που 
χρησιμοποιείται πλατιά στον κινηματογράφο, αλλά και στο 
μυθιστόρημα. Η τεχνική αυτή συνίσταται στο να γνωστοποιηθεί 
το τέλος, ένα τέλος τραγικό, στην αρχή της αφήγησης. Το τέλος 
που βλέπουμε εδώ είναι ένας νεκρός άνδρας, καθισμένος στο 
τραπέζι μιας πανδαισίας. Μαθαίνουμε το όνομα του. Λέγεται 
Αργύρης Ματαβίας. Έτσι, αν και η εικοστή ήμεροι της 
υλοποίησης των ονείρων μπορεί να μην αποτελεί για τον 
αναγνώστη την εξαιρετική ημέρα που αποτελεί για τους 
παραθεριστές της βίλας Λίλιαν, την περιμένει όμως με την ίδια 
αγωνία, γιατί ξέρει ότι κάτι ασυνήθιστο, κάτι έξω από τα 
προβλεπόμενα και σχεδιασμένα θα συμβεί εκείνη την ημέρα. 
  Η τεχνική αυτή αυξάνει το αφηγηματικό ενδιαφέρον για 
γεγονότα που δεν συνδέονται αιτιακά παρά αποτελούν 
περίπου κομμάτια παζλ προσωπογραφιών. Τα γεγονότα που θα 
αφηγηθεί η Φακίνου, κυρίως flash back αναμνήσεων και 
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βιογραφικών, δεν θα προκαλούσαν ποτέ την υποψία μιας 
τέτοιας -ή έστω ανάλογης - τραγικής κατάληξης, αφού η λογική 
κατάληξη είναι τόσο δεδομένη για τους ήρωες όσο και για τον 
αναγνώστη, το πέσιμο της αυλαίας σε μια γιορτή όπως όλες οι 
άλλες. Το να μας πει όμως η συγγραφέας ότι υπήρξε κάτι μη 
αναμενόμενο στην εξέλιξη αυξάνει το αφηγηματικό 
ενδιαφέρον. Και ένας νεκρός προκαλεί πάντα μεγάλο 
ενδιαφέρον. Πέθανε άραγε, ή τον σκότωσαν, και γιατί και πώς; 
  Η μεγαλύτερη επιτυχία του συγγραφέα είναι να ξεγελάσει τον 
αναγνώστη. Αν ο αναγνώστης μαντεύσει ποιος είναι ο 
δολοφόνος, ο συγγραφέας του αστυνομικού μυθιστορήματος 
έχει αποτύχει. Πολλές φορές όμως το ξεγέλασμα μπορεί να 
οφείλεται σε αφηγηματικές προκαταλήψεις. Εγώ, για 
παράδειγμα, διαψεύστηκα προσδοκώντας μια αστυνομική 
εξέλιξη, με βάση τη σκοτεινή φυσιογνωμία της μαντάμ Λίλιαν. 
Μπορεί όμως η συγγραφέας να επεξεργάσθηκε έτσι την 
προσωπογραφία της, ακριβώς για να ξεστρατίσει τον 
αναγνώστη, κάτι που οι συγγραφείς το κάνουν συχνά.  
  Όμως η παραπάνω επινόηση στην πλοκή δεν αξιοποιείται 
μόνο αφηγηματικά, αυξάνοντας δηλαδή το ενδιαφέρον μας για 
την εξέλιξη του μύθου. Η συγγραφέας μάς προκαλεί μ’ αυτό τον 
τρόπο και συναισθήματα που προσιδιάζουν στην τραγωδία: 
έλεος και φόβο για τον ήρωα που ξέρουμε το τέλος του, όπως 
ήξεραν το τέλος των ηρώων οι θεατές των κλασικών 
τραγωδιών, μια και τους ήταν γνωστός ο μύθος. 
  Να αναφέρουμε εδώ ότι η τεχνική αφήγησης του τέλους στην 
αρχή, ενώ έχει την καταγωγή της στο μοντάζ, στην 
πραγματικότητα είναι παλιότερη. Στις τραγωδίες της κρητικής 
αναγέννησης για παράδειγμα, όπου ο μύθος είναι άγνωστος, 
για να προκληθεί το τραγικό αίσθημα για τους ήρωες, ο 
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κρητικός δραματουργός μάς ανακοινώνει στον πρόλογο το 
τραγικό τέλος των ηρώων. 
  Οι παραθεριστές, όλοι τους στην τρίτη ηλικία (ή καλύτερα 
στην έβδομη, κατά τον ψυχολόγο Έρικ Έριξον) νιώθουν τη 
μελαγχολία των περισσοτέρων γερόντων που δεν 
πραγματοποίησαν όσα είχαν επιθυμήσει. 
  «Κι εδώ βρίσκεται η αιτία της μελαγχολίας των περισσότερων 
ανθρώπων», λέει η συγγραφέας. «Στην απόσταση, δηλαδή, του 
επιθυμητού από το πραγματικό». Η απόσταση θεωρείται για 
όλους δεδομένη, και έτσι το θέατρο της «πραγματοποίησης των 
ονείρων» στα μάτια μας φαίνεται προκαταβολικά σαν 
παρωδία, και έτσι περιγράφεται στο τέλος.  
  Οι επιθυμίες μας είναι καταδικασμένες στη ματαίωση. Και δεν 
πρόκειται μόνο για τις «υγιείς» επιθυμίες στερημένων 
ανθρώπων, όπως του Αργύρη, που μια ζωή στη δίαιτα εξαιτίας 
του διαβήτη λαχταρά τώρα να ξεπατωθεί στο φαΐ. Είναι και οι 
απωθημένες ερωτικές φαντασιώσεις, που εδώ, μέσα στην 
κραιπάλη και στα παραισθησιογόνα που βάζει η Λίλιαν στα 
ποτά τους, βρίσκουν επιτέλους το δρόμο στην ελεύθερη 
έκφραση. Η Ελευθερία, γυναίκα του Αργύρη, «είχε στολίσει τα 
μαλλιά της βάζοντας πάνω απ’ τη μάσκα με τα γαλάζια φτερά 
ένα κομμάτι κισσού κι έπαιζε το κακό, το πονηρό, το 
απαγορευμένο του ονείρου της» (έβλεπε τον εαυτό της στον 
ύπνο της να οργιάζει σαν μαινάδα). «Η Λούλα είχε πασαλείψει 
το στήθος με κρέμα σαντιγί κι έβαζε το γελωτοποιό - 
τροβαδούρο να της το γλύφει». «Χόρευαν όλοι με όλους. Τα 
ζευγάρια άλλαζαν κάθε δύο τρία λεπτά. Οι γυναίκες ηθοποιοί 
είχαν αγκαζάρει τον Ιάσονα και τον Σπυράκο, ενώ ο 
Αρχιτελετάρχης δεν άφηνε τη Γιαννούλα από τα χέρια του. Ο 
γελωτοποιός τροβαδούρος με τη φυσαρμόνικα, χωρίς να πάψει 
να παίζει, τριβόταν αναίσχυντα πάνω στην Ελευθερία, που το 
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απολάμβανε. Ο Αργύρης είχε σηκώσει στην αγκαλιά του ένα 
από τα δίδυμα και χόρευε φωνάζοντας: είναι ο Γανυμήδης! 
Είναι ο Γανυμήδης και είμαι ο Δίας». 
  Οι επιθυμίες μας είναι καταδικασμένες στη ματαίωση, είμαστε 
καταδικασμένοι να πεθάνουμε με ανεκπλήρωτες τις επιθυμίες 
μας, μοιάζει να μας λέει η Φακίνου. Οι απόπειρές μας να τις 
υλοποιήσουμε όταν η γεροντική άνοια θραύει τις αναστολές 
του υπερεγώ είναι αληθινά κωμικές, όταν δεν είναι μοιραίες, 
όπως στην περίπτωση του Αργύρη Μπατανία. 
  «Θέλω να ζήσω πάλι απ’ την αρχή», παραληρεί ο Αργύρης. 
«Ένα άγραφο χαρτί ειν’ η ζωή μου... Είμαι νέος! Είμαι όμορφος! 
Είμαι γενναίος! Κάνω ό,τι θέλω χωρίς να λογαριάζω τη γνώμη 
των άλλων».  
  Η κατάληξη είναι τραγική. Ο Αργύρης, συναισθανόμενος το 
θάνατο να πλησιάζει, λέει στον εαυτό του ψευδίζοντας: 
«Κοιμήσου, αγόρι μου. Κοιμήσου αφού νιώθεις τέτοια 
κούραση... Κοιμήσου... Αύριο... Αύριο θα ’ναι μια άλλη μέρα... 
Λευκή... Άγραφτη... Όλα... θα... ξανά.. γραφτ...ούν... απ’... τ... 
αρχ...» 
  «Απ... τ... αρχ...» Απ’ την αρχή, είναι σαν να θέλει να πει η 
συγγραφέας. Όμως παίζει άραγε με την αμφισημία, που 
δημιουργεί η θέση των αποσιωπητικών; Ή μήπως δεν υπάρχει 
αμφισημία, απλά εγώ, ξεφυλλίζοντας το βιβλίο, διάβασα την 
τελευταία σειρά χωρίς τα συμφραζόμενά της, συμπληρώνοντας 
με λάθος γράμματα; Όπως και να ’χει είμαι πράγματι «επαρκής 
αναγνώστης». Η άλλη μέρα θα ξεκινήσει, έτσι όπως την 
ονειρεύτηκαν ο Φρόιντ, ο Μαρκούζε, και προπαντός ο Βίλχελμ 
Ράιχ. Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών ενστίκτων. Από 
τ’ αρχ...   
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Τρεις νεοέλληνες λογοτέχνες: Μάριος Χάκκας, Φαίδωνας 
Ταμβακάκης, Βασίλης Ζιώγας 

 
Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Λέξημα 
  
   Μέσα στη μανία μου να περισώσω ότι είναι να περισωθεί, και 
περισώζεται μόνο ό,τι είναι ηλεκτρονικά, σκανάρισα μια 
αδημοσίευτη εργασία μου για τον Μάριο Χάκκα από 
δακτυλογραφημένο κείμενο, αλλά επειδή είδα ότι δεν γλίτωσα 
και σπουδαίο χρόνο ξαναδακτυλογράφησα μια επίσης 
αδημοσίευτη εργασία μου για τον Φαίδωνα Ταμβακάκη. Είναι 
περίπου παρουσιάσεις βιβλίων που διαβάστηκαν όμως το ένα 
αμέσως μετά το άλλο, για να καταλήξω σε κάποια γενικά 
συμπεράσματα για τους συγγραφείς.  
  Δεν ήθελα να τις πειράξω. Ένα δοκιμιακό κείμενο, όταν το 
ξαναγγίζεις μετά από χρόνια το πιο πιθανό είναι να του κάνεις 
ζημιά αντί να το βελτιώσεις. Εξάλλου ούτε στα λογοτεχνικά μου 
κείμενα κάνω κάτι τέτοιο, γιατί φοβάμαι ότι θα αλλοιώσω το 
πνεύμα κάτω από το οποίο γράφηκαν. Οι παρεμβάσεις που 
έγιναν ήταν ελάχιστες. Και τώρα που ξαναδιαβάζω αυτό το 
εισαγωγικό κείμενο, θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόμη λόγο, 
που από ντροπή δεν ήθελα να τον αναφέρω αρχικά: από 
τεμπελιά· σε συνδυασμό όμως με την έλλειψη χρόνου, γιατί 
άλλα πράγματα βρίσκονται στο κεφάλι μου αυτή την εποχή. 
Έτσι καταθέτω τα κείμενα αυτά, περισσότερο αρχειακά, μαζί με 
μια άλλη αδημοσίευτη μελέτη που γράφηκε λίγο αργότερα, για 
τον Βασίλη Ζιώγα, όταν πια είχα αποκτήσει κομπιούτερ, το 
1993, χρονιά που ξεκίνησα το διδακτορικό μου, γραμμένο με τα 
ακαδημαϊκά στάνταρ, παραπομπές σε σελίδες και 
υποσημειώσεις.  
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Μάριος Χάκκας, ο πρόωρα χαμένος 
 
  Φέτος κλείσανε 20 χρόνια (τώρα βέβαια που σκανάρισα το 
κείμενο έχουν κλείσει 35) από το θάνατο του πρόωρα χαμένου 
Μάριου Χάκκα.   
  Ο Μάριος Χάκκας γεννήθηκε στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας 
το 1931. Στη λογοτεχνία κάνει την εμφάνισή του το 1965, με την 
ποιητική συλλογή «Όμορφο καλοκαίρι». Το 1966 εκδίδεται η 
πρώτη από τις τρεις συνολικά συλλογές διηγημάτων του με 
τίτλο «Ο τυφεκιοφόρος του εχθρού». Η δεύτερη με τίτλο «Ο 
μπιντές και άλλες ιστορίες» θα εκδοθεί το 1970. Την επόμενη 
χρονιά θα εκδοθούν τα θεατρικά μονόπρακτα «Ενοχή, 
Αναζήτηση, Τα κλειδιά». Ο Μάριος Χάκκας πεθαίνει στις 5 
Ιουλίου 1972, μετά από πολύχρονη, βασανιστική αρρώστια. Δεν 
θα προλάβει να δει εκδομένη την τελευταία συλλογή του, «Το 
κοινόβιο», που θα εκδοθεί λίγο αργότερα.  
  Για τα 35 χρόνια από το θάνατό του θα παρουσιάσουμε την 
ανέκδοτη παρουσίαση του έργου του που γράψαμε το 1991, 20 
χρόνια από το θάνατό του, χωρίς μεταβολές και προσθήκες.  
  Η πρώτη συλλογή αποτελείται από 25 διηγήματα χωρισμένα 
σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Του στρατού». 
Πρωταγωνιστές τους είναι μουλάρια και μουλαράδες. 
(Μουλαράς είναι η ειδικότητα που αποκτούσαν οι 
«χαρακτηρισμένοι» στο στρατό). Τα διηγήματα αυτά είναι κατά 
βάση σατιρικά. 
  Ο «Κολοβός» είναι ένα ατίθασο μουλάρι. Ο διοικητής 
αναγκάζει έναν από τους στρατιώτες της μονάδας που 
αποφεύγει να παρακολουθεί τα μαθήματα εθνικής ηθικής 
διαπαιδαγώγησης, δηλαδή της αντικομουνιστικής 
προπαγάνδας, να το ιππεύσει, ελπίζοντας ότι το μουλάρι θα τον 
πετάξει κάτω και θα τον σκοτώσει. Όμως οι δυο απείθαρχοι, ο 
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φαντάρος και το μουλάρι, τα πάνε μια χαρά. Το τέλος της 
ιππασίας είναι ανεκδιήγητο.  
   «Γύρισε τα θεόρατα σφιχτά καπούλια του προς το γραφείο 
του διοικητή και χωρίς μεγάλο ζόρι τράβηξε μια πορδή (μα μια 
πορδή!!!) που σείστηκε το τάγμα όλο. Ο καβαλάρης δεν έπαθε 
αβαρία, γιατί ήταν εκτός βολής. Μόνο που κουφάθηκε λίγο. 
Όμως τα τζάμια του Διοικητηρίου γίναν θρύψαλα κι οι 
λαμαρίνες απ’ τα τωλ τρίξανε τόσο δυνατά που πολλοί 
νομίσανε πως γίνεται σεισμός ή κάποιος αιφνιδιασμός, μπορεί 
και πόλεμος και τους πιάσανε στον ύπνο...» 
  Στη «Φυλετική αφύπνιση» ένας γύφτος ανακτά την 
αξιοπρέπειά του βλέποντας στον κινηματογράφο ένα Ταρζάν 
πιο μελαχρινό απ’ αυτόν να κάνει χίλια δυο κατορθώματα. Στο 
τρίτο  διήγημα, «Ένα μουλάρι αφηγείται» την τρυφερή του 
σχέση με ένα μουλαρά. Στο «Ένας αγνοημένος φιλέλληνας» 
σατιρίζονται οι φιλοναζιστές εθνικόφρονες αξιωματικοί. Στη 
«Μουλαροπεριπέτεια» τα μουλάρια εκδικούνται την 
ταπείνωση των αναβατών τους από τους κατοίκους ενός 
χωριού, γεμίζοντάς το καβαλίνες. 
  Τα διηγήματα «Της φυλακής» αναφέρονται στους πολιτικούς 
κρατούμενους. Η «Μπουμπούκα» είναι ένα πουλάκι με το 
οποίο έχει αναπτύξει τρυφερές σχέσεις ένας από τους 
κρατούμενος. Κάποτε το χάνει. Άδικα περιμένει τον ερχομό του. 
Το έχει σκοτώσει ένας από τους φύλακες. Στο «Σινεμά» 
σατιρίζονται  πρακτικές του αριστερού κινήματος σε σχέση με 
«αποκλίνοντες» συντρόφους. Η κριτική της αριστεράς αποτελεί 
εξάλλου μια από τις κύριες θεματικές των διηγημάτων του. 
  Στο «Σπάσιμο» βλέπει με συμπάθεια τον αγωνιστή που είναι 
έτοιμος να σπάσει σε μια στιγμή αδυναμίας. Η στιγμιαία αυτή 
αδυναμία, παρόλο που ξεπεράστηκε αμέσως, δεν θα του 
συγχωρεθεί από τους συντρόφους του. 
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  «Οι άλλοι», οι σύντροφοι, θα γίνουν έξαλλοι από το ροχαλητό 
του νεοφερμένου συντρόφου, κι ας τους έχει μοιράσει σχεδόν 
όλα του τα υπάρχοντα, και όχι μόνο το 50% όπως επέβαλλαν οι 
κανονισμοί των πολιτικών κρατουμένων. 
 Η «Αποφυλάκιση» είναι μια ελεγεία για τον αγνό αγωνιστή της 
αριστεράς. Κάνει όνειρα για την αποφυλάκισή του. Κάποτε 
έρχεται η μέρα. Ενώ όμως δρασκελίζει το κατώφλι της 
φυλακής, τον σταματάνε και του κάνουν έρευνα. Βρίσκουν 
πάνω του ένα μήνυμα των φυλακισμένων προς το κόμμα, και 
τον ξαναρίχνουν μέσα. 
  «Ένα πόδι μετέωρο...τα ξύλα της κάσας που κόλλησαν πάνω 
του  σε  σχήμα φερέτρου, ένα βήμα ανεκπλήρωτο... το 
χωμάτινο δρόμο τ’ απόβροχου μέσα  στ’ απόγευμα. .. 
ερευνήστε  ξανά  τη  βαλίτσα....»  
  Δεν είναι στίχοι ποιήματος, είναι αποσπάσματα από την 
προτελευταία παράγραφο. Οι ανάπαιστοι αυτοί καιριότατοι, 
παραπέμπουν συνειρμικά  στη δόξα που «μελετά τα λαμπρά 
παλικάρια». Λαμπρό παλικάρι κι αυτός. 
  Το «Καταπληκτικό», το πρώτο από τα διηγήματα «Της ζωής», 
αναφέρεται στον  συμβιβασμό που έκανε ένας μουσικός, 
αναγκαζόμενος να γράψει «μπουζουκομουσική», για να δώσει 
ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν θα παραξενευόμουν αν ο 
συγγραφέας, γράφοντας αυτό το διήγημα, είχε υπόψη του τον 
Θοδωράκη. 
  «Το μαντήλι, ο έρωτας και το συνάχι», με ένα συμβολισμό 
αντίστοιχο με τον ποιητικό, δείχνει το τέλος ενός ειδυλλίου με 
την  αρχή του φθινοπώρου. Ο άντρας το αποδίδει στην 
αποτυχία του τελευταίου τους ραντεβού, γιατί ήταν 
συναχωμένος. Ήταν μάλιστα τόσο συναχωμένος, που 
αναγκάστηκε να ζητήσει και το μαντήλι της φίλης του. 
  Και η φίλη του; Πού απέδωσε αυτή το τέλος της σχέσης τους;  
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  «-Το μαντήλι Πόπη μου, το μαντήλι, είναι πάντα χωρισμός. Αν 
δεν του είχα δώσει το μαντήλι, δεν θα χωρίζαμε ποτέ». 
  «Στη σάλα του σύμπαντος κόσμου» ο ήρωας αντιμετωπίζει  
όχι μόνο την απογοήτευση ενός χωρισμού που νόμιζε 
πρόσκαιρο, αλλά και την εξαπάτηση της τουρίστριας φίλης του 
που του έκλεψε τον παραπάνω τίτλο, προορισμένο για ένα δικό 
του έργο, για να φτιάξει ένα συναρπαστικό ρεπορτάζ  από τη 
σχέση τους. 
  Η «Επέτειος» ενός γάμου  χαλάει όταν η γυναίκα θυμίζει στον 
φουκαριάρη σύζυγό της τον δοσά. Είναι έτοιμοι να κάνουν 
έρωτα. Όμως αυτός αδυνατεί. «Σου είπα δεν θέλω πια. Μη με 
σκαλίζεις. Δε γίνεται. Καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Δεν μπορώ. 
Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ο δοσάς αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι 
μου. Ασιχτίρ». 
  Το «Λεωφορείο ο κόσμος» είναι μια τραγελαφική περιγραφή 
του επιβατικού κοινού ενός λεωφορείου. 
«-Ένα βήμα μπρος, ακούστηκε η φωνή του εισπράχτορα απ’ το 
μεγάφωνο. 
-Το «Ένα βήμα μπρος δυο βήματα πίσω» του Λένιν σπουδαίο 
βιβλίο, είπε ο ένας από τους δυο νεαρούς που δεν νοιάστηκαν 
καθόλου για όσα συνέβηκαν στο λεωφορείο.  
-Και το «Τι να κάνουμε» πρέπει να το ξαναδιαβάσουμε». 
  «Τ’ ανάποδα» είναι πέντε διηγήματα, καταπληκτικά σαν 
σύλληψη, που θα τα ζήλευε  και ένας Κάφκα. 
  Το πρώτο, δισέλιδο, με τον τίτλο «Τηλέφωνο» μοιάζει 
περισσότερο με άσκηση στη φόρμα. «Το τηλέφωνο κτυπούσε... 
Ήταν ένας πελάτης. Διαμαρτυρόταν για κάποιο 
διαμαρτυρημένο γραμμάτιο». 
  Στο «Πτώμα» ο ήρωας «βρέθηκε τελικά μπλεγμένος σ’ ένα 
παρόν όλο χρέη που χρειάστηκε να το ξοφλήσει απ’ το μέλλον». 
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  Πώς; Προπουλώντας το πτώμα του. Ήταν αδύνατο πια να 
ξεφύγει. Η πράξη πώλησης αναγραφόταν στο διαβατήριο του 
και έτσι δεν μπορούσε να το σκάσει στο εξωτερικό. 
  Θέλει να εκδικηθεί. Όχι, δεν θα πάρουν το πτώμα του. 
Ρίχνεται μέσα σ’ ένα καιγόμενο χτίριο, να καεί. Ακούει τις 
φωνές ενός παγιδευμένου παιδιού. Να το σώσει; 
  «Αυτό το παιδί μεγαλώνοντας θα μπλεχτεί σ’ ένα παρόν όλο 
χρέη, θα πουλήσει το μέλλον του, θα προεισπράξει το πτώμα 
του. Γιατί η προσπάθεια αυτού του παιδιού στη ζωή, τη δικιά 
του, αφού το αποτέλεσμα ήταν γνωστό; Για το κέρδος της 
αγωνίας και μόνο;». 
  Σαν την Φραγκογιαννού, δεν θα το σώσει.   
 Στην «Τροχαία περίπτωση» ο ήρωας, ενώ παίρνει τις πιο 
εξονυχιστικές προφυλάξεις για να μην τον παρασύρει κανένα 
αμάξι, θα διαμελιστεί τελικά από ένα φορτηγό στην 
προσπάθειά του να σώσει ένα γεράκο που πουλούσε μαλλί της 
γριάς. 
  Στο «Ζήτημα» γίνεται μια σατιρική αναπαράσταση 
συνεδρίασης της Αριστεράς, με  την ξύλινη γλώσσα των 
τυποποιημένων και επαναλαμβανόμενων φράσεων, κενών ή 
συγκεχυμένων νοημάτων. Ο ήρωας, όταν αντιδρά, 
εκπαραθυρώνεται. 
  «Οι κουφοί» είναι επίσης μια σάτιρα της Αριστεράς. «Ενώ 
άκουγε εξαίρετα τους καθοδηγητές, τα ανώτερα όργανα, ήταν 
θεόκουφος στα κατώτερα όργανα, στα πιο  
κάτω στελέχη». 
  «Η σύσκεψη» είναι κι αυτό ένα σατιρικό κείμενο για τις 
ατέλειωτες «υπνοφόρες» (έτσι τις χαρακτήρισε πετυχημένα 
ένας σύντροφός μου εκείνα τα χρόνια) συνεδριάσεις της 
Αριστεράς. Ο ήρωας αναρωτιέται πώς, ενώ είναι ανοιχτή  η 
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πόρτα της εισόδου, αδυνατεί να  ξεφύγει. Πολλοί 
αναρωτιόμαστε ακόμη. 
  Στο «Συμβούλιο» ο σύμβουλος εισηγείται την παραχώρηση 
«δωρεάν ταφίου εις τον εκλιπόντα συνάδελφον Αθανάσιον 
Αθανασίου. .. διότι παραχωρούντες τώρα ταφίον εις τον 
αείμνηστον Αθανάσιον Αθανασίου αι επερχόμεναι γενεαί των 
συμβούλων θα παραχωρήσουν και εις ημάς δωρεάν ταφίον, 
διότι άλλως, διατί να εγκαταλείπωμεν τας εργασίας μας και να 
ασχολούμεθα με το Δημαρχείον, το οστεοφυλάκιο και το 
νεκροταφείον; Κάλλιστα δεν θα ησχολούμην με τα κοινά, εάν 
δεν υπήρχε αυτή η τιμητική διάκρισις αποκτήσεως μονίμου 
τάφου, ταφόπετρας η οποία αιωνίως θα με σκεπάζει και 
σταυρού ο οποίος θα φέρει χαραγμένο το όνομα μου, την 
ιδιότητά μου ως συμβούλου και το συγκινητικό ενδιαφέρον 
μου για το νεκροταφείον της πόλεώς μου, δια να βλέπουν οι 
επερχόμενοι πόσο μικρόν το παραλάβαμε και πόσον μεγάλο το 
απεδώσαμεν και να έχουν την φιλοδοξίαν να το επεκτείνουν 
προς άπασας τας κατευθύνσεις, καλύπτοντες την πόλιν όλην με 
τάφους οικογενειακούς, ατομικούς, συγγενικούς, μονίμους, 
προσωρινούς, επ’ ενοικίω, δι’ αντιπαροχής, δια προπωλήσεων, 
με δόσεις, τάφους βρεφών οι οποίοι είναι οικονομικότεροι 
διότι καταλαμβάνουν ολιγότερον χώρον, τάφους τρυφερών 
κορασιών, διότι λειώνουν γρηγορότερον, τάφους ονείρων, 
τάφους ελπίδων, τάφους ερώτων, διότι δεν πιάνουν καθόλου 
χώρον...». 
  Στις μεταγενέστερες εκδόσεις της συλλογής περιλαμβάνονται 
και τρία διηγήματα που   πρωτοδημοσιεύθηκαν στα «Νέα 
Κείμενα 2» τον  χειμώνα  του ’72, σύμφωνα με επιθυμία  του  
συγγραφέα. Το «Ένα κορίτσι», «είναι τρελή. Μ’ όλα τα 
παρακάλια των δικών της είπε πως προτιμάει τη φυλακή παρά 
να δει τα μούτρα αυτών που γυρίζουν». Αυτοί που γύριζαν ήταν 
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οι  συλληφθέντες από τη χούντα, που γύριζαν στα σπίτια τους 
αφού υπόγραφαν δήλωση. 
  Στο «Ψαράκι της γυάλας» όπως και στο «Ο Γιάννης το θεριό 
μυρμήγκι» δεν υπάρχει η αντίθεση ανάμεσα στους σπασμένους 
και σ’ αυτούς που δεν θέλουν να το βάλουν κάτω, όπως στο  
προηγούμενο διήγημα. Υπάρχει ο σπασμένος που διατηρεί 
μέσα του κάποιες  σπίθες ηρωισμού. Στο «Ψαράκι της γυάλας» 
(που ανθολογείται στα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 
Γ΄ Λυκείου) ο ήρωας, συμβιβασμένος από χρόνια, θα ρισκάρει 
τη σύλληψη (η  χούντα εκείνο τον καιρό συνελάμβανε όλους 
τους φακελωμένους) επιστρέφοντας σπίτι του, για να γλιτώσει 
το ψαράκι στη γυάλα που το είχε ξεχάσει στη βιάση του να 
φύγει. 
   «Ο Γιάννης το θεριό μερμήγκι» ωρύεται μέσα στο κελί του, 
τύφλα στο μεθύσι, κατά των κομμουνιστών, μπας και τον 
αφήσουν. Ο αφηγητής, φυλακισμένος μαζί του, στην αρχή τον 
φοβάται, καθώς τον βλέπει έτσι μπρατσωμένο. Τον στριμώχνει 
όμως σιγά σιγά, αναγκάζοντας τον να παραδεχθεί με τρόμο το 
κομμουνιστικό παρελθόν του που δεν ήταν ολότελα παρελθόν, 
αφού αποδεικνύεται ότι πριν λίγο είχε γεμίσει το Παγκράτι με 
συνθήματα, μαζί με ένα φίλο του. Ο αφηγητής μάταια θα τον 
αναζητεί επί μήνες στην ταβέρνα όπου συχνάζει. Εξακολουθεί 
να είναι μέσα. 
   «Ο μπιντές και άλλες ιστορίες» είναι η δεύτερη συλλογή 
διηγημάτων του Μάριου Χάκκα. Εκδομένη το 1970, την 
χωρίζουν τέσσερα χρόνια από την πρώτη συλλογή. 
  Παρόλο που ο τίτλος λέει «...και άλλες ιστορίες», οι άλλες 
ιστορίες, εκτός από τον μπιντέ, είναι λίγες. Στην 
πραγματικότητα τα περισσότερα από τα κείμενα αυτά δεν είναι 
ιστορίες,  αλλά «εξομολογήσεις», όπως δηλώνει πολύ 
χαρακτηριστικά ο υπότιτλος της πρώτης ομάδας κειμένων. Οι 
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εξομολογήσεις αυτές, με τη μορφή του εσωτερικού μονόλογου, 
έχουν ένα ποιητικό, λυρικό χαρακτήρα, που ώρες ώρες γίνεται 
ολότελα κρυπτικός. Ο συγγραφέας, με οξυμένη την ευαισθησία 
του από την αρρώστια και την απογοήτευση της δικτατορίας, 
έχοντας ήδη βιώσει την παραίτηση και τον συμβιβασμό των 
πολλών, την απογοήτευσή τους («Τυφεκιοφόρος  του εχθρού»), 
μόνο με μια τέτοια γλώσσα θα μπορούσε να εκφραστεί. 
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από το «Έτσι, 
σαν πρόλογος» της συλλογής, και από την άποψη του ύφους 
και από την άποψη του ιδεολογικού στίγματος της συλλογής.  
  «Τόσα χρόνια σ’ αυτόν τον μάταιο πόλεμο, κι ακόμα πασχίζω, 
γαβγίζοντας, έστω κι ας μην μπορώ να δαγκώσω, γράφοντας 
συνθήματα οργής πίσω από πόρτες δημόσιων καμπινέδων, 
αφημένος στο επικίνδυνο μπότζι των νεύρων μου να μου 
χαράζει πορεία, ανοίγοντας κλουβιά καναρινιών στο 
καταχείμωνο, που θα βρεθούνε σαν τα όνειρά μας κόκαλο στο 
ρείθρο ή φτερά να ταξιδεύουν πάνω απ’ αυλές, οδούς και 
στέγες – πούπουλα». 
  Στην πρώτη εξομολόγηση ο συγγραφέας αναφέρεται στο 
«τσαλάκωμα» της ζωής του. 
  «...Όλα αυτά περάσανε μέσα μας, όπως χαπάκια που τα 
διέλυσαν άλλοι κρυφά στο φαΐ μας και δεν το πήραμε είδηση, 
ιδέες που μας τις πάσαραν με μια επιδέξια κίνηση, ίσως στον 
ύπνο, ένεση που μας την έκαναν με υψηλό πυρετό και δεν 
αισθανθήκαμε μέσα στο λήθαργο ούτε το τσίμπημα». 
  Στην «Περίπτωση θανάτου» ο συγγραφέας αναλογίζεται με 
απελπισία την προοπτική του πρόωρου  θανάτου του. 
  «...έζησα, προχωρώντας στην τελική ευθεία, χωρίς να ’χω 
τουλάχιστον τρεις πήχες χασέ, τα μπουρμπουάρ των 
τραυματιοφορέων, κι ένα καλό στίχο στο στόμα για να δείξω 
στην πύλη».  
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  Οι «Εξαιρετικές στιγμές» είναι η αναπόληση μιας αγάπης που 
στο «Ένας χωρισμός» αποκαλύπτεται η αναξιότητά της. Η 
«Αυτοπυρπόληση» είναι οι φαντασιώσεις κάποιου που 
περιμένοντας τη γνωμάτευση του γιατρού νομίζει ότι πάσχει 
από ανίατη αρρώστια. Ανακουφίζεται απέραντα όταν, μετά την 
εξέταση, τον καθησυχάζει ο γιατρός. (Ανάλογο θέμα 
αναπτύσσει και η Μάρω  Βαμβουνάκη στο διήγημά της «Τα 
γνωστά και τα άγνωστα» από τη συλλογή «Ιστορίες με καλό 
τέλος». Η ηρωίδα, σίγουρη ότι έχει καρκίνο, θα  ξαναγυρίσει 
απελπισμένη στον πρώην άντρα της για να τον εγκαταλείψει 
πάλι μόλις οι εξετάσεις που παίρνει δείξουν αρνητικές). 
  «Ο φόνος» είναι η αφήγηση ενός τρελού. 
  «...Ο Μαρξ ήταν μεγάλο κεφάλι... στη ζωή μου με 
ταλαιπώρησε και έπρεπε κάποτε να απαλλαγώ κι απ’ αυτόν». 
  Μια γυναίκα με την οποία τα είχε, του έφυγε γιατί της είχε 
ζαλίσει το κεφάλι με τον Μαρξ. Φαντάζεται να τη διαμελίζει 
σαν κούκλα.  
  «...ας γύριζε πίσω για ένα ήσυχο ύπνο. Υπόσχομαι να μην 
ξαναβγάλω άχνα για Μαρξ. Κι ο νόμος της  υπεραξίας του, καλά 
που τον ξέρουμε για να πιάνουμε τους άλλους κορόιδα. Όχι πια 
πάλη των τάξεων, μόνο πάλη κορμιών στο κρεβάτι». 
  Το ίδιο πράγμα θα πουν αργότερα ο Μίλαν Κούντερα και ο 
Χρόνης Μίσσιος. 
  Οι ιστορίες με υπότιτλο «Η διάλυση» δεν είναι κι αυτές παρά 
εξομολογήσεις. Στην «Κατά Μάικ» εξομολόγηση, ο Χάκκας 
αναπτύσσει πάλι το δίδυμο του σεξουαλικού κηρύγματος με 
την κριτικής στο κόμμα. «Μόνο ο σεξουαλισμός θα μας σώσει, 
ο σοσιαλισμός δεν θα έλθει», θα αναφωνήσει αφοριστικά. 
Καλά που ο Τάκης σκοτώθηκε νωρίς. «Πώς θα γινόταν ο Τάκης 
αν ζούσε, πώς θα τον σιάχναν οι δικοί του νομίζετε; Ίδιο με τον 
άλλον τον Τάκη, τον ανορθόδοξο. Εκεί θα καταντούσε. Κι έτσι 
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δεν έχει καμιά σημασία ούτε για κείνον που έζησε, ούτε για 
κείνον που χάθηκε. Δεν υπάρχει δικαίωση. Κάθε είδους 
δικαίωση είναι κατασκευή, κι ίσως το μόνο που υπάρχει είναι η 
στιγμή που περπατάς ή που  στέκεσαι κατά ένα τρόπο που ποτέ 
άλλος άνθρωπος δεν στάθηκε ή δεν περπάτησε». 
  Το «Κατά των ανθέων» είναι μια σπαρταριστή σατιρική 
αφήγηση ενάντια στις συμβατικότητες που καταστρέφουν την 
ερωτική αμεσότητα και τον αυθορμητισμό. Επιδιώκοντας ο 
ήρωας μια τέτοια αμεσότητα με μια κοπέλα, θα τα κάνει 
θάλασσα. 
  Η «Τοιχογραφία» είναι μια ελεγεία για την Καισιαριανή του 
κατοχικού θρύλου. 
«Καισαριανή, ιδρώνω, Καισαριανή, ασφυκτιώ, Καισαριανή, 
αναγουλιάζω. Κάθεσαι με το σούρουπο και δροσίζεσαι στα 
πεζοδρόμια, ενώ τα κορίτσια σου κατεβαίνουν με τα τσαντάκια 
στο χέρι για την πιάτσα. Πίνεις τη σουμάδα σου με τα λεφτά της 
μεσιτείας και ρεύεσαι... Πού η λεβεντιά σου και πού η λευτεριά 
σου... Τίποτα δεν μένει. Τώρα σοβατίζεις τα τελευταία ίχνη 
πολυβολισμών στο μέτωπό σου, σαν γέρικο σκυλί που γλύφει 
τις πληγές του στην επούλωση...». 
  Στο «Νερό» επικρατεί η ίδια σαρκαστική  διάθεση. 
  «Λευτεριά της αυλής, του ούζου και του ταβλιού, παρέα με 
τον μπατζανάκη μου, εσένα  προσκυνάω. Λευτεριά της 
βδομαδιάτικης δουλειάς και της κυριακάτικης εκδρομής, εσένα  
λατρεύω. Λευτεριά, μ’ ένα οικοπεδάκι σ’ εξαγόρασα κι ένα  
βιβλιάριο καταθέσεων. Λευτεριά, τ’ αυτοκίνητό μου τρέχει μ’ 
εκατόν είκοσι την ώρα, μεγάλη η ταχύτητα, ούτε τα  δένδρα δεν 
προλαβαίνω να κοιτάξω, πού να  διακρίνω χέρια κι αλυσίδες. 
Λευτεριά, πώς σου φαίνεται η καινούρια μου γραβάτα και το 
πουκάμισο με τα μοντέρνα γιακαδάκια; Ποιο   κουστούμι να 
φορέσω όταν έρθεις κι αν έρθεις; Και το πατούμενο; Καλά, έ; 
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Όπου  πατάω  τρίζει, όχι βέβαια η γη. Κάποτε πατούσα 
ξυπόλυτος κι έτριζε η γη. Άλλα χρόνια...». 
  Στον «Γκορπισμό» ο συγγραφέας ταλανίζεται πάλι από το 
ενδεχόμενο του επερχόμενου  θανάτου του. 
  «...αν  θα υπάρξω, είμαι τώρα πια  βέβαιος, δε θα  οφείλεται 
στα γραφτά μου, αλλά στις  πράξεις μου, στα κορίτσια που 
χάιδεψα, στους φίλους που φίλεψα παρηγοριά κι εγκαρτέρηση, 
για όσο καιρό φυσικά θα υπάρχουν κι αυτοί».  
  Ο συγγραφέας κάνει σύγκριση του νοσοκομείου όπου 
βρίσκεται με τη «Φυλακή», στην ομώνυμη ιστορία. Στη φυλακή 
υπάρχει η ελπίδα της αποφυλάκισης, στο νοσοκομείο δεν 
υπάρχει καμιά.  
  Ο επικείμενος θάνατός του δεν είναι όμως η μόνη αιτία της 
θλίψης του. 
  «Δεν κρατιέμαι πια από πουθενά. Απ’ όπου κι αν πιάστηκα, 
σπάσαν ξερά κλαδιά. Η ανθρωπότητα αδιαφορεί για την 
ύπαρξή μου κι εγώ άλλο τόσο για κείνη. Οι ιδεολογίες δεν είναι 
πια στρογγυλές, τόσα ρήγματα και τόσα μπαλώματα».  
  Στον «Τρίτο νεφρό» ο συγγραφέας θλίβεται για το 
μισοτελειωμένο έργο του.  
  «Δε θέλω χρόνο. Ζωή θέλω, μ’ όλο που το δεύτερο 
προϋποθέτει το πρώτο, ζωή να τη σπαταλήσω πίσω από τις 
φράσεις, ζωή να χτίσω παραγράφους, να οικοδομήσω ένα έργο 
δίνοντας στο λόγο μια τρίτη διάσταση γιατί τη δεύτερη τη 
βρήκαν άλλοι, την κατέγραψαν οι δάσκαλοι κι εγώ πρέπει να 
πάω παρά πέρα». 
  Στο αφήγημα αυτό υπάρχει ένα από τα ωραιότερα 
λογοπαίγνιά του, που αποτελούν ένα από τα κύρια υφολογικά  
χαρακτηρίστηκα του έργου του. Βρίσκει την «ποίηση για την 
ποίηση» του Mallarme, mal armée (κακά εξοπλισμένη). Ζητά 
μια ποίηση βιωματική, που να βγαίνει μέσα από τον πόνο, 
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alarmée (τρομαγμένη, αφυπνισμένη) προϋπόθεση για να γίνει 
bien armée (καλά οπλισμένη). 
  Στην τρίτη υποενότητα που φέρει και τον τίτλο της συλλογής 
έχουμε πραγματικές ιστορίες, όπως στην πρώτη συλλογή. Ο 
«Μπιντές» είναι ένα σατιρικό κείμενο γι’ αυτούς που 
σκοτώνονται μια ζωή για να αποκτήσουν ένα σπιτάκι. Οι 
«Άφαντοι» είναι κάποιοι αγνοούμενοι της Μικρασιατικής 
καταστροφής που προτίμησαν να μείνουν στη Μικρά Ασία 
παρά να γυρίσουν στις μέγαιρες συμβίες τους, που δεν θα 
πάψουν να τους αναζητούν. 
  «Ο φωτογράφος» είναι μια καφκική ιστορία. Ο φωτογράφος 
γερνάει στο φωτογραφείο του προκειμένου να πετύχει τη 
σωστή μεγέθυνση  της φωτογραφίας ενός νεκρού. Η χήρα του 
δεν τον αναγνωρίζει. Και όταν σε μια τελευταία απελπισμένη 
χειρονομία βάζει τα δικά του χαρακτηριστικά, εκείνη θα 
αναφωνήσει: 
  «Εσύ είσαι, και κλαίει μ’ αναφιλητά». Ποιο το αποτέλεσμα 
αυτής της προσπάθειας; 
 «Είμαι ένα κάδρο. Φοράω γραβάτα, έχω μαλλιά εκεί που μου 
λείπουν, κόκκινα χείλη και κέρινα μάτια».  
  «Το καμιόνι» αναφέρεται σε ένα Μήτσο, που είναι μόνιμα 
κυνηγημένος. 
  «Με κυνηγάει ακόμη. Με κυνηγάει για μια κλεμμένη 
γερμανική κουραμάνα. Με κυνηγάει ένα εγγλέζικο τανκ για μια 
ροχάλα τάλιρο στο φινιστρίνι του. Με κυνηγάνε  όλοι οι 
μυστικοί της συνοικίας. Με κυνηγάει ο δοσάς της γειτονιάς 
ζητώντας την τελευταία δόση απ’ το πρώτο μου κουστούμι. Με 
κυνηγάνε της κρεβατοκάμαρας γραμμάτια». 
  Στο τέλος θα σκοτωθεί από καμιόνι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι 
έπεσε επίτηδες πάνω του.  
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  Το «Ένα κρανίο γεμάτο λουλούδια» είναι μια σουρεαλιστική 
αφήγηση.  
  «Η Νούλα ήταν το μοναδικό κάδρο που φορούσε καπέλο, κάτι 
λουλούδια σάπια  που μπλέκονταν με τα μαλλιά της, κι όλα 
μαζί στούμπωναν το εσωτερικό του  κρανίου». Κάποια στιγμή η 
Νούλα λέει: «Τώρα  βγάζω το καπέλο  μου». Προσπαθούν να 
την αποτρέψουν. Μάταια.  
  «Όλοι τώρα βλέπαμε το ανοιγμένο κρανίο, τη μαύρη τρύπα να 
χάσκει. Μερικοί  σκύβαν πάνω απ’ την άβυσσο μήπως και 
διακρίνουν στο σκοτάδι της ποίησης νέα σχήματα, ρίζες για νέα 
λουλούδια, αν υπήρχε έδαφος και γι’ άλλη ανθοφορία να 
κλείσει το  χάσμα...». 
  Οι «Θέσεις» είναι επίσης ένα σουρεαλιστικό, σατιρικό 
αφήγημα για τους  κατέχοντες τις κομματικές θέσεις και οι 
οποίοι μοιράζουν, μέσω της γνωστής  πελατειακής σχέσης, τις 
θέσεις στο δημόσιο. Ένα εξαγριωμένο πλήθος ορμάει πάνω 
στον υπάλληλο. 
  «Πρώτα θα τον ξεχωρίσουμε από την καρέκλα, άλλο αυτός και 
άλλο η καρέκλα», κι έβγαλε σφυρί και καλέμι. «Μετά θα 
ξηλώσουμε το νάρθηκα να μείνει το μυαλό του ελεύθερο και 
θα σπάσουμε την αγκύλωση της σκέψης του. Χωρίς «θέσεις» 
πια ελπίζω να κινηθεί πιο ανθρώπινα. Τέλος θα τον μπάσουμε 
σε μια αγωγή σωστού περπατήματος...». 
  «Το λαχείο» είναι ένα δεύτερο «Ψαράκι της γυάλας». Ο 
συμβιβασμένος σαραντάρης που ονειρεύεται τον πρώτο λαχνό, 
θα παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό ενός εικοσάρη, 
αντικαθρεπτισμό της νιότης του, και με μια ελάσσονα ηρωική 
χειρονομία θα πετάξει το λαχείο, στο οποίο είχε επενδύσει 
τόσες ελπίδες, στον υπόνομο. 
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  Το «Μη μόναν όψιν» αναφέρεται στη μετά από χρόνια τυχαία 
συνάντηση ενός επίδοξου εκτελεστή με το θύμα του, επίσης 
εκτελεστή. Το θύμα θα πει με πικρία: 
  «Εσύ γνώρισες το πραγματικό πρόσωπό μου. Εγώ πώς θα 
γνωρίσω του δικού σας, που πια δεν υπάρχει; Χαροπάλεψε 
μάταια. Πέθανε λίγες μέρες μετά. Έρχεται στα όνειρα πάντα 
μπρουμουτισμένος στην άσφαλτο». 
  Μια ζεστή ανθρώπινη σχέση θα αναπτυχθεί ανάμεσα στους 
δυο πάλαι ποτέ αντιπάλους. 
  «Η επιστροφή του αόρατου, ένας κάπως αισιόδοξος 
επίλογος», είναι ο μονόλογος ενός ανθρώπου που φαντάζεται 
μια κουδουνίστρα για μεγάλους, που μέσα θα έχει σκάγια από 
άχρηστα πια φυσίγγια. 
  Η τρίτη συλλογή, «Το κοινόβιο», εκδίδεται όπως είπαμε το 
1972, λίγο μετά το θάνατο του συγγραφέα. Στο «Κοινόβιο», το 
ένα από τα τρία εκτενή αφηγήματα της συλλογής, ο 
συγγραφέας ονειρεύεται μια κοινοβιακή ζωή με τους φίλους 
του (τους συναντήσαμε ήδη στην προηγουμένη συλλογή) στο 
μοναστήρι του άη Γιώργη του Κουταλά, κάπου μεταξύ 
Καισαριανής και Καρέα. Ο πόνος μπροστά στον επερχόμενο 
θάνατο και η θλίψη για την επένδυση σε ένα αγώνα χωρίς 
αντίκρισμα, που υπονομεύθηκε από τα μέσα, είναι πιο έντονα 
εδώ. 
  "Τόσα χρόνια μπουχτίσαμε από θαλαμάρχες, παρεάρχες, 
ακτινάρχες, όλων των ειδών τους άρχες, όρχεις, που μας 
επέβαλλαν να κατουράμε στη βούτα κατά ομοιόμορφο τρόπο. 
Έπρεπε το κάτουρο να χτυπάει στον τενεκέ αριστερά και πάνω. 
Έτσι και σου ξέφευγε, γινόσουν ύποπτος.)" 
  «Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με τα κοινά, μόνο με τις 
κοινές», λέει κάνοντας το γνωστό του λογοπαίγνιο. Ο έρωτας 
είναι το μόνο απτό και συγκεκριμένο. Ονειρεύεται ένα 
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εικοσάρη υπουργό έρωτα, που θα παίρνει τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να απολαμβάνει καλύτερα τον έρωτα η νεολαία. 
  «Για τους μεγάλους κανένα σύστημα και καμιά κοινωνία του 
μέλλοντος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτοί θ’ αντιμετωπίζουν 
τον μέγα εξουσιαστή, τον υπουργό του Θανάτου. Εγώ ήδη τον 
βλέπω κατάματα, νιώθω πολλές  φορές  να μου χαμογελάει, κι 
έτσι σιγά σιγά εξοικειώνομαι να μην ελπίζω». 
  Το κοινόβιο είναι όνειρο. Οι φίλοι του είναι βολεμένοι ή 
διαλυμένοι. Κάποιοι μάλιστα είναι νεκροί. Η Τετάρτη που 
συναντώνται «κατάντησε γι αυτούς που απομένουν μνήμη και 
νεκρολόγιο». 
  Και η θητεία στην Αριστερά ήταν μια συμμετοχή σε ένα είδος 
κοινοβίου. Όμως, γράφει,  
  «...δεν μπόρεσα να σταθώ σε κανένα κοινόβιο, είμαι 
ανεπιθύμητος, γκρίνιαζα, γι’ αυτό και κάθε σελίδα γέμιζαν οι 
πνεύμονες, η κοιλιά, το συκώτι, κάθε φράση και κάθε 
παράγραφος  κι από ένας καρκίνος. Μόνο ο εγκέφαλος έμεινε 
απείραχτος, όσο υπάρχει κι αυτός, να κάνω κανένα 
καλαμπούρι». 
  Όμως υπάρχει ένα κοινόβιο που τον περιμένει. Αυτό στους 
ουρανούς. 
  Το δεύτερο μεγάλο αφήγημα, «Τα τελευταία μου», γράφεται 
κάτω από τη ζοφερή προοπτική του επικείμενου θανάτου. 
Αποτελεί μια μοναδική στο είδος της μαρτυρία για το πώς 
νιώθει κάποιος που η αρρώστια τον έχει καταδικάσει σε έναν 
αναπόφευκτο, και μάλιστα κοντινό, θάνατο. 
  Ακόμη παραπέρα: ένα θάνατο όπου δεν υπάρχει καν η 
προσδοκία μιας μέλλουσας ζωής. Κι ακόμη: Ο θάνατος αυτός 
δεν είναι από εκείνους τους ηρωικούς θανάτους, στην 
υπηρεσία ενός μεγάλου σκοπού. Κι ακόμη: Δεν υπάρχει η πίστη 
σε κανένα σκοπό. Αυτός που υπήρχε έχει ξεφτίσει. 
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  Σε μια φαντασιακή εκδραμάτιση, ο Μάριος Χάκκας φαντάζεται 
την κηδεία του. Όχι σαν μια τελετή σπαρακτικού αποχωρισμού 
από γνωστούς και φίλους. 
  «Τώρα άλλοι ρίχνουν με φτυάρια, άλλοι για να μη λερωθούν 
σπρώχνουν με τα  πόδια και βουλώνουν το λάκκο, τρεις μαζί 
κουβαλούσαν μια τεράστια πέτρα, κάποιος πέταξε κι ένα 
γεμάτο σκουπιδοτενεκέ». Αυτή η φοβερή αίσθηση του 
ετοιμοθάνατου, ότι οι ζωντανοί θέλουν να ξεμπερδεύουν όσο 
γίνεται πιο γρήγορα μαζί του! 
  Το αφήγημα τελειώνει με ένα ποιητικό κείμενο, στο ύφος της 
Ασκητικής του Καζαντζάκη. 
  «Δεν θέλω έλεος, δε θέλω έλεος θεέ μου (Το ‘θεέ μου’ 
αναστεναγμός  από  τα  φύλλα της καρδιάς και όχι επίκληση)... 
Κανέναν, κανένα δεν έβλαψα και τίποτα το πονηρό σε βάρος 
άλλου δεν έπραξα, έτσι που να δικαιώσω τα λόγια σου και να 
δεχτώ την κρίση  σου.  
   Ψάχνω και δεν βρίσκω την αλήθεια, τα κρυφά και τα 
αφανέρωτα μου  μένουν πάντα  άγνωστα... 
  Μη βάζεις εμπόδιο το πρόσωπό σου, άφησέ με να δω και 
πέρα απ’ αυτό». 
  Ο «Ένοχος ενοχής» είναι η «Δίκη» του Χάκκα, πιο σύντομη απ’ 
αυτή  του  Κάφκα. Σε ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον ο ήρωας 
θα ανακριθεί, θα δικαστεί, θα  καταδικασθεί και θα εκτελεσθεί. 
Σαν φόρμα είναι αρκετά πρωτότυπο κείμενο, με μια εναλλαγή 
θεατρικής γραφής και πρόζας. 
  «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Είδατε τη διαφορά των προβάτων; Τ’ από 
κει είναι μαρκαρισμένα, τους έχουνε βάλει με καυτό σίδερο 
νούμερα επάνω. Τ’ από δω είναι ελεύθερα. 
Ο Χ:  -Είναι αλήθεια, δεν έχουνε σημάδια επάνω τους, όμως τα 
φυλάει τσομπάνος. 
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Τέλος πάντων, με ποιους είστε, με τους από 
δω ή με τους από κει; 
Ο Χ:  Με τα πρόβατα». 
  Τα «Ρετάλια», άσχετα με τις συνδηλώσεις του γενικού τίτλου 
και παρά το μικρό τους μέγεθος, είναι κείμενα εξαίρετα σε 
σύλληψη και σε γραφή. Όπως και τα  τρία προηγούμενα, παρά 
τους  ανάπαιστους που κυνηγάνε μόνιμα τον  συγγραφέα, δεν 
έχουν τον κρυπτικό-ποιητικό χαρακτήρα των αφηγημάτων της 
προηγουμένης συλλογής. 
  Στο «Τσιλιμπίκ ή Τσιλιμπάκι» ο συγγραφέας εκφράζει μια 
χαρακτηριστική μεταμοντέρνα αντίληψη. 
  «Και η αρμονία μέσα μας κι έξω μας ούτε που με νοιάζει. 
Μπούχτισα πια από αρμονίες, κάτι, χέρια-αστέρια και 
περιστέρια-μαχαίρια με κάνουνε να ξερνάω, ενώ αγάλλομαι 
στη δυσαρμονία, έστω αστέρια-τσουτσούνες κι ας μην τους 
ταιριάζει, ας δυσαρμονήσουν και μια φορά, αρκετά μας 
ταλαιπώρησαν οι εύκολες ρίμες». 
  Στο «με τη θέλησή μου» ο συγγραφέας αναφέρεται πάλι στη 
σχέση του με την Αριστερά. 
  «Μου ερχότανε πολλές φορές να πιάσω τα σίδερα και να 
φωνάξω ‘Βγάλτε με, βρε, άλλαξε τώρα η θέλησή μου’ αλλά 
εκείνοι επέμεναν πως πρέπει να επιμείνω στην αρχική, μάλιστα 
είχανε πράκτορες ανάμεσά μας που έλεγαν ‘δεν είναι σωστό να 
αλλάζει κανείς’... Την επόμενη που μου είπαν να ξαναμπώ μέσα 
με τη θέλησή μου τους απάντησα πως δεν θα μπορέσω. ‘Μα 
γιατί, είσαι δικός του’ επέμεναν οι άλλοι από πάνω, ‘είσαι δικός 
μας’ έλεγαν οι άλλοι από κάτω. Κανενός. Επιτέλους είμαι δικός 
μου’». 
  Στο «Μπροστά σ’ ένα τάφο» (του  Καρλ Μαρξ) ο συγγραφέας 
εκφράζει για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του από την 
Αριστερά και τους γεμάτους έπαρση συντρόφους, τα 
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Τζουγκασβίλια (Τζουγκασβίλι ήταν το πραγματικό όνομα του 
Στάλιν) που ξεπάστρεψαν τους λίγους εναπομείναντες καλούς. 
«Έτσι την πάθαμε όλοι, κι ίσως κι ο ίδιος ο Μαρξ, γιατί δεν 
πιστεύω να ήθελε αυτούς τους αχώνευτους», καταλήγει ο 
συγγραφέας. 
  Το «Ένας θείος» είναι ένα σατιρικό κείμενο για κάποιον που η 
αστυνομία ενοχλεί κάθε τόσο, θεωρώντας τον φανατικό 
αριστερό, γιατί του σκότωσαν τον αδελφό του. «Του 
σκοτώσαμε τον αδελφό, σκέφτονται, μπορεί να ξεχάσει ποτέ; 
Με κάτι τέτοια και τέτοια ο Βασίλης τσαντίζεται που δεν τον 
αφήνουν ήσυχο να ασχοληθεί με τη δουλειά, τα παιδιά και τ’ 
ανίψια». 
  Στο τελευταίο κείμενο, το «Σκοπευτήριο  Καισαριανής», ο 
συγγραφέας φοβάται μια επικείμενη εποχή που ο χώρος θα 
μοιραστεί σε οικόπεδα, και το σκοπευτήριο θα μείνει μια απλή 
ονομασία, χωρίς να θυμίζει τους εκτελεσμένους. 
  Και ανάμεσά τους δεν ήσαν μόνο ήρωες της αντίστασης, 
υπήρχαν και οι απλοί σαλταδόροι.  
  «Σκέφτομαι αυτά τα σκληρά παιδιά που είχανε σύμβουλο την 
πείνα και ιδανικό τους τη ρεζέρβα. Έφτασαν κατάμονα μπροστά 
στην τάφρο χωρίς ελπίδα ότι το κόμμα τους θα κάνει  
μνημόσυνο, χωρίς  κάποια  δικαίωση μετά. Και πώς να 
συμπαρασταθείς στη μοναξιά τους; Οι άλλοι έχουν ανθρώπους 
να τους κλάψουνε, εκατοντάδες τα στεφάνια, συνθήματα, 
τραγούδια και ποιήματα». 
    Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η θεματική του συγγραφέα είναι 
οι ταλαιπωρίες του απλού, βασανισμένου ανθρώπου της 
Αριστεράς, οι εμπειρίες και η απογοήτευσή του απ’ αυτό το 
κίνημα, και ο επικείμενος θάνατός του. Ο λόγος του συχνά είναι 
εξομολογητικός και ποιητικός. Ένας συχνός αναπαιστικός 
κυματισμός της γλώσσας δίνει μια ιδιαίτερη μουσική ποιότητα 
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στο λόγο του, που σε απαγγελία μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα. 
Κατά περίπτωση ειρωνικός και σατιρικός, κάνει απολαυστικά τα 
κείμενά του. Τέλος η αγάπη του για τα λογοπαίγνια δίνει μια 
προσωπική σφραγίδα στο ύφος του.  
 

Φαίδων Ταμβακάκης, Το όνειρο της φυγής 
 
  Ο Φαίδων Ταμβακάκης αποτελεί ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα 
ταλέντα της πεζογραφίας του καιρού μας. Νεαρότατος, μόλις 
32 χρονών (γεννήθηκε το 1960, σήμερα όμως, 2007, είναι 47 
χρονών), με τα τρία βιβλία που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 
(μέχρι τότε, σήμερα έχουν γίνει οκτώ) έχει προκαλέσει το 
ενδιαφέρον της κριτικής, αν και όχι ακόμη του ευρέως κοινού.  
  Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Ευμορφία» εκδόθηκε το 1982 
(από την Εστία, όπως και τα άλλα δυο του βιβλία) όταν ο 
συγγραφέας ήταν μόλις 22 χρονών. Διαβάζοντάς το, δύσκολα 
μπορούσα να φανταστώ ότι πρόκειται για το βιβλίο ενός 
εκκολαπτόμενου ταλέντου.  
  Κατ’ αρχήν, γίνεται μια συνεχής παραβίαση αφηγηματικών 
συμβάσεων, που οφείλεται μάλλον σε αδυναμία, παρά στο ότι 
επιδιώκει ορισμένα αποτελέσματα.  
  Το βιβλίο ξεκινάει με μια παιδική ανάμνηση για κάποιον 
Ισπανό μοναχό, τον πατέρα Εουσέμπιο, στο κελί του οποίου 
γλίστρησε μια μέρα στα κρυφά. Στην εξέλιξη της ιστορίας ο 
Φαίδων, ο αφηγητής, τον φέρνει κατά καιρούς στο νου του. 
Υπάρχει κάποιο μυστήριο γύρω από το πρόσωπό του. 
Περιμένουμε τη λύση του. 
  Δεν θα τη βρούμε. Στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου ο 
αφηγητής μας πληροφορεί ότι σχεδιάζει να κάνει ένα ταξίδι για 
να διαπιστώσει «Τι ακριβώς είχε συμβεί στο σκοτεινό κελί». 
Μπορείτε να φανταστείτε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα χωρίς 
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να βρίσκεται στο τέλος ο δολοφόνος; Αποτελεί νομίζω εκ των 
ων ουκ άνευ αφηγηματική σύμβαση, ο αναγνώστης να μη μένει 
στο τέλος με ερωτηματικά ως προς σημεία του μύθου, γύρω 
από τα οποία είχε οικοδομηθεί ένα σασπένς.  
  Μετά την αρχική σκηνή ο ήρωας, επαγγέλματος αντικέρ, μας 
περιγράφει ένα ταξίδι του στο Παρίσι, ένα άλλο στο Λονδίνο, 
την γνωριμία του με δυο γυναίκες μουσικούς, την επιστροφή 
του στην Ελλάδα, γεγονότα και σκηνές από τη ζωή του που 
διαδραματίζονται στα βόρεια προάστια, την πρόσληψή του 
στον «Ενδυμίωνα», σχολείο για παιδιά της υψηλής κοινωνίας 
που διδάσκονται με το σύστημα Ο’ Νηλ, της αντιαυταρχικής 
εκπαίδευσης.  
  Κυκλοφορεί μια φήμη για κάποιες μαθήτριες που πέθαναν 
μυστηριωδώς. Περιμένουμε να μάθουμε πώς. Ο αφηγητής 
ερωτεύεται μια μαθήτρια, τη Λυδία, και τη στιγμή που κάνει 
έρωτα μαζί της, αυτή πεθαίνει.  
  «Ακόμη αγνοούσα την αιτία που πέθανε η Ευμορφία. Κι όμως 
ο τρόπος έμοιαζε τόσο με τις φήμες για τα άλλα κορίτσια του 
Ενδυμίωνα».  
   Το ότι ο τρόπος έμοιαζε, μας το λέει για πρώτη φορά. Όσο για 
την αιτία, δεν θα τη μάθει ποτέ. Ούτε κι εμείς.  
  Η «αφηγηματική αναμονή» είναι ότι θα ανακαλύψουμε το 
μυστικό – έστω μόνο του τρόπου, αν όχι και την αιτία – του 
θανάτου, ταυτόχρονα με τον Φαίδωνα. Εν τούτοις αυτός 
πληροφορείται κάτι που εμείς όχι μόνο δεν θα το μάθουμε μαζί 
του – αυτό σε ορισμένες πλοκές θα ήταν δυνατό, και θα 
συνιστούσε μάλιστα στοιχείο για παραπέρα αξιοποίηση – αλλά 
ούτε καν πότε και από ποιον. Όταν το μαθαίνουμε τελικά, 
έχουμε την αίσθηση ότι προδοθήκαμε από τον συγγραφέα.  
  Ή μάλλον ότι το χειρίστηκε άσχημα. Η εκ των προτέρων γνώση 
από τη μεριά του αναγνώστη θα απέτρεπε βέβαια το εφέ της 
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έκπληξης, από την άλλη όμως θα κορύφωνε την αγωνία για τη 
συνεύρεση του Φοίβου και της Λυδίας. Αν, πάντως, ο 
συγγραφέας ενδιαφερόταν πρώτιστα για το στοιχείο της 
έκπληξης, θα μπορούσε να γίνει η αποκάλυψη στο Φοίβο και 
στον αναγνώστη για τον όμοιο θάνατο των άλλων κοριτσιών 
αμέσως μετά το θάνατο της Λυδίας. Καθώς μάλιστα ο 
συγγραφέας είναι γρήγορος στην αφήγηση, συμπυκνώνοντας 
τον αφηγηματικό χρόνο στο ελάχιστο, θα δημιουργούσε στον 
αναγνώστη την επιδιωκόμενη εντύπωση παρουσιάζοντας 
σχεδόν ταυτόχρονα την αποκάλυψη του μυστικού του θανάτου 
των κοριτσιών με το θάνατο της Λυδίας.  
  Το ότι δεν θα μάθουμε, αντίθετα, αν τελικά ο φίλος του 
Φοίβου, ο Δημήτρης, αυτοκτόνησε ή όχι, δεν αποτελεί 
πρόβλημα, γιατί ο συγγραφέας δεν δημιούργησε σασπένς γύρω 
από το θάνατό του. Ο θάνατός του δεν τίθεται – αφηγηματικά 
εννοώ – σαν αίνιγμα προς λύση, αλλά σαν μια τραγική 
κατάληξη, τις λεπτομέρειες της οποίας ο συγγραφέας – και 
πολύ σωστά – δεν μας υποβάλλει ότι θα πρέπει να τις 
γνωρίσουμε. Όμως το μυστήριο του θανάτου των κοριτσιών 
αφηγηματικά τίθεται σαν ζήτημα προς εξιχνίαση, όπως και το 
μυστήριο που καλύπτει τον πατέρα Εουσέμπιο. Το δεύτερο δεν 
θα λυθεί καθόλου, ενώ η λύση του πρώτου γίνεται με καθόλου 
ικανοποιητικό τρόπο, όπως αναπτύξαμε. Έτσι αδυνατίζει και η 
θέση που θέλει να προβάλλει ο συγγραφέας, το αξεδιάλυτο, σε 
μια και μόνη πράξη, του έρωτα και του θανάτου, των 
κυρίαρχων κατά τον Φρόιντ ενστίκτων. Εκτός και αν ο στόχος 
του δεν είναι υπαρξιακός – μεταφυσικός, αλλά 
κοινωνιολογικός: οι κόρες των μεγαλοαστών κουβαλάνε σαν 
κουσούρι μέσα τους τον θάνατο, που βάζει τέρμα στις ερωτικές 
δραστηριότητές τους πριν καλά καλά αρχίσουν. Κάτι τέτοιο 
όμως δεν υποστηρίζεται από το συγκείμενο.  
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  Υπάρχει ένα ακόμα αδύνατο σημείο, που έχει να κάνει όχι με 
την πλοκή αλλά με το μύθο. Ο Δημήτρης εμφανίζεται σαν 
αλήτης σε μια παραλία, στην πορεία μιας παραφροσύνης που 
θα έχει σύντομα το τέλος που αναφέραμε πιο πριν. Θα 
συνομιλήσει με τον Φοίβο, ο οποίος μόλις στο τέλος θα 
καταλάβει την ταυτότητά του. Στην μεταμφίεση, σαν στοιχείο 
μύθου σε θεατρικά έργα, γίνεται συμβατικά δεκτή η μη 
αναγνώριση της φωνής (Αρχαίοι τραγικοί, Σαίξπηρ, ιδιαίτερα 
στις κωμωδίες του, Ερωτόκριτος κ.ά.), όχι όμως στη ρεαλιστική 
πεζογραφία. 
  Μα πρόκειται για ρεαλισμό; Αν ναι, είναι πολύ κακού είδους. 
Ο συγγραφέας σώζεται-υποπτεύομαι άθελά του-με το να μας 
παρουσιάζει στο τέλος την παραπάνω ιστορία σαν απλή 
φαντασίωση του ήρωά του, την οποία αφηγείται σε μια θεία 
του, η οποία όμως δεν τον πιστεύει.  
  Θέλει ο συγγραφέας να μας πει ότι στα μάτια ενός έφηβου η 
πραγματικότητα και η φαντασίωση είναι πράγματα αξεδιάλυτα; 
Διάλεξε ένα πολύ κακό τρόπο να μας το πει. Και αυτό δεν έχει 
να κάνει μόνο με ανεπάρκειες του μύθου και της πλοκής, αλλά 
και με τον ίδιο τον αφηγηματικό του λόγο.  
  «Η αφήγηση είναι γρήγορη, ασθματική, χωρίς παρεκβάσεις...» 
γράφει κριτικός σε απόσπασμα που παρατίθεται στο 
οπισθόφυλλο. Πραγματικά, είναι τόσο γρήγορη που συχνά 
ξεφεύγει από τον έλεγχο τόσο του συγγραφέα όσο και του 
αναγνώστη. Δημιουργούνται ασάφειες, χρονικά χάσματα, 
χαλαρές έως ανύπαρκτες συνδέσεις. Ακόμη και η επιλογή των 
λέξεων δεν είναι συχνά η καταλληλότερη. «Το σκυλάκι με το 
σαρκαστικό όνομα Κέρβερος» πρέπει να είναι μάλλον «το 
σκυλάκι με το κατ’ ευφημισμό όνομα Κέρβερος».  
  Οι «Τέσσερις σπουδές» δημοσιεύτηκαν σε πρώτη μορφή το 
1985 και 1986. Σε επεξεργασμένη μορφή δημοσιεύτηκαν μαζί 
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με το μεθεπόμενο, και τελευταίο μέχρι στιγμής βιβλίο του 
Ταμβακάκη, την «Υστάτη», το 1991. Καθώς, όπως πιστεύουμε, 
ο βαθμός επεξεργασίας, όσος και αν είναι αυτός, δεν 
τροποποιεί ουσιωδώς το αρχικό κείμενο, κρίνουμε σκόπιμο να 
προτάξουμε την παρουσίασή τους, πριν από το επόμενο βιβλίο 
του Ταμβακάκη, «Τα τοπία της Φιλομήλας».  
  Στην πρώτη σπουδή βρίσκουμε αμέσως το ταλέντο που 
ψάχναμε να βρούμε στην «Ευμορφία». Η «Παπαόρα», 
σύμφωνα με τον υπότιτλο του συγγραφέα, είναι μια σπουδή 
για το χωρισμό. Κατά τη δική μας αντίληψη είναι περισσότερο 
μια «αναζήτηση του χαμένου χρόνου». Ένα λαμπρό παρελθόν 
συγκρίνεται – και αντιπαρατίθεται – σε ένα ζοφερό παρόν. 
  Κατ’ αρχήν, ο κύριος Σαρτόρι αναζητεί – και αναπολεί – τις 
ευτυχισμένες στιγμές που περνούσε στο ξενοδοχείο Venezia με 
τη γυναίκα του πριν τον παρατήσει, και τις πιο ευτυχισμένες 
ακόμη σαν μέλος τον SS. Ο χωρισμός τού στοίχισε τα μαλλιά 
του, που του έπεσαν από τη στενοχώρια. Η ιδιοκτήτρια του 
ξενοδοχείου θυμάται τις ευτυχισμένες μέρες όταν ήταν κοπέλα, 
που έπαιζε καλό πιάνο. Μια τάση αυτοτραυματισμού στα 
δάκτυλα έβαλε τέρμα στις επιδόσεις της. Ακόμα αναπολεί τις 
παλιές καλές μέρες που το ξενοδοχείο ήταν γεμάτο κόσμο, σε 
σχέση με τις τωρινές, που είναι άδειο. Για τον πατέρα της, το 
ίδιο το ξενοδοχείο Venezia ήταν μια υπόμνηση των 
ευτυχισμένων ημερών που πέρασε στην ομώνυμη πόλη.  
  Και στην ίδια την νοτιοαμερικάνικη πόλη, τη Σεβίλλα, 
συνέβησαν αλλαγές. Τότε,  
  «…χαρούμενα γυμνά παιδιά ήταν γεμάτη η Σεβίλλα. Τότε 
έτρεχαν στους λίγους ταξιδιώτες και έπαιζαν μαζί τους... Αν οι 
ξένοι τους χάριζαν κανένα φαγώσιμο ή κανένα σπασμένο 
ράουλο, δεν έλεγαν ευχαριστώ, μόνο ανταπέδιδαν κάτι απ’ την 
καρδιά τους. Άλλαξαν τα πράγματα το τελευταίο έτος. 
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Ντύθηκαν τα παιδιά και δεν βουτάνε πια στο λιμάνι. Έχουν 
δουλειές και πραμάτεια να πουλήσουν και τρέχουν όλη μέρα. 
Τα γλυκά και τα ράουλα δεν τους αρκούν. Η θωρακισμένη 
κατασκευή ανέκοψε την πορεία της θάλασσα. Τώρα, 
εκατομμύρια μικροί ύποπτοι αφροί επιπλέουν, σακούλες 
πλαστικές, ανταύγειες πετρελαίου». 
  Η ασθματική αφήγηση της «Ευμορφίας» δεν υπάρχει εδώ, 
επιτρέποντας πού και πού το λυρικό, ποιητικό σχόλιο. Επίσης 
χάσματα χρόνου ή νοήματος ελλείπουν. 
  Όμως, πιστεύω, η μεγαλύτερη αρετή αυτού του κειμένου είναι 
ο αφηγηματικός του τρόπος. Υπάρχει μια εναλλαγή ανάμεσα 
στην πρωτοπρόσωπη και την τριτοπρόσωπη αφήγηση. Η 
επινόηση βρίσκεται στην πρωτοπρόσωπη.  
  Μια από τις παραλλαγές της πρωτοπρόσωπης αφήγησης στη 
λογοτεχνία είναι αυτή της τηλεφωνικής συνομιλίας. Ένα 
παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου είναι το «Μονόπρακτο για 
ένα τηλέφωνο» από τις «Ιστορίες με καλό τέλος» της Μάρως 
Βαμβουνάκη. Πιστεύω ότι η καταγωγή της, όπως και τόσων 
άλλων αφηγηματικών τεχνικών, βρίσκεται στον 
κινηματογράφο. Συνήθως σε μια ταινία από μια τηλεφωνική 
συνδιάλεξη ακούμε τον ένα συνομιλητή. Για τέσσερις λόγους, 
πιστεύω. Πρώτον, αυτό που ενδιαφέρει μπορεί να είναι η 
ανακοίνωση του ενός συνομιλητή την οποία πληροφορείται 
ταυτόχρονα και ο θεατής. Δεύτερον, που είναι και η πιο 
συνηθισμένη περίπτωση, αυτό που ενδιαφέρει είναι όχι τόσο η 
ανακοίνωση, που μπορεί να είναι γνωστή, μπορεί όμως και όχι, 
για δημιουργία σασπένς, όσο η αντίδραση του άλλου 
συνομιλητή σ’ αυτή την ανακοίνωση. Τρίτον, δημιουργείται μια 
«ποιητική αφαίρεση», και ο θεατής είναι υποχρεωμένος να 
γεμίσει τα κενά με τη φαντασία του. Τέταρτον, μια εναλλαγή 
πλάνων των δύο συνομιλητών, προσαρμοσμένη στο ρυθμό του 
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λόγου τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχει γρήγορη εναλλαγή στη 
συνομιλία, εκτός του ότι θα κούραζε, θα ήταν και δύσκολη 
τεχνικά. 
  Η αφηγηματική τεχνική του Ταμβακάκη είναι προέκταση 
αυτής της τεχνικής. Στην αρχή νόμισα ότι πρόκειται για την ίδια 
τεχνική. Στη συνέχεια διαπίστωσα ότι επρόκειτο για 
πραγματική, πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία, ανάμεσα στην 
ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και σε ένα πελάτη, του οποίου ο 
λόγος είχε απαλειφθεί. Ο λόγος της, φλύαρος, κάνει το 
συνομιλητή της στο τέλος να αποκοιμηθεί.  
  Η δεύτερη σπουδή με τίτλο «Το νέο μου στάδιο» αποτελεί μια 
πειραματική γραφή, σπουδή στην κυριολεξία, απ’ αυτές στις 
οποίες καταφεύγουν κατά καιρούς συνήθως νέοι συγγραφείς, 
σπουδές χωρίς μέλλον, τις οποίες δεν πρόκειται να 
επαναλάβουν. Πρόκειται για δυο αλληλοσυμπληρούμενα 
ποιητικά κείμενα, ένα τριτοπρόσωπο αφηγηματικό όπου 
δίνεται η εικόνα ενός ιστιοφόρου (εκείνο της «Ευμορφίας»), 
που σχίζει τα κύματα, και ένα πρωτοπρόσωπο, αυτοαναφορικό. 
«Για ταυτόχρονη απαγγελία και ανάγνωση» λέει ο υπότιτλος, 
σαν οδηγία εκτέλεσης μουσικού κομματιού. Δεν έκανα την 
απαγγελία για να δω το ηχητικό αποτέλεσμα. Ούτε διάβασα τα 
δυο κείμενα στην συμπλοκή τους, για να δω τι αισθητικό 
αποτέλεσμα θα δημιουργούσαν. Καθώς ήμουν πεπεισμένος ότι 
αυτό θα ήταν σε βάρος του νοήματος τα διάβασα χωριστά.  
  «Τα παιχνίδια της Κλεοπάτρας» (σπουδή στην κίνηση των 
ερπετών) αναφέρονται σε μια παρακμιακή Αλεξάνδρεια τον 
καιρό του πολέμου. Ο κύριος Σερπέντης (serpent στα αγγλικά 
σημαίνει ερπετό) ήταν εκ των ερπετών της εποχής εκείνης 
(«Είπε το όχι ο Μεταξάς και γέμισε οχιές η Αίγυπτος», λέει 
χαρακτηριστικά ο Ταμβακάκης). Η πρωτοτυπία αυτού του 
κειμένου βρίσκεται στο ότι ο κύριος αυτός περιγράφεται στην 
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εμφάνιση, στην κίνηση και στην ομιλία του σαν ερπετό. 
«Κοντοστάθηκε, τέντωσε το λαιμό, έστρεψε το πρόσωπο δεξιά 
– αριστερά, αργά, αναγνωριστικά, έγλειψε τα χείλη του 
τινάζοντας νευρικά τη γλώσσα μέσα – έξω και συνέχισε την 
πορεία του εφαπτόμενος στα τοιχώματα των κατοικιών. Τα 
μικρά συρτά του βήματα χάραζαν τη σκόνη στα σοκάκια, 
αφήνοντας μια λωρίδα πίσω του, ωσάν μαροκινό μαστίγιο. 
ΣΣΣΣΣΣΣΣΠΧΧΧ αντηχούσαν οι συριγμοί και οι εκρήξεις». 
  Η τέταρτη σπουδή, «Η επιστήμη μένει άλαλη» (σπουδή σε 
εφηβικά συναισθήματα) είναι μια φανταστική, γκροτέσκ 
αφήγηση. Δεν έχει όμως τον ονειρικό χαρακτήρα των 
σουρεαλιστικών εικόνων, αλλά τον εφιαλτικό των εικόνων του 
Ιερώνυμου Μπος. 
  Τα πάντα λιώνουν σε μια υπερθερμασμένη ατμόσφαιρα. Οι 
διαβάτες είναι με γουρλωμένα μάτια, όπως στην «Κραυγή» του 
Μυνχ, σε ένα άφατο τρόμο. Τα σώματα γίνονται εύπλαστα, σαν 
ζεσταμένο κερί. Γιατί να μην αναπλάσει το πρόσωπό του επί τη 
ευκαιρία; Σκέφτεται ο ήρωας. «Το πηγούνι θα το έκανε 
τετράγωνο και προτεταμένο, αποφασιστικό και 
αριστοκρατικό...». Μάταιος κόπος. «Μόλις δοκίμασε να πιάσει 
το πρόσωπό του για να το αναπλάσει, τα δάχτυλα ενώθηκαν με 
τα μάγουλα και τη μύτη, και όλα μαζί έσταζαν».  
  Τα «Τοπία της Φιλομήλας» εκδόθηκαν έξι χρόνια μετά την 
«Ευμορφία» (1988). Τίποτα σ’ αυτό το βιβλίο δεν θυμίζει το 
πρωτόλειο του Ταμβακάκη. Στο διάστημα των έξι αυτών 
χρόνων ο Ταμβακάκης κατέκτησε μια θαυμαστή ωριμότητα. 
  Από άποψη αφηγηματικής τεχνικής, ο συγγραφέας ακολουθεί 
την πρώτη του σπουδή, όπου υπάρχει μια εναλλαγή 
πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης, αξιοποιώντας 
τα θετικά κάθε μιας, και αίροντας τους περιορισμούς της μιας 
με την άλλη.  
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  Στο έργο υπάρχουν τρεις ιστορίες που πλέκονται μεταξύ τους. 
Υπάρχει η ιστορία της Φιλομήλας, η ιστορία του Φοίβου, που 
είναι ο αφηγητής, και του Νίκου.  
  Η Φιλομήλα είναι το ξεχωριστό πρόσωπο, και η ιστορία της το 
παραμύθι με τα ασυνήθιστα επεισόδια. 
  Η Φιλομήλα είναι μια μουγκή κοπελίτσα, ταλαντούχα στη 
μουσική, που με τη βοήθεια του πατέρα του Φοίβου 
αναδεικνύεται σε παιδί – θαύμα. Ο Φοίβος είναι ερωτευμένος 
μαζί της και ζηλεύει τον Νίκο. Σε κάποιες διακοπές η Φιλομήλα 
θα πέσει θύμα βιασμού. Ο βιασμός της τραυματίζει 
ανεπανόρθωτα τη σεξουαλικότητά της. Στο εξής θα επιδιώκει 
να βιάζεται. Όταν θα το ανακαλύψει ο πατέρας του Φοίβου θα 
πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο και θα πεθάνει. Ο Φοίβος, 
αγνοώντας τα όλα αυτά, θα την κατακτήσει, αλλά όταν 
ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν τις σχέσεις τους παθαίνει 
σεξουαλική αναστολή και αποτυχαίνει. Η Φιλομήλα την ίδια 
κιόλας βραδιά θα αναζητήσει ένα καινούριο βιασμό, που θα 
γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Ο Φοίβος περνάει έντονες 
συναισθηματικές συγκρούσεις, καθώς συνδυάζοντας τα 
γεγονότα ανακαλύπτει την αλήθεια. Παρ’ όλα αυτά θα 
επιμείνει, μέχρι που θα λάβει ένα φιλικό γράμμα από τη 
Φιλομήλα, όπου θα του πει ότι τον νιώθει σαν αδελφό της. 
  Η ιστορία του Φοίβου και η ιστορία του Νίκου αναπαριστούν 
τον κοινωνικό χώρο όπου συντελείται η ιστορία της Φιλομήλας, 
αποτελώντας το φόντο, το βάθος της προσωπογραφίας της.  
  Ο Φοίβος είναι ο συγγραφέας (Αλέξης Ζορμπάς), ο 
Μανωλόπουλος (Βαμμένα κόκκινα μαλλιά). Ο Νίκος είναι ο 
Ζορμπάς, ο Λούης, το alter ego του συγγραφέα – αφηγητή. Ζει 
την ριψοκίνδυνη ζωή και τις φανταστικές περιπέτειες (κάνει 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών) που ονειρεύεται ο Φοίβος. 
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  Ο Φοίβος, μετά την απογοήτευση που δέχεται από τη 
Φιλομήλα, θα δεχθεί το εισιτήριο που του προσφέρει ο Νίκος, 
να τον ακολουθήσει στην περιπετειώδη ζωή του. Ενώ πλησιάζει 
ο χρόνος της αναχώρησης, αυτός χρονοτριβεί. 
  «...είναι παιδί των πόλεων και μάλιστα των καθαρών 
συνοικιών, πώς να αλλάξει σε μια μέρα. Οι νέοι αυτού του 
είδους, συχνά ορμώμενοι από κάποια απογοήτευση, θέλουν να 
χιμήξουν στο άγνωστο, στο επικίνδυνο. Εν μέρει για 
αυτοπροστασία, για να τραβήξουν το μυαλό από την τυραννία 
των πολύπλοκων σκέψεων, παρότι αυτές είναι το φυσικό τους 
περιβάλλον, εν μέρει εξαιτίας της ψευδαίσθησης ότι μπορούν 
να κάνουν τα πάντα ατιμωρητί. Ο Φοίβος δεν μπορεί να ζήσει 
τη ζωή που του υποσχέθηκε ο φίλος του, όσο κι αν τον θέλγει. 
Δεν είναι στην κατασκευή του, δεν έχει μάθει έτσι, ούτε και 
πρόκειται να αλλάξει».  
  Όμως ο Ταμβακάκης δεν είναι ο εξηντάρης Καζαντζάκης ή 
Μουρσελάς. Είναι ένας νέος που δεν έχει κλείσει ακόμη τα 
τριάντα, γεμάτος με την αισιοδοξία της νιότης και – γιατί όχι – 
του ταλαντούχου συγγραφέα. Ο «ρεαλισμός» απαιτεί μια 
συμμόρφωση με την ψυχογραφία του ήρωα, που ένα 
απόσπασμά της παραθέσαμε πιο πριν. Ο Φοίβος κανονικά δεν 
πρέπει να φύγει. Όμως ο συγγραφέας θα παρέμβει, με τη δική 
του φωνή πια.  
  «Τώρα τσεκάρει το εισιτήριό του, οι ελπίδες πλέον έχουν 
χαθεί να μείνει πίσω και να πεθάνει τον αργό θάνατο που του 
παραγγέλθηκε... η απώλεια τόσων απολαύσεων, στο τέλος τον 
κάνουν (τον συγγραφέα) να λυπάται τους ήρωες που του 
παραστάθηκαν, τους αφήνει ελεύθερους και τους ευχαριστεί 
για τη συντροφιά τους».  
  Έτσι τελειώνει το βιβλίο. Έξυπνη επινόηση, για να μη βγει 
βιασμένο το happy end.  
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  Όμως βέβαια δεν είναι καθαυτό happy end. Η παρέμβαση του 
συγγραφέα δημιουργεί μια ορισμένη αποστασιοποίηση, ώστε η 
εντύπωση του happy end μειώνεται με τη συνειδητοποίηση της 
πλασματικότητας των ηρώων και των γεγονότων.  
  Έτσι έπρεπε να γίνει. Στη σύγχρονη πεζογραφία, το έχουμε 
ξαναπεί, η ιστορία αποτελεί το πρόσχημα όπου πάνω της 
υφαίνονται προσωπογραφίες και καταγράφονται σκηνές της 
σύγχρονης ζωής. Ο μύθος μπαίνει, ανεπίτρεπτα πολλές φορές, 
σε δεύτερο πλάνο. Έτσι η συνταρακτική ιστορία της Φιλομήλα 
καθόλου δεν επισκιάζει τις πραγματικά υπέροχες εξεικονίσεις 
των χαρακτήρων του έργου, της γενιάς που διαδέχεται τη γενιά 
του Πολυτεχνείου, που προλαβαίνει να ζήσει τη νεότητά της 
πέρα από τους «ισμούς» της δικής μας γενιάς, με τους οποίους 
πέθανε η νιότη μας.  
  Χαρακτηριστικό των προσωπογραφιών του Ταμβακάκη είναι ο 
«μπηχεβιοριστικός» τους χαρακτήρας. Ο Ταμβακάκης δεν λέει – 
ή εν πάση περιπτώσει το λέει σπάνια – ότι οι ήρωές του έχουν 
αυτά ή εκείνα τα χαρακτηριστικά, που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν μέσα σε μια τυπολογία ψυχοδυναμικού τύπου, αλλά 
λέει τι κάνουν, ή τι, βάσει του χαρακτήρα τους, πρόκειται ή 
είναι ικανοί να κάνουν, και με αυτό τον τρόπο μας 
αποκαλύπτεται η προσωπικότητά τους. Χαρακτηριστική είναι η 
παρακάτω προσωπογραφία. 
  «Είναι η κοπέλα με τον παλαιομοδίτικο κοκάλινο σκελετό 
γυαλιών, εκείνη που θα φύγει τελευταία από το πάρτι, επειδή 
οι γονείς της δεν ανησυχούν. Είναι η ίδια που στον πρώτο 
χρόνο των σπουδών της, στην Ιταλία, θα κοιμηθεί με όσους 
νεαρούς προλάβει και όλους θα τους περιφρονήσει εξίσου που 
αδιαφόρησαν γι’ αυτήν επί τόσα χρόνια».  
  Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα της τάξης μιας σχολής 
κινηματογράφου. 
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  «Παρατηρούσα τους άλλους σπουδαστές στην τάξη, οι 
περισσότεροι έμεναν σιωπηλοί, μία σχεδόν όμορφη κοπέλα 
έκανε ευγενικά χαριτωμένες ερωτήσεις κι έσπευδε να τις 
απαντήσει η ίδια, ένας πολιτικοποιημένος νεαρός πάσχιζε να 
διδάξει τους κουρασμένους καθηγητές, ένας τρίτος είχε το 
θάρρος της άγνοιάς του και έπαιρνε εξηγήσεις στα σκοτεινά 
σημεία από τους πάντες».  
  Το στοιχείο της ειρωνείας, που το βλέπω παρόν σε κάθε 
μεγάλο συγγραφέα, έχει και εδώ έντονη την παρουσία του. Η 
ειρωνική ματιά εκφράζει πάντοτε μια αποστασιοποίηση και ένα 
έλεγχο, τόσο πάνω στις καταστάσεις  που τη μυθοποιημένη 
εκδοχή τους εκφράζει ο συγγραφέας, όσο και στο αφηγηματικό 
του υλικό. Ο Ταμβακάκης, ξεκινώντας από ένα απλό 
χιουμοριστικό ύφος, περνάει στην ειρωνεία, για να καταλήξει 
στην καυστική σάτιρα, όπως στα παραπάνω αποσπάσματα. 
  Η «Υστάτη» είναι το τελευταίο έργο του Φαίδωνα Ταμβακάκη, 
και εκδόθηκε μαζί με τις «Τέσσερις σπουδές» σε ένα τόμο, το 
1991, από τις εκδόσεις Εστία. Είναι μια μικρή νουβέλα, ο 
χρόνος της ιστορίας της οποίας διαρκεί κάπου μια βδομάδα.  
  Πρωταγωνιστής είναι ένας «λύκος της θάλασσας», κατά το 
«λύκος της στέπας», ένας μελαγχολικός άνθρωπος που 
ταξιδεύει εδώ και εφτά χρόνια, σε όλες τις θάλασσες, με 
πλήρωμα τον Μόργκαν, τον σκύλο του. Τα μελτέμια, μαζί με 
κάποιες βλάβες στο σκάφος του, θα τον οδηγήσουν να αράξει 
στην Σαπιέντζα, ένα νησάκι κοντά στην Πελοπόννησο. Εκεί θα 
αντιμετωπίσει την εχθρότητα των κατοίκων και την 
περιφρόνησή τους. Ένας καπετάνιος θα τον ξεγελάσει 
υποσχόμενός του βοήθεια, και θα του πάρει ένα ζευγάρι κιάλια 
και μια πυξίδα. Κάποιοι ιταλοί, στη βοήθεια των οποίων 
εναπόθετε τις τελευταίες του ελπίδες, ετοιμάζονται να φύγουν 
και να τον αφήσουν αβοήθητο. Δεν του μένει παρά η 
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απονενοημένη πράξη να αρπάξει όμηρο μια κοπέλα της παρέας 
τους για να τους υποχρεώσει να τον βοηθήσουν. Η κούραση, η 
χαλάρωση μετά από μια σχεδόν ερωτική επαφή με την 
κοιμισμένη όμηρό του, θα τον βυθίσουν στον ύπνο, και θα 
δώσει την ευκαιρία στους συντρόφους της να ορμήσουν μέσα 
στο δωμάτιο όπου την κρατάει και να τον εκτελέσουν εν ψυχρώ 
με ένα πιστόλι.  
  Ο Ταμβακάκης σ’ αυτή τη νουβέλα επανέρχεται σε ένα λιτό 
και απέριττο ύφος, όχι όμως το ασθματικό της «Ευμορφίας», 
όπου η αφήγηση έτρεχε λες για να προλάβει τα γεγονότα. Εδώ 
είναι ολότελα ισορροπημένη. Η πρωτοπρόσωπη γραφή, με τη 
μορφή του ημερολογίου του πλοίου με την οποία ξεκινάει η 
νουβέλα, μετά τις πρώτες σελίδες γίνεται τριτοπρόσωπη. Η 
ιστορία πλάθεται με σασπένς, που κορυφώνεται με την αρπαγή 
της κοπέλας.  
  Το μοτίβο της φυγής, από τα κυρίαρχα της νεοελληνικής 
πεζογραφίας, είναι και εδώ παρόν. Και, όπως πάντα, αδιέξοδο. 
(Είπαμε πως στα «Τοπία της Φιλομήλας» χρειάστηκε να 
παρέμβει ο ίδιος ο συγγραφέας για να δώσει μια αισιόδοξη 
νότα). Υπάρχει πάντα ένα όριο που υποχρεώνει στην 
επιστροφή, μια επιστροφή ταπεινωτική, που συνιστά από μόνη 
της μια δικαίωση της φυγής. Ήδη τα όνειρα έχουν αρχίσει να 
γίνονται εφιάλτες. Έτσι για την «υλοποίηση των επιθυμιών» δεν 
μένει παρά μόνο η φαντασία. Ένα ταξίδι στην Ανταρκτική θα το 
επιθυμούσε πολύ, όμως ξέρει ότι με ένα τέτοιο σκάφος, αυτό 
το ταξίδι είναι αδύνατο. 
  «Ήταν ουτοπική η σκέψη στην παρούσα κατάσταση, 
παράτολμα φιλόδοξη, αν εξακολουθούσε να την καλλιεργεί θα 
τον οδηγούσε ολοταχώς στην πόλη για μια νέα προσπάθεια 
ένταξης στο σύνολο κι έπειτα κουράγιο για νέα φυγή». 
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  Οι ήρωες της σύγχρονης πεζογραφίας προκαλούν τον οίκτο, 
όπως οι ήρωες του Ευριπίδη, και όχι τον θαυμασμό, όπως οι 
ήρωες του Σοφοκλή. Στην πραγματικότητα είναι αντιήρωες.  Η 
φυγή τους είναι σχεδόν η αντιδραστική κίνηση μιας 
πληγωμένης αξιοπρέπειας και μιας ανθρωπιάς ήδη 
απωλεσμένης για τον πολύ κόσμο. Είτε θα διωχθούν χωρίς να 
συγκρουστούν καθόλου, όπως η Ιωάννα στη «Μεγάλη 
πράσινη» της Ευγενίας Φακίνου, είτε η σύγκρουσή τους, 
έχοντας έναν απονενοημένο χαρακτήρα, θα μοιάζει 
περισσότερο με καρικατούρα, όπως του γέρου καπετάνιου της 
«Υστάτης». Και ο μόνος θαυμασμός που μπορούν να 
προκαλέσουν είναι ο θαυμασμός του καλοβολεμένου 
αναγνώστη, που ξαπλαρισμένος στην πολυθρόνα του στη 
βεράντα του σπιτιού του ίσως ονειρεύεται τη φυγή από τη 
μέγαιρα γυναίκα του, το αυταρχικό αφεντικό του, τη 
μικροαστική του ρουτίνα. Το τελικό αδιέξοδο της φυγής στα 
λογοτεχνικά αναγνώσματα τον καθησυχάζει και απαλύνει τις 
ενοχές του για την ατολμία του. Όμως αυτή η συζήτηση δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί στα πλαίσια μιας απλής βιβλιοκριτικής. 
(Και, συμπληρώνω τώρα που ξαναπληκτρολογώ τις 
δακτυλογραφημένες σελίδες, ότι το θέμα αυτό αναπτύχθηκε 
δυο χρόνια μετά στο διδακτορικό μου).  
                             

Βασίλης Ζιώγας, σύντομη εισαγωγή στο έργο του 
 
  Μια ιδιόρρυθμα εξαιρετική φωνή της σύγχρονης ελληνικής 
δραματουργίας είναι και εκείνη του Βασίλη Ζιώγα. 
  Γεννημένος το 1937, θα καταπιαστεί με το θέατρο αρκετά 
νωρίς. Όντας ακόμη μαθητής στη σχολή Σταυράκου όπου 
σπουδάζει κινηματογράφο, θα γράψει μια σειρά μονόπρακτα, 
«της μιας νύχτας», όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος, μια και τα 
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άρχιζε στις 12 το βράδυ και τα τέλειωνε το πρωί. Γραμμένα 
μέχρι το 1959, θα εκδοθούν μόλις το 1996, ενώ αρκετά απ’ 
αυτά είχαν την τύχη να παρουσιαστούν στη σκηνή. 
  Με αυτά τα μονόπρακτα ο Ζιώγας εισάγει στην Ελλάδα το 
θέατρο του παράλογου, με την γκροτέσκ μυθοπλασία και τον 
(α)φατικό λόγο, το λόγο που δεν «σημαίνει» τίποτα αλλά 
εξυπηρετεί την επαφή των - δύο κατά βάση - διαλεγόμενων 
προσώπων, όπως δείχνουν και οι συχνές επαναλήψεις. Στο 
μονόπρακτο «Τα δοκάρια» για παράδειγμα, όπου ο φατικός 
αυτός λόγος χωρίς νόημα φτάνει στο μέγιστο της υπερβολής, 
σε δυο σελίδες κείμενο οι μόνες σχεδόν λέξεις που λέγονται 
είναι το «ναι», «όχι» και «φυσάει».1 
  Στα μονόπρακτα αυτά κυριαρχεί το ανθρωποφαγικό μοτίβο,2 
ενώ ενδιαφέρον είναι από την άποψη της σύλληψης το 
μονόπρακτο «Η σταφίδα ή το ψευτοπαίδι», όπου η 
μυθοπλασία συντελείται σε μια αντιστροφή του χρόνου.3 
  Αυτά τα έργα είναι γεμάτα σατιρικές ατάκες, και για να μην 
ξεφύγει από τον αναγνώστη το νόημά τους ο Ζιώγας 
καταφεύγει ακόμη και στην υποσημείωση. Στην ατάκα του 
«πεθαμένου» στο «Λαστιχένιο φέρετρο» από το γραφείο 
κηδειών Μπραζίλιαν, ο Ζιώγας γράφει σε υποσημείωση ότι 
«Στο καφενείο Μπραζίλιαν» συναντιόνταν όλοι οι σπουδαίοι 
ποιητές στη δεκαετία του ’50».4 
  Ο Ζιώγας θα γνωρίσει την επιτυχία το 1960, στα 23 του, ήδη 
με το πρώτο του έργο που ανεβάστηκε στη σκηνή, (κάτι που 
έχει συμβεί και με άλλα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής 
δραματουργίας, όπως π.χ. ο Σκούρτης με τους «Νταντάδες», ο 
Μάτεσις με την «Τελετή», ο Μανιώτης με το «Ματς» κ.ά.) το 
«Προξενιό της Αντιγόνης»5 (γράφηκε το 1958).  
  Η γκροτέσκ μυθοπλασία και οι σατιρικές ατάκες 
χαρακτηρίζουν επίσης το έργο αυτό, το οποίο όμως προσφέρει 
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και κάτι καινούριο: το εντυπωσιακό, απροσδόκητο τέλος. Ενώ ο 
αναγνώστης σχηματίζει την εντύπωση ενός δασκάλου 
«ολιγόστροφου», στο τέλος, «με έκπληξη» (εφέ του 
απροσδόκητου) διαπιστώνει ότι ο δάσκαλος είναι ο πιο λογικός 
από όλους εκεί μέσα. Το συγγενολόι της Αντιγόνης 
αποδεικνύεται ότι έμεναν προσκολλημένοι στην 
ιδεοψυχαναγκαστική εμμονή μιας Αντιγόνης της παντρειάς, 
ενώ αυτή είχε πεθάνει μικρούλα, και η Αντιγόνη που βλέπουμε 
με την πλάτη σε όλο το έργο δεν είναι παρά μια στολισμένη 
νεκροκεφαλή (διακειμενικό εφέ, που παραπέμπει στο «Ψυχώ» 
του Χίτσκοκ και στη «Λευκή καπαρντίνα» από το «Ορίστε τα 
ρόδα, μαμά»  του Μανιώτη). Η γενίκευση του Προξενητή στο 
τέλος του έργου («Μπορώ να σας δείξω συστατικές επιστολές 
από διάφορες οικογένειες που έχουν πιστέψει για πάντα πως 
τα προσφιλή τους πρόσωπα δεν πέθαναν» σελ. 38) εντείνει την 
κωμικοτραγική εντύπωση.  
  Οι αριστοφανικής έμπνευσης «Κάφροι»6 (γράφηκαν το 1964 
αλλά παρουσιάστηκαν μόλις το 1992) είναι μια σπαρταριστή 
σάτιρα πάνω στην νεοελληνική πραγματικότητα. Η μυθοπλασία 
του έργου στηρίζεται στον μύθο που χρησιμοποίησε ο 
Ευριπίδης στην «Ελένη» του και ο Σεφέρης στο ομώνυμο 
ποίημά του, ότι η Αφροδίτη δεν έδωσε στον Πάρη την 
πραγματική Ελένη, αλλά ένα είδωλό της.  
  Ο αριστοφανισμός του Ζιώγα φτάνει μέχρι την βωμολοχία, αν 
και εδώ ο συγγραφέας είναι αρκετά προσεκτικός ώστε σε 
υποσημείωση σε ένα βωμολοχικό τραγούδι του χορού να 
παραθέσει ένα άλλο πιο κόσμιο, αφήνοντας την επιλογή στον 
σκηνοθέτη. 
  Η «Κωμωδία της μύγας»7 (γράφηκε το 1967 αλλά 
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1977), διακρίνεται επίσης από το εφέ 
του απροσδόκητου στο επίπεδο της μυθοπλασίας. Ο 
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δολοφόνος παρουσιάζεται αυθόρμητα στην αστυνομία και 
ομολογεί ότι σκότωσε τη Ζιζί του. 
  Το έργο είναι η διαδικασία της ανάκρισης. Η Ζιζί το τέλος 
αποδεικνύεται ότι είναι μύγα. Το «απροσδόκητο του 
απροσδόκητου» είναι ότι ο ανακριτής δεν θα τον αφήσει 
ελεύθερο, αλλά θα τον κλείσει φυλακή.  
  Η  μύγα Ζιζί θα καταδιώξει ως εμμονή τον Ζιώγα και στη 
δεκαετία του ’70. Θα της αφιερώσει το ομώνυμο «καφκικό» 
μυθιστόρημά του.8 Αυτή τη φορά η Ζιζή κρατάει συντροφιά 
στην σπιτονοικοκυρά του αφηγητή. Ο θάνατος της Ζιζής θα του 
κοστίσει την έξωσή του. Η σαρανταποδαρούσα του «Προξενιού 
της Αντιγόνης» είναι μια άλλη εμμονή, στη βάση της οποίας θα 
πλάσει αργότερα9 ένα ανθρωπολογικό μύθο. 
  Αυτό που χαρακτηρίζει τη μυθοπλασία στο μυθιστόρημα αυτό 
του Ζιώγα όσο και στα θεατρικά του είναι ο «καταλυτικός», 
κατά την άστοχη ορολογία του Ρ. Μπαρτ (τα γεγονότα που 
πυροδοτούν τη δράση τα ονομάζει «πυρήνες»), χαρακτήρας 
των γεγονότων. Τα γεγονότα είναι απλά ο λόγος των ηρώων, 
λεκτικές ανταλλαγές που δεν δημιουργούν ιδιαίτερες 
αφηγηματικές αναμονές, με μόνη εξαίρεση τα δυο θεατρικά 
έργα που προαναφέραμε, με τα δυο μείζονα σασπένς που 
αιωρούνται πάνω από το λόγο τον προσώπων, αν θα την πάρει 
τελικά την Αντιγόνη ο δάσκαλος ή όχι, αν θα αποκαλύψει 
τελικά ο «δολοφόνος» πού κρύβει το πτώμα της Ζιζί ή όχι. 
  Η έλλειψη πυρηνικών γεγονότων και αφηγηματικών 
προσδοκιών είναι, νομίζουμε, αυτό που καταδικάζει και τη 
«Ζιζί» σε μια μόνο έκδοση από το 1975 (τα 3.000 αντίτυπα 
αποδείχθηκαν φιλόδοξος αριθμός), όπου την «παράσταση» την 
κλέβουν κυριολεκτικά τα ονομαζόμενα «ψευδοκεφάλαια», με 
αναδρομές σε γεγονότα από την παιδική ηλικία του αφηγητή. 
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  Με τα «Πασχαλινά Παιχνίδια»10 ο Ζιώγας εγκαινιάζει μια 
σειρά έργων α λα play Strinberg του Άρθουρ Σνίτσλερ, 
συζυγικών καυγάδων, γυναικείας χειραφέτησης και 
σεξουαλικής απελευθέρωσης. Στο έργο αυτό εκτίθεται μια 
πλατιά γκάμα συζυγικών σχέσεων. Στους συζυγικούς καβγάδες 
παρεμβαίνει ο οραματιστής μιας νέας κοινωνίας γιος. Το τρίτο 
μέρος αποτελεί μια αντικομουνιστική σάτιρα, καταδεικνύοντας 
τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα της κοινωνίας στην οποία θα 
οδηγήσουν αυτά τα οράματα. Το εφέ της δισημίας που ήταν 
πολύ έντονο στα πρώτα έργα, δημιουργώντας χιουμοριστικές 
εντυπώσεις, εμφανίζεται εδώ και στον τίτλο. Πασχάλης και 
Πασχαλιά ονομάζονται οι ήρωες, Πασχαλινά Παιχνίδια ο τίτλος 
του έργου. 
  Στα «Εφτά κουτιά της Πανδώρας»11 (πρωτοπαρουσιάστηκε το 
1982) το play Strinberg γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό. Ο 
Ζιώγας χρησιμοποιεί εδώ ένα θαυμάσιο διακειμενικό εφέ, με 
το να παρουσιάζει σε κάθε σκηνή την ηρωίδα που είναι 
ηθοποιός με ένα διαφορετικό κουστούμι κάθε φορά, από 
αντίστοιχο ρόλο, που έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη σχέση με το 
θεματικό περιεχόμενο της σκηνής. Όμως, σε μια εξαιρετική 
διάψευση των αφηγηματικών προσδοκιών, ο Ζιώγας 
συμφιλιώνει το ζευγάρι του, μετά από μια επώδυνη πορεία 
αυτογνωσίας που βλέπουμε να διαδραματίζεται πάνω στη 
σκηνή. 
  Με τις «Χρωματιστές γυναίκες»12 (πρωτοπαρουσιάστηκε το 
1984) και τους «Γάμους»13 (πρωτοπαρουσιάστηκε το 1987) 
ολοκληρώνεται η γκάμα των δυνάμει καταστάσεων στις οποίες 
μπορεί να εμπλακεί μια γυναίκα. Στο πρώτο έργο 
παρουσιάζεται μια αντίστιξη ανάμεσα στην βολεμένη 
πουριτανή Έλλη και στην σεξουαλικά απελευθερωμένη, με το 
χυδαίο λόγο, αδελφή της Άννα, η οποία αφού ξεπόρτισε ως 
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πόρνη στην εφηβεία της επιστρέφει στο πατρικό σπίτι μετά το 
θάνατο των γονιών της. Στο τέλος του έργου το φαλλοκρατικό 
αρσενικό αποδεικνύεται εξίσου θύμα του φαλλοκρατισμού του. 
  Στο σατανιστικό «Βουνό»14 (πρωτοπαρουσιάστηκε το 1986) 
κυριαρχεί επίσης η θεματική της σεξουαλικής απελευθέρωσης, 
πέρα από κοινωνικά ταμπού και απαγορεύσεις. Ο αιμομικτικός 
και ομοφυλόφιλος έρωτας καθαγιάζονται, όπως και η πέρα από 
κάθε καθωσπρεπισμό έκφραση του σεξουαλικού ενστίκτου. 
Εδώ ο Ζιώγας συναντά τον ώριμο Σκούρτη.  
  Στο έργο αυτό κυριαρχεί ένας αποκαλυπτικός λόγος, ο οποίος 
εμφανίζεται και στον διακειμενικό «Φιλοκτήτη»15 (γράφηκε το 
1975 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1989), όμως μόνο στα χορικά 
των «στηλιτών», δημιουργώντας μια αναχρονιστική σύνθεση. Ο 
ίδιος αποκαλυπτικός λόγος εμφανίζεται και στο «Ο δον Κιχώτης 
σε νέες περιπέτειες»16 (γράφηκε και παίχτηκε το 1993), 
εκφερόμενος από την ΤΡΙΑΔΑ και τα μέλη της, σε μια σύνθεση 
όπου ο Ζιώγας θέλει τον χριστιανικό κόσμο να συμφύρεται με 
τον κβαντικό, σε μια μεταφυσική της θέλησης που όχι απλά 
επηρεάζει την παρατηρούμενη πραγματικότητα, όπως στον 
κβαντικό κόσμο των μικροσωματίων, αλλά και τη δημιουργεί. Ο 
δον Κιχώτης πλάθει με την επιθυμία του μια πραγματική 
Δουλτσινέα η οποία, παρά την γελοία του εμφάνιση, στο τέλος 
θα τον ερωτευτεί.  
  Στο «Μπουκάλι»,17 με μυθοπλασία που στηρίζεται στην 
πολιορκία του Μεσολογγίου, έχουμε μια απομυθοποίηση του 
αγώνα. Τραυματικές εμπειρίες και άνομα συμφέροντα είναι 
αυτά που εμπλέκουν τους αγωνιστές στον αγώνα και όχι τα 
διατυμπανιζόμενα υψηλά ιδανικά. Ο φιλοτομαρισμός είναι 
πάντα κυρίαρχος. Συμπτωματικά η πρώτη παρουσίαση του 
έργου γίνεται ο 1979, μια εποχή που αρχίζει να υποχωρεί το 
νεολαιίστικο κίνημα που αναπτύχθηκε στη δικτατορία. Η 
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απομυθοποίηση των συντρόφων και του εαυτού είχε αρχίσει 
να συντελείται.   
  Ο Ζιώγας, μετά τη «Ζιζί», θα εμφανιστεί το 1995 με ένα ακόμη 
πεζογράφημα, το μυθιστόρημα «Όπως τα κούρντισες, θεέ 
μου».18 Αφηγηματικά, κινείται σ’ ένα στερεότυπο που 
δημιούργησε ο Ταχτσής με το «Τρίτο στεφάνι», και ακολούθησε 
ο Σκούρτης με το «Χειρόγραφο της Ρωξάνης», το στερεότυπο 
μιας αφηγήτριας που προέρχεται από της λαϊκές τάξεις, με το 
ανάλογο ιδιόλεκτο που δίνει μια έντονη αίσθηση προφορικού 
λόγου, που παρουσιάζεται εδώ ως εξομολόγηση σε ένα 
αποδέκτη της αφήγησης που δεν είναι άλλος από το Θεό. Όλος 
σχεδόν ο εικοστός αιώνας παρελαύνει σ’ αυτό το μυθιστόρημα, 
όπου η ιστορία δένεται με την καθημερινότητα σε μια 
συναρπαστική αφήγηση, μέσω της οποίας εξεικονίζεται μια 
πλατιά γκάμα τύπων, καταστάσεων και στάσεων ζωής.    
  Είμαστε συνηθισμένοι σ’ αυτή τη «μεταγραφή» θεατρικών 
συγγραφέων στην πεζογραφία. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο 
Ζιώγας θα συνεχίσει ως πεζογράφος ή θα παραμείνει θεατρικός 
συγγραφέας. Σίγουρα όμως είναι ικανότατος και στα δυο είδη.  
    
  Δεν φανταζόμουν ότι θα τέλειωνα την παρουσίαση των τριών 
συγγραφέων με αυτή την ενοχική παράγραφο. Εφημερίδες δεν 
αγοράζω παρά μόνο κάτι κυριακάτικες τώρα τελευταία για τα 
dvd, για τον γιο μου, και είμαι έξω από τα λεγόμενα 
λογοτεχνικά κυκλώματα. Έτσι δεν πήρα χαμπάρι ότι πέθανε ο 
Ζιώγας, και μάλιστα πριν 5 χρόνια, στις 20 Σεπτεμβρίου 2001, 
εξήντα έξι χρονών. Είχα δει στις βιτρίνες το «Ο ανθισμένος 
άντρας», το τελευταίο του μυθιστόρημα που εκδόθηκε μετά το 
θάνατό του, και δεν φανταζόμουν ότι ο συγγραφέας ήταν ήδη 
νεκρός. Το ανακάλυψα μόλις τώρα, όταν έψαξα στο google για 
τα επόμενα έργα του Ζιώγα, όπως έκανα και πριν λίγο για τον 
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Ταμβακάκη. Θα το πω, έστω και καθυστερημένα: αιωνία του η 
μνήμη.  
 
Υποσημειώσεις 
 
1. Βασίλης Ζιώγας, Εννέα μονόπρακτα, Αθήνα 1996, Ερμής, σελ. 
65-66.  
2. Για την «κανιβαλιστική μυθολογία» του Βασίλη Ζιώγα βλέπε 
και Βάλτερ Πούχνερ, «Ο Βασίλης Ζιώγας και ο υπερρεαλισμός 
στο νεοελληνικό θέατρο», στο Φιλολογικά και θεατρολογικά 
ανάλεκτα, Αθήνα 1995, Καστανιώτης, σελ. 421-446. 
3. Η ίδια αντιστροφή υπάρχει και στο διήγημα της γερμανίδας 
πεζογράφου Ilse Aichinger που φέρει τον τίτλο 
«Spiegelgeschichte», η οποία μεταφράστηκε στα αγγλικά με τον 
πιο κατάλληλο τίτλο Story in reverse, αντίστροφη ιστορία (Στο 
German short stories, 1, London 1981, Penguin). Είναι μάλλον 
απίθανο να το είχε υπόψη του ο Ζιώγας. 
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15. Βασίλης Ζιώγας, Φιλοκτήτης, Αθήνα 1990, Ερμής. 
16. Βασίλης Ζιώγας, Ο δον Κιχώτης σε νέες περιπέτειες, Αθήνα 
1996, Ερμής. 
17. Βασίλης Ζιώγας, Το μπουκάλι, Αθήνα 1983, Ερμής. 
18. Βασίλης Ζιώγας, Όπως τα κούρντισες Θε μου, Αθήνα 1995, 
Καστανιώτης. 
 

Κοινοί τόποι σε 10 λατινοαμερικάνικα σήριαλ 
 
Διαβάζω, τ. 310, σελ. 18-22. 
 
  Από όλα τα σημερινά «αφηγηματικά κείμενα», τα σήριαλ είναι 
αναμφισβήτητα τα εκτενέστερα και με τη μεγαλύτερη 
τηλεθέαση, με εξαίρεση ίσως κάποια κινηματογραφικά έργα 
βορειοαμερικανικής προέλευσης, κατά κανόνα υποψήφια για 
όσκαρ. Αφού, λοιπόν, ανταποκρίνονται στις «αφηγηματικές 
προσδοκίες» (αλλιώς: γούστα) ενός τόσο ευρέως κοινού, το 
οποίο από στατιστική άποψη αποτελεί ένα σημαντικό δείγμα, 
μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις για ολόκληρο το σώμα του 
πληθυσμού, για τις αξίες και τις φιλοδοξίες του. 
  Σαν εξάσκηση στα ισπανικά και τα πορτογαλικά, άρχισα να 
παρακολουθώ από πέρυσι την άνοιξη λατινοαμερικάνικα 
σήριαλ (Σε όλες τις χώρες νότια των ΗΠΑ μιλιούνται τα 
ισπανικά, με εξαίρεση τη Βραζιλία όπου μιλιούνται 
πορτογαλικά). Ξεκίνησα με ένα μεξικάνικο και ένα 
αργεντινέζικο σήριαλ, για να ακολουθήσει στη συνέχεια ένα 
βραζιλιάνικο. Από τότε πλήθυναν σημαντικά τα 
λατινοαμερικάνικα σήριαλ που προβάλλονται στα τηλεοπτικά 
κανάλια. Τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές (15 Γενάρη 
1993) προβάλλονται έξι λατινοαμερικάνικα σήριαλ, το ένα 
μεταγλωττισμένο. (Τη στιγμή που κοιτάζω το σκαναρισμένο 
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κείμενο για διόρθωση, 31-10-2006, όλα τα λατινοαμερικάνικα 
σήριαλ είναι μεταγλωττισμένα στα ελληνικά, τέτοια τηλεθέαση 
έχουν). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα υπόλοιπα σήριαλ που 
προβάλλονται κάποια είναι ελληνικά, μικρής διάρκειας, και 
κάποια αγγλόφωνα, και μάλιστα βορειοαμερικανικά. Σήριαλ σε 
άλλες γλώσσες απουσιάζουν (τη στιγμή που ξανακοιτάζω αυτό 
το κείμενο, 27-9-2011, τρία τούρκικα σήριαλ παίζονται στην 
ελληνική τηλεόραση, και δυο φίλες μου τα βλέπουν μετά 
μανίας). Σε όλο αυτό το διάστημα αντιλήφθηκα μόνο ένα μίνι 
σήριαλ στα ιταλικά και δυο γερμανικά. Όταν επιχείρησα να δω 
τα γερμανικά, πάλι για εξάσκηση της γλώσσας (αφού και οι 
γερμανικές ταινίες είναι ανύπαρκτες, με εξαίρεση τα έργα του 
Φασμπίντερ που προβάλλονται κατά καιρούς), διαπίστωσα με 
απογοήτευση ότι ήσαν μεταγλωττισμένες στα αγγλικά. 
  Πώς μπορεί να ερμηνευθεί αυτή η εισβολή των 
λατινοαμερικάνικων σήριαλ, που παρουσιάζονται σαν σοβαρός 
ανταγωνιστής στα αγγλόφωνα; Συμπτωματικοί λόγοι και το 
χαμηλό κόστος μπορούν να θεωρηθούν σαν αιτίες, όμως όχι οι 
μόνες. Υπάρχει νομίζω ένας πιο σημαντικός λόγος. Τα σήριαλ 
αυτά αντανακλούν κοινωνικές καταστάσεις που είναι σε 
μεγάλο βαθμό όμοιες με τις ελληνικές. Και η Ελλάδα και οι 
χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι αναπτυσσόμενες χώρες, με 
υπέρογκο εξωτερικό χρέος (μπα, ακόμη και εγώ το ήξερα από 
τότε;), και οι λαοί τους είναι με το ένα μάτι στυλωμένο στο 
όνειρο μιας αστικής επιτυχίας και αποκατάστασης, και με το 
άλλο στο αγροτικό, επαρχιώτικο παρελθόν τους. Αν τα 
αμερικάνικα σήριαλ γίνονται δεκτά λόγω μιας ιμπεριαλιστικής 
πολιτιστικής εισβολής, επιβάλλοντας τα δικά τους πρότυπα και 
τις δικές τους αξίες, τα λατινοαμερικάνικα γίνονται δεκτά γιατί 
στους ήρωές τους το ελληνικό κοινό αναγνωρίζει σε μεγάλο 
βαθμό τον εαυτό του. 
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  Μέσα στο χρονικό διάστημα που ανέφερα είδα συνολικά 
πέντε σήριαλ, και   παρακολουθώ αυτή τη στιγμή άλλα πέντε. 
Τα σήριαλ που είδα είναι τα εξής: «Ρόζα», (Rosa) μεξικάνικο, 
160 ημίωρων επεισοδίων. «Top model», βραζιλιάνικο, που 
ξεκίνησε με ωριαία επεισόδια και συνεχίστηκε με ημίωρα, 
συνολικής διάρκειας περίπου 50 ωρών. «Επαναστάτης» 
(άστοχη μετάφραση του Rebelde, η Ατίθαση. Μου θυμίζει μια 
ανάλογη μετάφραση του «Κουκλόσπιτου» του Ίψεν, ως Το σπίτι 
με τις κούκλες) αργεντινέζικο, 138 ωριαίων επεισοδίων (στην 
πραγματικότητα ο χρόνος σε όλα τα σήριαλ είναι μικρότερος 
από τον αναγραφόμενο για να χωρέσουν οι διαφημίσεις) που 
κατ’ απαίτηση των τηλεθεατών άρχισε να προβάλλεται σε 
επανάληψη. «Άσπονδοι φίλοι» (ti,ti,ti, εσύ, εσύ, εσύ) 
βραζιλιάνικο, 160 ημίωρων επεισοδίων, «Τερέζα» (Teresa) 
μεξικάνικο, 160 ημίωρων επεισοδίων. Τώρα βλέπω τη 
«Σολεδάδ» (Soledad) μεξικάνικο, 160 ημίωρων επεισοδίων (το 
160 είναι φαίνεται ο μαγικός αριθμός για τους παραγωγούς 
αυτών των σήριαλ), που βρίσκεται κάπου μετά τη μέση, με 
επανάληψη των εβδομαδιαίων επεισοδίων την Κυριακή. 
«Κριστάλ» (Cristal) από τη Βενεζουέλα, 250  επεισοδίων των 
τριών τετάρτων, που βρίσκεται πριν τη μέση. «Μάνα και κόρη» 
(Vale tudo, Όλα αξίζουν) βραζιλιάνικο, αγνώστου αριθμού 
επεισοδίων, που μεταδίδεται καθημερινά εδώ και τρεις μήνες 
περίπου, «Ο δρόμος της δόξας» (Senda de gloria) μεξικάνικο, το 
πιο αξιόλογο απ’ όλα, που αναφέρεται στην ιστορία της 
μεξικάνικης επανάστασης και προβάλλεται εδώ και τρεις 
περίπου μήνες για το περιορισμένο κοινό του, κάθε πρωί 6-7 
από το Mega channel. «Νησί του  έρωτα» (Riacho doce, Γλυκό 
ρυάκι) βραζιλιάνικο, αγνώστου αριθμού  ημίωρων επεισοδίων,   
που άρχισε να προβάλλεται πριν δυο βδομάδες από το Mega 
channel, 13.00-13.30', ώρα μεγάλης τηλεθέασης, σαν εξωτική 
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περιπέτεια που είναι. Όλα αυτά τα σήριαλ, με εξαίρεση τα δύο 
παραπάνω και το «Top model» που προβλήθηκαν από το Mega 
channel, προβλήθηκαν ή προβάλλονται από την ΕΡΤ. 
  Οι παρατηρήσεις που έκανα για τα σήριαλ αυτά είναι οι 
παρακάτω. Και πρώτον, όσον αφορά την κατασκευή τους: 
  1. Υπάρχει μια εμφανής τάση μείωσης του κόστους 
παραγωγής. Είναι άλλωστε φυσικό ένα σήριαλ να έχει 
υποπολλαπλάσια έξοδα από ό,τι μια κινηματογραφική ταινία 
για ίδιο χρόνο προβολής, αλλιώς το κόστος θα ήταν 
δυσβάσταχτο. Έτσι τα εσωτερικά γυρίσματα υπερτερούν των 
εξωτερικών και η συνεχής παρουσία των ηθοποιών και του 
λόγου τους έχει στόχο να αποσπάσει την προσοχή από τα 
φτωχά ή επαναλαμβανόμενα ντεκόρ. Όσο για την ηχοληψία, 
γίνεται τις περισσότερες φορές την ίδια στιγμή με τη λήψη της 
εικόνας, για μείωση του κόστους από την εγγραφή στο 
στούντιο, και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στα εξωτερικά 
γυρίσματα, που συχνά οι θόρυβοι σκεπάζουν σημαντικά το 
λόγο των ηθοποιών. 
  2. Μια βασική συνταγή του σήριαλ είναι η πρόκληση σασπένς, 
ώστε να θελήσει ο θεατής να δει το επόμενο επεισόδιο, και 
φυσικά τις παρεμβαλλόμενες διαφημίσεις. Πολλές φορές όμως 
αυτό γίνεται σε βαθμό κατάχρησης («Ρόζα») καθώς σε στιγμές 
κορύφωσης μιας σκηνής μεταβαίνουμε σε μιαν άλλη, για να 
κοπεί και αυτή στην πιο κρίσιμη στιγμή και να πάμε σε μια 
τρίτη ή στην προηγούμενη, κ.ο.κ. 
  Αυτά ως προς τα γυρίσματα και τα μοντάζ. Ως προς τη 
μυθοπλασία τώρα. 
  1. Το βασικό θέμα, όπως σε όλες τις μυθιστορίες, είναι ο 
έρωτας. Ερωτευμένοι νέοι χωρίζουν για να ενωθούν ξανά. Στα 
προαστικά έργα ο χωρισμός ήταν αποτέλεσμα εξωτερικών 
συνθηκών, είτε κατέληγε στο happy end της επανένωσης 
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(«Ερωτόκριτος») είτε όχι («Ερωφίλη»). Οι ερωτευμένοι νέοι 
είναι χωρισμένοι χωρίς να παύουν ούτε στιγμή να αγαπιούνται. 
Στα αστικά έργα ο χωρισμός είναι αποτέλεσμα κατά βάση 
εσωτερικών διεργασιών, δυσκολιών αλληλοκατανόησης και 
επικοινωνίας. Η αφηγηματική λογοτεχνία εκδραματίζει 
άλλωστε, είτε σε συμβολικό είτε σε ρεαλιστικό επίπεδο, αυτό 
που συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Παλιά οι ερωτευμένοι 
κατέληγαν στο χωρισμό κυρίως από επεμβάσεις των γονιών, 
που έβλεπαν το γάμο περισσότερο σαν επιχείρηση παρά σαν 
την ευτυχή κατάληξη ενός αισθήματος. Σήμερα οι ερωτευμένοι 
οδηγούνται στο χωρισμό από δικές τους ασυνεννοησίες, πολλές 
φορές παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των γονιών. 
Στα λατινοαμερικάνικα σήριαλ, οι ερωτευμένοι χωρίζουν από 
μια σύνθεση των παραπάνω αιτιών. Υπάρχουν πρόσωπα που 
υπονομεύουν την ευτυχία των ερωτευμένων, συνήθως 
ξεροκέφαλοι γονείς ή συγγενείς, ή/και αντίζηλοι, που όμως 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον ψυχισμό των ηρώων, που 
οδηγούνται έτσι στο χωρισμό. Ενώ νιώθουν βαθύ έρωτα ο ένας 
για τον άλλο, βρίσκονται σε συνεχείς εντάσεις και 
παρεξηγήσεις, για τις οποίες σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται και 
τα πρόσωπα που αναφέραμε, με αποτέλεσμα να κάνουν 
ασυντόνιστα βήματα, ένα βήμα μπρος ένα πίσω, και να μη 
μπορούν να σμίξουν παρά μόνο στο τέλος του σήριαλ. 
  2. Το μοτίβο της Σταχτοπούτας είναι συχνότατο. Η φτωχιά 
κοπέλα είναι ερωτευμένη με τον πλούσιο νέο («Ρόζα», 
«Σολεδάδ», «Κριστάλ»). Στην «Κριστάλ» μάλιστα, δίπλα στη 
Σταχτοπούτα υπάρχει και ένας Σταχτοπούτος. 
  3. Όμως στην  εποχή της χειραφέτησης της γυναίκας, ο 
πλούσιος σύζυγος δεν αρκεί, αφού, στη σημερινή κοινωνική 
πραγματικότητα, αυτό σημαίνει υποτέλεια και εξάρτηση. Έτσι 
οι σταχτοπούτες αποδεικνύεται στο τέλος ότι έχουν πλούσιους 
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γονείς, από τους οποίους για κάποιους λόγους χωρίστηκαν, 
όταν ήσαν ακόμη πολύ μικρές («Ρόζα», «Σολεδάδ», «Κριστάλ»). 
  4. Έτσι έχουμε και την αναγνώριση, ένα από τα στοιχεία της 
αρχαίας τραγωδία κατά τον Αριστοτέλη, που μεταπήδησε 
ατόφιο στις μυθιστορίες. Παιδιά βρίσκονται στο τέλος από τους 
γονείς τους ή αντίστροφα, μετά από πολλές αναζητήσεις: 
κορίτσια από τη μητέρα τους («Ρόζα», «Σολεδάδ») ή και από 
τους δυο γονείς τους («Κριστάλ»), την πλούσια γιαγιά τους 
(«Τερέζα»), αγόρια βρίσκουν τον πατέρα τους («Top model») ή 
τη μητέρα τους («Άσπονδοι φίλοι»), η κόρη τη μητέρα της 
(«Δρόμος της δόξας»). Κάτι ανάλογο υπάρχει και στις κωμωδίες 
της Κρητικής Αναγέννησης. 
  5. Το θέμα του διαζυγίου είναι επίσης παρόν στα περισσότερα 
σήριαλ («Rebelde», «Ρόζα», «Τερέζα», «Σολεδάδ», «Κριστάλ», 
«Μάνα και κόρη»). 
  6. Υπάρχουν επίσης δυο βιασμοί («Rebelde», «Σολεδάδ») και 
παρουσιάζονται οι τραυματικές εμπειρίες μάνας και κόρης από 
το συμβάν. 
  7. Είναι αξιοπερίεργο ότι ανύπαντρες ή χωρισμένες 
εγκυμονούσες γυναίκες (μαζί με τις δυο βιασθείσες που 
αναφέραμε πιο πριν) αποφασίζουν να κρατήσουν τα παιδιά 
τους, χωρίς όχι απλά να εκβιάσουν, αλλά ούτε καν να 
ενημερώσουν το φίλο τους με τον οποίο χώρισαν, σε μια στάση 
υπερήφανης ανεξαρτησίας («Rebelde», «Ρόζα», «Τερέζα», 
«Κριστάλ», «Top model»).  
  Παιδιά ή/και έφηβοι έχουν συχνά έντονη παρουσία στα 
περισσότερα απ’ αυτά τα σήριαλ («Τερέζα», «Σολεδάδ», 
«Rebelde», «Ρόζα», «Top model», «Μάνα και κόρη»), πράγμα 
πολύ φυσικό για τριτοκοσμικές χώρες με μεγάλη γεννητικότητα 
και αυξημένο ποσοστό νεανικού πληθυσμού. Η 
«παιδολατρεία» αυτή, που έχει αναχθεί σε αξία, έχει να κάνει 
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με τον καθολικισμό των χωρών αυτών (έντονος στην «Κριστάλ» 
και στο «Δρόμο της δόξας»), και εκφράζεται αφενός με μια 
απερίφραστη καταδίκη της έκτρωσης, ακόμη κι αν πρόκειται 
για ανύπαντρη ή βιασθείσα μητέρα («Rebelde»), και αφετέρου 
με τη λαχτάρα με την οποία περιμένουν οι ανύπαντρες ή 
χωρισμένες μητέρες το παιδί που θα γεννήσουν («Rebelde», 
«Κριστάλ»). 
  8. Τα ατυχήματα είναι συχνό συμβάν σε όλα τα παραπάνω 
σήριαλ, από τα οποία έχουμε θανάτους ή τραυματισμούς, που 
συνήθως χρησιμοποιούνται για να φέρουν πιο κοντά τους 
ήρωες μεταξύ τους («Σολεδάδ», «Ρόζα», «Rebelde», 
«Κριστάλ»). Σε τέσσερα σήριαλ κάνει την εμφάνιση της η 
αναπηρική πολυθρόνα («Rebelde», «Σολεδάδ», «Τερέζα», 
«Κριστάλ»). 
  9. Και στα τρία βραζιλιάνικα σήριαλ έχουμε ήρωες που 
υποφέρουν από κρίσεις άσθματος όταν αναστατωθούν ψυχικά. 
  10. Οι παραδόσεις της μαγείας, που έχουν αφήσει τη 
σφραγίδα τους στην πεζογραφία των χωρών αυτών (του 
Μάρκες μάλιστα αποκλήθηκε, πολύ ενδεικτικά, μαγικός 
ρεαλισμός), κάνουν και εδώ την εμφάνιση τους. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπηρέτριας που 
προλέγει το μέλλον με τα χαρτιά («Τερέζα»), της κοπέλας που 
χρησιμοποιεί βότανα και μαγικές τελετουργίες για να κερδίσει 
τον άντρα που αγαπά («Κριστάλ») και της μάγισσας του χωριού 
που βλέπει ανταγωνιστικά τον ιερέα («Νησί του Έρωτα»). 
  11. Το θέμα της φτώχιας και της ανεργίας θίγεται επίσης 
αρκετά συχνά. Βλέπουμε ανθρώπους να υποφέρουν, 
ανθρώπους να ψάχνουν με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία 
για δουλειά. («Μάνα και κόρη», «Ρόζα», «Τερέζα», «Σολεδάδ», 
«Κριστάλ», «Άσπονδοι φίλοι»). 
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  12. Οι χώρες της λατινικής Αμερικής, χώρες τριτοκοσμικές με 
μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις πλούτου και φτώχιας, 
διακρίνονται από μια αμφιθυμική στάση των κατοίκων τους 
απέναντι στον κόσμο της φτώχιας από τον οποίο προέρχονται, 
και στον κόσμο του πλούτου τον οποίο φιλοδοξούν να 
αλώσουν, πράγμα που αντανακλάται και στα παραπάνω 
σήριαλ. Έτσι, από τη Rosa salvage, την άγρια Ρόζα, τη λαϊκή, 
αυθόρμητη κοπέλα που νιώθει άνετη και υπερήφανη για το 
στυλ της και τον κόσμο της, κόσμο φτώχιας και μιζέριας, 
πηγαίνουμε στην Τερέζα, επίσης Μεξικάνα, που απαρνιέται τον 
κόσμο της, τον έρωτά της (αρχικά), τους γονείς της, όχι χωρίς 
τύψεις, για να σχετισθεί με άτομα μιας ανώτερης τάξης 
προκειμένου να ανέλθει κοινωνικά. Δίπλα στην Τερέζα βαδίζει 
και η Φάτιμα («Μάνα και κόρη») που επίσης όχι μόνο 
απαρνιέται τον πατέρα και τη μητέρα της, αλλά θα κλέψει 
κιόλας τη μητέρα της προκειμένου να κάνει την τύχη της στο 
Ρίο, ενώ στη συνέχεια θα καταφύγει σε κάθε αθέμιτο μέσο για 
να κατακτήσει τον πλούσιο γαμπρό.  
  13. Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι η κοινωνική άνοδος και η 
επαγγελματική επιτυχία επιδιώκεται με τον εύκολο δρόμο, με 
εξαίρεση την Τερέζα, η οποία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τις 
πανεπιστημιακές της σπουδές. Και ο πιο εύκολος δρόμος, εκτός 
από το γάμο («Rebelde», «Τερέζα», «Top model», «Κριστάλ», 
«Μάνα και κόρη») είναι αυτός των μοντέλων, των επιδείξεων 
και της μόδας («Rebelde», «Top model», «Κριστάλ», «Μάνα και 
κόρη», «Άσπονδοι φίλοι»). Λατινοαμερικάνικο dream  και 
κακέκτυπη και καθυστερημένη (με τη διπλή σημασία της λέξης) 
εκδοχή του american dream. 
  Μια σύγκριση με αμερικανικά σήριαλ θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρουσα. Όμως, χωρίς το κίνητρο της γλώσσας, δεν θα 
καθόμουν ποτέ να δω τόσα πολύωρα σήριαλ. Αν κάποιοι 
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παρακολουθούν αγγλικά σήριαλ για τη γλώσσα, θα μπορούσα 
να αξιοποιήσουν τις δικές μου παρατηρήσεις για να κάνουν μια 
σύγκριση. 
  θα μπορούσε να γίνει επίσης μια σύγκριση με ελληνικά 
σήριαλ. Φοβάμαι όμως ότι κανένα άτομο ικανό για τέτοιο 
είδους συγκρίσεις δεν θα έβρισκε σκόπιμο να αφιερώσει τόσες 
ώρες παρακολούθησης γι’ αυτό το σκοπό. Ήδη εγώ, απλά και 
μόνο για να βελτιώσω τα ισπανικά και τα πορτογαλικά μου, 
φοβάμαι ότι πληρώνω ένα ακριβό αντίτιμο.  
 
  Συμπληρώνω σήμερα που διορθώνω το σκαναρισμένο 
κείμενο, 31-10-2006: 
  Τα σήριαλ τα χρησιμοποίησα για εξάσκηση και σε άλλες 
γλώσσες. Πριν χρόνια, δεκαετία του ογδόντα, είδα ένα έξοχο 
ρώσικο σήριαλ, πραγματική ιστορία, που αναφερόταν στον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τίτλο «Δεκαεπτά στιγμές της 
άνοιξης». Πριν ένα χρόνο επιχείρησα να δω ένα άλλο ρωσικό, 
τσιγγάνικο, με τίτλο «Καρμελίτα». Είδα μερικά επεισόδια, τα 
περισσότερα με περιμένουν γραμμένα σε κασέτες να τα δω, αν 
ποτέ βρω χρόνο. Οι καλοί και οι κακοί, μια απαγωγή, μια 
απάτη, και φυσικά ο έρωτας, είναι ό, τι θυμάμαι από το σήριαλ 
αυτό. Από τα ελληνικά οι «Δυο ξένοι» είχαν έξυπνες ατάκες, 
ενώ το «Παρά πέντε», που βλέπω παρέα με το γιο μου, είναι 
σπαρταριστό στις υπερβολές του και σε έξυπνα γκανγκ. Είναι τα 
μόνα ελληνικά σήριαλ που έχω αντέξει να δω. Όμως εδώ και 
τέσσερα χρόνια άρχισα να βλέπω κινέζικα σήριαλ. Μάλιστα για 
το σκοπό αυτό αγόρασα και dvd recorder. Παγώνω την εικόνα 
σε ενδιαφέροντα κομμάτια και διαβάζω τους (κινέζικους) 
υπότιτλους, χωρίς να τρεμοπαίζει η εικόνα όπως στο βίντεο. 
Είδα μερικά σήριαλ, κράτησα μάλιστα και δείγματα, με τη 
φιλοδοξία να κάνω μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη. Τώρα 
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βλέπω ότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ, και γι’ αυτό λέω να γράψω ό, 
τι θυμάμαι απ’ αυτά. Από τα έξι επτά που έχω δει, δεν θυμάμαι 
πόσα ακριβώς, μου έκανε εντύπωση το θέμα της αναγνώρισης 
σε δυο τρία απ’ αυτά, που το βρήκα και στα λατινοαμερικάνικα. 
Σε ένα πρωταγωνιστούσε ένα κοριτσάκι, και ο έρωτας του 
κεντρικού ήρωα έμεινε χωρίς ανταπόκριση. Σε ένα άλλο ο 
ήρωας τα φτιάχνει με άλλη κοπέλα, αλλά μένει κοντά στην 
πρώτη καθώς είναι άρρωστη με καρκίνο, μέχρι που να πεθάνει. 
Και όλα αυτά με ένα σωρό ίντριγκες, από τους γονείς και 
άλλους. Τα τελευταία δυο χρόνια βλέπω σήριαλ με στολές, 
στρατιωτικούς και αστυνομικούς. Ένα αναφερόταν στην 
πραγματική ιστορία μιας αστυνομικίνας. Βέβαια τα δυο σήριαλ 
που μου άρεσαν περισσότερο ήταν αυτά για τον Μάο. Και μου 
έκανε εντύπωση η καταπληκτική ομοιότητα των 
πρωταγωνιστών με τα πραγματικά πρόσωπα, του Μάο, του 
Zhou Enlai και του Τσανγκ Γκάι Σεκ. Να προσθέσω ακόμη ότι 
κάποια σήριαλ είχαν να κάνουν με αγροτικά περιβάλλοντα, ενώ 
κάποια άλλα με αστικά. Η καταπληκτική ανάπτυξη της Κίνας τα 
τελευταία χρόνια φαίνεται ανάγλυφα σε αυτά τα σήριαλ.  
 
  Συμπληρώνω πάλι, 27-9-2011, πριν αναρτήσω το κείμενο αυτό 
στο blog μου. 
  Πριν δυο χρόνια περίπου ανάρτησα στο blog μου όλες μου τις 
δημοσιεύσεις, βιβλία, άρθρα και βιβλιοκριτικές. Άφησα αυτό το 
κείμενο απ’ έξω, γιατί παρακολουθούσα ένα κινέζικο σήριαλ 
και ήθελα να γράψω και για αυτό πριν κάνω την ανάρτηση. 
Τελικά δεν κατάφερα να δω τα τελευταία 7 επεισόδια. Είχα 
τότε και το πρόβλημα της δίωξης που μου έγινε και έχασα τη 
θέση μου ως σχολικός σύμβουλος, και η επιστροφή, όχι στα 
θρανία αλλά στην έδρα, παρά το μειωμένο ωράριο των 
πειραματικών σχολείων (ήμουν στο Βαρβάκειο) μου στερούσε 
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χρόνο και διάθεση να δω και αυτά τα τελευταία επεισόδια. Επί 
πλέον είχαν περάσει κάποια χρόνια που είχα εγκαταλείψει τα 
κινέζικα, και ήθελα πριν τα δω να κάνω μια γερή επανάληψη. 
Την έκανα τώρα που βρίσκομαι στη σύνταξη. Ήδη τέλειωσα το 
intermediate level και έχω περάσει στο advanced. Έτσι 
αποφάσισα να δω και τα τελευταία αυτά επεισόδια.  
  Αυτά τα δυο χρόνια που πέρασαν ξέχασα αρκετά πράγματα 
από το σήριαλ αυτό. Θυμόμουν όμως την βασική υπόθεση: Μια 
φτωχιά κοπέλα που έχει και αυτή σαν όνειρο την επιτυχία 
πέφτει στα νύχια κάποιου επιτήδειου απατεώνα, που έχει στο 
ενεργητικό του ακόμη και φόνους. Είναι κινηματογραφικός 
παραγωγός, και η προστατευόμενή του έχει εξελιχθεί σε 
κινηματογραφικό αστέρι. Να πούμε όμως και του στραβού το 
δίκιο, δεν την θέλει για να την πηδήξει όπως είθισται στα καθ’ 
ημάς, θέλει να την κάνει γυναίκα του. Ο φτωχός νέος τον οποίο 
η κοπέλα αυτή έχει εγκαταλείψει τα φτιάχνει με μια φτωχιά 
κοπέλα. Στο τέλος όμως η κοπέλα που τον εγκατέλειψε του έχει 
γίνει εμμονή, και πηγαίνει στη Σαγκάη να τη βρει.  
  Το τέλος είναι απρόσμενα unhappy για σήριαλ. Η φτωχιά 
κοπέλα πεθαίνει στο νοσοκομείο. Ο κακός την έχει σπρώξει 
βίαια στις σκάλες και αυτή, καθώς είναι έγκυος, τραυματίζεται 
θανάσιμα, και χάνει όχι μόνο το παιδί αλλά και τη ζωή της. Στο 
τέλος ο καλός και ο κακός βρίσκονται αντιμέτωποι. Ο καλός 
νέος βγάζει ένα μαχαίρι να σφάξει τον κακό. Ο κακός βγάζει 
πιστόλι. Στην συμπλοκή που ακολουθεί το πιστόλι 
εκπυρσοκροτεί και πληγώνεται η άμυαλη κοπέλα θανάσιμα 
(στο μεταξύ είχε μάθει τι κουμάσι ήταν ο προστάτης της). Και το 
περίεργο τέλος: η κάμερα μας παρουσιάζει από μακριά το 
κτήριο όπου είχαν διαδραματιστεί τα παραπάνω. Ξαφνικά 
ακούγεται ένας πυροβολισμός. Ποιος από τους δυο να 
σκοτώθηκε άραγε; Το σήριαλ τελειώνει και δεν το μαθαίνουμε. 
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Μήπως θέλει να μας πει ο σκηνοθέτης ότι δεν έχει σημασία, 
αφού και οι δυο κοπέλες σκοτώθηκαν;  
  Μα πώς δεν έχει σημασία; Η αφηγηματική αναμονή είναι να 
σκοτώνεται πάντα ο κακός. Δεν με ικανοποίησε καθόλου αυτό 
το τέλος.  
  Πώς το λένε το σήριαλ; Δεν ξέρω. Μου είναι δύσκολο να 
διαβάσω την καλλιγραφική γραφή που χρησιμοποιούν στους 
τίτλους. Εξάλλου δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω και τα 
ιδεογράμματα για να προσπαθήσω.  
  Μπορεί να ξαναδώ και άλλα κινέζικα σήριαλ. Είναι ένας 
πρώτης τάξεως τρόπος για να εξασκήσω τα κινέζικά μου. Ήδη 
στην εξάσκηση των ισπανικών έκανα απόσβεση. Και δεν εννοώ 
βέβαια το intermedio δίπλωμα που πήρα. Έτσι δεν αποκλείεται 
να συμπληρώσω αργότερα το άρθρο αυτό. 
 
Ανακάλυψα ότι έγραψα στο blog μου για ένα ακόμη σήριαλ. Το 
κείμενο είναι εδώ, με ημερομηνία 6-1-08. 
 
  Σήμερα δεν θα γράψουμε για ταινίες αλλά για σήριαλ. 
  -Βλέπεις σήριαλ; Φαντάζομαι να μου κάνετε αυτή την 
ερώτηση με γουρλωμένα μάτια, όλο έκπληξη. Πώς εγώ, ένας 
κουλτουριάρης, καταδέχομαι και βλέπω «σαπουνόπερες», 
όπως ονομάζονται απαξιωτικά τα σήριαλ, προϊόντα 
υποκουλτούρας προορισμένα για πλατιά κατανάλωση;  
  Εδώ πρέπει να κάνω τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 
  Τα σήριαλ τα έβλεπα σαν ένα μέσο εξάσκησης των γλωσσών 
μου. Στην τριετία 1991-3 είδα ακριβώς δέκα λατινοαμερικάνικα 
σήριαλ, για να εξασκήσω τα ισπανικά μου και τα πορτογαλικά 
μου (να θυμίσω ότι στη Λατινική Αμερική μιλούν ισπανικά 
εκτός από τη Βραζιλία, όπου μιλούν πορτογαλικά). Καρπός της 
παρακολούθησης αυτών των σήριαλ ήταν το άρθρο μου 
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«Κοινοί τόποι σε δέκα λατινοαμερικάνικα σήριαλ» που 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Διαβάζω. Και δεν ήταν η μόνη 
απόσβεση που έκανα του χρόνου που αφιέρωσα για να τα δω. 
  Μετά, τα σήριαλ τα άφησα. Επανήλθα σ’ αυτά πριν πέντε 
περίπου χρόνια. Όχι στα λατινοαμερικάνικα. Αυτά είχαν τόση 
επιτυχία που άρχισαν στο εξής να προβάλλονται 
μεταγλωττισμένα, οπότε δεν είχαν πια ενδιαφέρον για μένα. Τα 
σήριαλ που έβλεπα ήταν κινέζικα.  
  Είδα μερικά. Έγραψα δυο λογάκια σαν υστερόγραφο στο 
παραπάνω άρθρο, στον υπολογιστή μου. Τώρα επιστρέφω για 
να γράψω για τα δυο τελευταία σήριαλ που μόλις είδα, ένα 
ρώσικο και ένα κινέζικο. Θα μιλήσουμε πρώτα για το ρώσικο. 
  Για να εξασκήσω τα ρώσικά μου έβλεπα από παλιά κινέζικες 
ταινίες. Κάπου αρχές της δεκαετίας του ’80 είδα και το πρώτο 
ρώσικο σήριαλ, το «17 στιγμές της άνοιξης», ένα 
κατασκοπευτικό έργο που η υπόθεσή του διαδραματίζεται στον 
2ο παγκόσμιο πόλεμο. Πριν τρία χρόνια είδα το δεύτερο ρώσικο 
σήριαλ, το «Καρμελίτα». Το έχω ξεχάσει ολότελα. Θυμάμαι 
μόνο κάτι ερωτικές αντιζηλίες (αυτό είναι στάνταρ θέμα σε όλα 
τα σήριαλ), την κλοπή ενός θησαυρού, και δυο ωραίες κοπέλες. 
Επίσης το ότι οι ήρωες είναι τσιγγάνοι μουσουλμάνοι.  
  Στο δεύτερο, που το τελευταίο επεισόδιό του το είδα πριν 
λίγες μέρες, με τίτλο «Η μαύρη θεά», ένα μεγάλο μέρος των 
ηρώων είναι και πάλι μουσουλμάνοι: Γιουσούφ, Μαράτ, 
Τιμούρ, καθώς και η Καμίλα, η κόρη του Γιουσούφ.  
  Το σήριαλ αυτό, όπως και η Καρμελίτα, προβλήθηκαν πέρυσι 
στην ΕΡΤ 3. Όμως δεν μπόρεσα να το δω τότε, έγραψα όμως τα 
τελευταία 6 επεισόδια σε κασέτα και τα είδα τώρα στις 
διακοπές.  
  Να γράψω δυο λογάκια γι’ αυτό.  
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  Η πλοκή είναι αστυνομική. Ένας αστυνομικός ψάχνει ένα 
πολύτιμο διαμάντι, τη «Μαύρη θεά», που έχει κλαπεί και αυτοί 
που το έκλεψαν προσπαθούν να το φυγαδεύσουν στο 
εξωτερικό. Παράλληλα με τις έρευνες εξελίσσονται και οι 
ερωτικές υποθέσεις των ηρώων. Στο τέλος βέβαια βρέθηκε το 
διαμάντι, και οι ήρωες, όσοι δεν παντρεύονται, ζευγαρώνουν. 
Τελευταίος ο καθηγητής με την υπηρέτρια. Και το πιο 
εντυπωσιακό: ο σεναριογράφος, επειδή δεν είχε χρόνο να 
ζευγαρώσει δυο ήρωες, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο ενός 
ειδυλλίου.  
  Οι «κακοί» δεν είναι απόλυτα κακοί. Παρουσιάζονται με τις 
ανθρώπινες πλευρές τους, με τις ευαισθησίες τους, και προ 
παντός με την άμετρη αγάπη για τα παιδιά τους. Ακόμη και τον 
διεφθαρμένο αστυνομικό «σώζει» ο σεναριογράφος, βάζοντάς 
τον αντί να πυροβολεί την ήρωα να αυτοκτονεί, και τους δυο 
άλλους αστυνομικούς να θυμούνται τις καλές του πλευρές, πριν 
διαφθαρεί. (Θυμήθηκα τώρα τον «Χασάπη» του Κλωντ 
Σαμπρόλ, όπου ο μανιακός δολοφόνος, ενώ τον περιμένουμε 
να σκοτώσει την κοπέλα, αυτοκτονεί. Η κοπέλα αυτή ήταν η 
κοπέλα που αγαπούσε. Πληγωμένος πάνω στο φορείο της λέει 
«embracez moi», φίλησέ με). Ένας μόνο είναι απόλυτα κακός, ο 
οποίος σκοτώνεται στο τέλος.  
  Και, τέλος, από την άποψη της αφηγηματικής τεχνικής:  
  Ο σκηνοθέτης αξιοποιεί στο έπακρο το σασπένς. Όχι μόνο στο 
τέλος του επεισοδίου, όπως συνηθίζεται, αλλά και πάρα πολλές 
φορές ενδιάμεσα. Στη στιγμή της κορύφωσης μας μεταφέρει σε 
άλλη σκηνή, για να επιστρέψει αμέσως μόλις στην άλλη σκηνή 
δημιουργείται κορύφωση. 
 

Θανάσης Βαλτινός, Από το ρεαλισμό του περιεχομένου στο 
ρεαλισμό της 
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Μορφής 
 

Προεκτάσεις της εκπαίδευσης, Δεκ-Φεβ. 1994, τ. 14, σελ. 76-78. 
 
  Ο ρεαλισμός, σαν τεχνοτροπία στην πεζογραφία, ξεκίνησε στα 
μέσα του  περασμένου αιώνα. Ο νατουραλισμός, η ακραία 
εκδοχή του, αναπτύχθηκε στα τέλη του ίδιου αιώνα, ενώ ο 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός στις αρχές του εικοστού. Όμως, όλοι 
αυτοί οι ρεαλισμοί ήσαν «ρεαλισμοί» με εισαγωγικά. Το 
στοιχείο που τους συνέδεε με την πραγματικότητα (reality) 
ήταν απλά η αληθοφάνεια των ιστοριών τους. 
  Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν νέες τάσεις προσέγγισης και 
απεικόνισης της πραγματικότητας, χωρίς να τυποποιηθούν 
κάτω από ετικέτες. Οι τάσεις αυτές αναπτύσσονται και 
επεκτείνονται και στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. 
  Οι τάσεις αυτές αναφέρονται τόσο στη μορφή, όσο και στο 
περιεχόμενο. Όσον αφορά το περιεχόμενο, έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα εξής. 
  Υπάρχει μια τάση υποκατάστασης πλασματικών περιστατικών 
και γεγονότων με πραγματικά. Αυτά, είτε ενσωματώνονται σε 
ένα γενικότερο μυθοποιητικό σκελετό, σαν προσωπικά 
βιώματα και εμπειρίες, αποτελώντας το λεγόμενο 
«αυτοβιογραφικό» στοιχείο, είτε απαρτίζουν το σύνολο μιας 
αφήγησης, σε έργα από την αρχή μέχρι το τέλος 
αυτοβιογραφικά, όπως τα δυο πρώτα βιβλία του Χρόνη 
Μίσσιου, το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίςξ» και το «Χαμογέλα 
ρε, τι σου ζητάνε». 
   Όσον αφορά τη μορφή, έχουμε να παρατηρήσουμε τα 
παρακάτω. 
  Η αφήγηση στα σύγχρονα πεζογραφήματα γίνεται συνήθως σε 
πρώτο πρόσωπο, πράγμα που δημιουργεί την εντύπωση μιας 
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προσωπικής εξομολόγησης. Ακόμη, η πρωτοπρόσωπη αυτή 
αφήγηση συχνά έχει τη μορφή του εσωτερικού μονόλογου. 
Αυτός ο συνειρμικός, σπασμωδικός, συχνά σπαρακτικός, λόγος, 
δίνει μια μεγαλύτερη αληθοφάνεια στην αφήγηση, σαν προϊόν 
μιας συγκλονισμένης ψυχής που δεν έχει προφτάσει να 
περάσει από την διαστρεβλωτική, παραμορφωτική, 
«μυθοποιητική» λογοκρισία των μηχανισμών άμυνας του 
συνειδητού, λογικού ελέγχου. Ο λόγος, τέλος, είναι ο 
αφτιασίδωτος της καθημερινής ομιλίας, και στις σπάνιες φορές 
που είναι περίτεχνος, «λογοτεχνικός», λειτουργεί αντιστικτικά, 
τονίζοντας περισσότερο την πεζότητα του υπόλοιπου κειμένου 
(«Τα σπαρτά ντάλα στον καιρό του θέρου πολλαπλασίαζαν την 
βαναυσότητα του ήλιου» (σελ.39), από την «Κάθοδο των 
εννιά»). 
  Υπάρχει όμως η εξής ιδιομορφία: όπου οι συγγραφείς 
χρησιμοποιούν αυτή την πεζή, καθημερινή γλώσσα, έχουν την 
τάση να δίνουν ιστορίες που αποκλίνουν από τα ρεαλιστικά 
πρότυπα, που προσεγγίζουν το γκροτέσκ, αγγίζοντας τον 
σουρεαλισμό (Ευγενία Φακίνου, Γιώργης Γιατρομανωλάκης). 
Αντίθετα, όπου η γλώσσα είναι «λογοτεχνική» ,οι συγγραφείς 
στη μυθοπλασία τους προσεγγίζουν τον ρεαλισμό. (Μάρω 
Βαμβουνάκη, Νένα Κοκκινάκη). Οι περισσότεροι βέβαια 
κινούνται κάπου ενδιάμεσα, κλίνοντας είτε προς την μια μεριά 
είτε προς την άλλη. 
  Υπάρχουν εξαιρέσεις και από την από δω μεριά, και από την 
από κει. Από την από κει μεριά βρίσκεται π.χ. ο Βασίλης 
Γκουρογιάννης, του οποίου αν και η γλώσσα είναι άκρως 
ποιητική (πρωτοεμφανίζεται εξάλλου σαν ποιητής) η 
μυθοπλασία του είναι γκροτέσκ και σουρεαλιστική.  
  Από την από δω μεριά βρίσκεται ο Θανάσης Βαλτινός. Η 
γλώσσα του είναι αφτιασίδωτη και τραχιά. Και αν στην 
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«Κάθοδο των εννιά» χρησιμοποιεί το μύθο, στο «Συναξάρι του 
Ανδρέα Κορδοπάτη» καταφεύγει στην καταγραφή 
αναμνήσεων, όπου είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις την επέμβαση 
του συγγραφέα από το πρωτογενές υλικό. Τα «Τρία ελληνικά 
μονόπρακτα», έργο που χαρακτηρίζει σαν μυθιστόρημα,  κατ’ 
ευφημισμό, είναι μια σύνθεση κολάζ: πρακτικά μιας δίκης, 
επιστολές με παραλήπτη ένα φυλακισμένο, και prospectus μιας 
εταιρίας. 
  Η ανάδειξη ενός καθημερινού αντικειμένου σε αισθητικό, 
καλλιτεχνικό αντικείμενο, ξεκίνησε από την τέχνη στις αρχές 
του αιώνα, με τον Gropius και το κίνημα του κονστρουβισμού. 
Ο Θανάσης Βαλτινός παίρνει ατόφιες τις αρχές τους και τις 
περνάει στη λογοτεχνία. Δεν έκανε και κακή εφαρμογή, αφού 
το «Μυθιστόρημά» του «Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60» θα 
του δώσει το πρώτο κρατικό βραβείο το 1990. Ειδήσεις από 
εφημερίδες, γράμματα μεταναστών, prospectus ατμοπλοϊκών 
γραμμών, διαφημιστικά κείμενα κ.λπ. παρεμβαίνουν σαν 
ιντερμέτζα σ’ αυτό που θα αναγνώριζε ο αναγνώστης σαν λόγο 
του συγγραφέα, τα γράμματα αναγνωστριών προς μια Μίνα, 
υπεύθυνη μιας ραδιοφωνικής εκπομπής για παροχή 
συμβουλών. Αναρωτιέται όμως κανείς και πάλι αν ο 
αφτιασίδωτος λόγος των απλοϊκών ακροατριών είναι 
αυθεντικός ή επινοημένος (όπως ο λόγος της ηρωίδας στο 
«Τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταχτσή). 
  Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις, ελάσσονες όμως, όπου ο μύθος 
είναι σουρεαλιστικός: το διήγημα «Ο γύψος»(1970), όπου ο 
συγγραφέας καταφεύγει σε μια σουρεαλιστική αλληγορία, 
λόγω της δικτατορίας, και που ο τίτλος την κάνει εντελώς 
διάφανη, και τα διηγήματα «Θα βρείτε τα οστά μου υπό 
βροχήν»(1988), επτά σελίδων, και «Νέκυια» (1991), δύο 
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σελίδων, όπου ο συγγραφέας φαίνεται να παρασύρεται από 
ένα συρμό αναβίωσης του γκροτέσκ. 
  Ενώ στα «Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60» ο Βαλτινός δίνει 
δείγματα ανεπιτήδευτου γραφτού λόγου, στο «Μπλε βαθύ, 
σχεδόν μαύρο» δίνει δείγματα ανεπιτήδευτου προφορικού: η 
ηρωίδα μιλάει μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Εξεμεί την μοναξιά 
της πενηντάρας γυναίκας με την πολυτάραχη ζωή, που τώρα ο 
μόνος συνομιλητής που της έμεινε είναι ο ίδιος ο εαυτός της. 
  «Πού άφησα την ταινία; Την ξανάκουσα χθες, και είναι πάρα 
πολύ ωραία η φωνή μου. Σα να ακκίζομαι με τη δυστυχία μου 
τελικά». 
  Γιατί επιλέγει ο Βαλτινός την ομιλία μπροστά σε 
μαγνητόφωνο, και όχι π.χ. τον ημερολογιακό λόγο; Το λέει η 
ίδια η ηρωίδα του για λογαριασμό του: «Θα έπρεπε ίσως να 
οργανώσω τη σκέψη μου, να γράψω. Αλλά όταν διαβάζεις 
ηχούν όλα κάπως ψεύτικα...» (σελ.90). 
  Εδώ υπάρχει μια υποχώρηση από την πλευρά του Βαλτινού, 
απ’ την άποψη της τάσης εντυπωσιασμού και σύλληψης «εξ 
απήνης» του αναγνώστη, αφού ο τέτοιος λόγος δεν είναι 
καθόλου άγνωστος στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Ο 
Αλέξης Πανσέληνος για παράδειγμα, στο διήγημά του 
«Καλοκαιρινός κινηματογράφος» στις «Ιστορίες με σκύλους», 
παρουσιάζει ένα παρόμοιο λόγο μιας παρόμοιας 
μοναξιασμένης ηρωίδας, ο οποίος δεν είναι ούτε 
ημερολογιακός ούτε μαγνητοφωνημένος, είναι απλά «εκεί». Ο 
Βαλτινός όμως, με τον φετιχισμό του ρεαλισμού και της 
ευλογοφάνειας που τον διακρίνει, για να δικαιολογήσει τον 
τέτοιο λόγο της ηρωίδας του καταφεύγει στην επινόηση του 
μικροφώνου, όπως οι συγγραφείς του περασμένου αιώνα - και 
όχι μόνο - κατέφευγαν στην επινόηση των ανακαλυμμένων 
χειρογράφων. 
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  Στο τελευταίο έργο του Βαλτινού το «Φτερά μπεκάτσας» 
(Άγρα 1992), με αφορμή το οποίο κάνουμε αυτή την γενική 
παρουσίαση, ο Βαλτινός πάει ένα ακόμη βήμα πιο πέρα: 
προσπαθεί να αναπαραστήσει ένα «εν θερμώ» διάλογο ενός 
ζευγαριού που οδεύει προς τη διάσταση - και φτάνει στα όρια. 
Στο έργο αυτό φαίνεται η αδυναμία του γραπτού λόγου να 
αποδώσει όλους τους επιτονισμούς του προφορικού. Ο 
Βαλτινός αποδέχτηκε, πρωτοτυπώντας, την πρόκληση, και 
απέτυχε. Και λέμε την αποδέχτηκε, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα 
να παρουσιάσει το έργο του σαν μονόπρακτο. Όμως ο Βαλτινός 
ήθελε να διερευνήσει καινούριες δυνατότητες. Το αποτέλεσμα 
είναι να δημιουργείται συχνά στον αναγνώστη μια αβεβαιότητα 
και μια σύγχυση κατά την ανάγνωση. Και αυτό γιατί, 
παρασυρμένος από το απλό ύφος του καβγά των δυο 
συνομιλητών, διαβάζει γρήγορα με ένα ρυθμό που δεν του 
επιτρέπει να ανασυστήσει τους επιτονισμούς και να διαβάσει 
σωστά, πράγμα που γίνεται με μια πιο αργή και προσεκτική 
ανάγνωση. 
  «-...Φοράνε παπούτσια; 
  -Ναι φοράνε, είπε η Ράνια. 
  -Φοράνε, είπε ο Γιάννης. 
  -Ναι, είπε η Ράνια... 
  -Επιμένεις, φοράνε.» (σελ.80). 
  Το «φοράνε» που λέει ο Γιάννης σε τόνο ειρωνικής 
αμφισβήτησης ισοδυναμεί με άρνηση, και δεν διαβάζεται με 
τόνο κατάφασης ή δήλωσης. 
  Για μια τέτοια φιλοδοξία, θα περιμέναμε μια πιο προσεκτική 
χρήση των σημείων στίξης (π.χ. μετά το πρώτο «ναι» χρειάζεται 
κόμμα). Ιδιαίτερα, αυτά τα κόμματα  μετά από ερωτηματικό 
(«ναι;,είπε η Ράνια») με τα οποία βρίθει το κείμενο, ξενίζουν. 
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Γιατί τίθενται,  άραγε για να δικαιολογηθεί το μικρό αρχικό 
γράμμα της επόμενης λέξης; 
  Οι συχνές επαναλήψεις λέξεων, που η επανάληψή τους 
μοιάζει σαν ηχώ, είναι ένα υφολογικό στοιχείο που 
επισημάναμε και στο «Των αγίων πάντων» του Κώστα 
Παπαγεωργίου και στον «Κασπάρ» του Πέτερ Χάντκε, και δίνει 
στον διάλογο μια υφή παραλόγου, όπως και οι κατά κόρον 
χρησιμοποιούμενες φράσεις, «είπε ο Γιάννης», «είπε η Ράνια», 
που δημιουργούν μια έντονη αντιλογοτεχνική εντύπωση. 
  Οι χυδαίες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιεί η Ράνια (που 
είναι η αντιστροφή των παθητικών απλοϊκών ακροατριών της 
κας Μίνας στα «Στοιχεία από τη δεκαετία του ’60») για τον 
άντρα της, ο οποίος παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να την θέλει, 
αυξάνουν τη ρεαλιστικότητα του διαλόγου. Μέχρι τη μέση του 
έργου, πενήντα περίπου σελίδες, μέτρησα εφτά φορές τη 
φράση «σκατά στα μούτρα σου». Μετά, πέρασε σε ακόμη πιο 
χυδαίες. Στοιχεία από τη δεκαετία του ’90.  
 

Η τιμή και η ντροπή στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη 
 

Διαβάζω τ. 351, σελ. 138-143. Εισήγηση σε ημερίδα της 
Ομάδας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Κέντρου Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης με θέμα «Η τιμή και η ντροπή στη Μεσόγειο», 
που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στις 13 
Νοεμβρίου 1994. Σε αγγλική μετάφραση δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό Canadian Review of  

 Comparative Literature 25:3-4 (September/December 1998), 
pp.554-561 με τίτλο: Honor and Shame in the work of 
Constantinos Theotokis. 
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  Το δίπολο τιμή-ντροπή αποτελούσε ανέκαθεν έναν ισχυρό 
καθοριστικό παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και όχι 
μόνο για τους μεσογειακούς λαούς όπου κυρίως στράφηκε το 
ενδιαφέρον των κοινωνικών ανθρωπολόγων. Ήδη ο 
Αριστοτέλης στο έργο του περί Ρητορικής χαρακτηρίζει τους 
νέους «φιλότιμους», φίλους της τιμής, που σημαίνει περίπου 
την αγάπη της κοινωνικής διάκρισης, θεσμοποιημένης ή μη. Και 
ενώ στις ταξικές κοινωνίες της κλασικής αρχαιότητας η 
κοινωνική αναρρίχηση και διάκριση παίζει πρωταρχικό ρόλο, 
στις αρχαϊκές αταξικές κοινωνίες μεγαλύτερη σημασία έχει η 
παραμονή στην ομάδα και η αποδοχή από τα μέλη της. Ο E. R. 
Dodds στο έργο του «Οι Έλληνες και το παράλογο» εύστοχα 
μιλάει για πολιτισμούς ντροπής χαρακτηρίζοντας τις τέτοιου 
είδους κοινωνίες, σε αντίθεση με τις άλλες που τις χαρακτηρίζει 
πολιτισμούς ενοχής. Στις αρχαϊκές αυτές κοινωνίες που δεν 
υπάρχει ένας εξωτερικός μηχανισμός επιβολής των κανόνων 
συνοχής και λειτουργίας τους, η μόνη αποφασιστική 
ασφαλιστική δικλείδα είναι η κοινωνική απόρριψη. Και καθώς 
στις κοινωνίες αυτές η κοινωνική αποδοχή ήταν σημαντικός 
παράγοντας για την επιβίωση του ατόμου, οι κανόνες τους 
εσωτερικεύονταν περίπου με τη μορφή ενός υπερεγώ, και η 
εσωτερίκευση αυτή εκφραζόταν με το αίσθημα της ντροπής για 
κάθε παραβίαση τους. 
  Μπορεί με τους πολιτισμούς ενοχής να αναπτύχθηκαν 
κωδικοποιήσεις κοινωνικής συμπεριφοράς και συμμόρφωσης 
με τη μορφή νόμων, καθώς και οι μηχανισμοί τιμωρίας των 
«ενόχων» παραβίασής τους, όμως η ντροπή σαν συναίσθημα 
και σαν μορφή αποδοκιμασίας από την ομάδα παρέμεινε, 
περιοριζόμενη κυρίως σε μορφές σεξουαλικής συμπεριφοράς. 
  Οι αρχαϊκές αυτές επιβιώσεις χαρακτηρίζουν κυρίως αγροτικά 
στρώματα, και γενικά το χώρο της υπαίθρου. Οι «ζώνες 
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αγνότητας» εξάλλου για την προστασία της τιμής της γυναίκας 
ήταν επινόηση του αγροτικού μεσαίωνα, ενώ σήμερα τα 
εγκλήματα τιμής συνήθως περιορίζονται στην ύπαιθρο των 
μεσογειακών χωρών με την καθυστερημένη αστικοποίηση. 
  Και βέβαια μπορεί σήμερα μια γυναίκα να μη νιώθει ντροπή 
να «χάσει την τιμή της» απατώντας τον άντρα της, τη χάνει 
όμως εκείνος για λογαριασμό της, γινόμενος αντικείμενο 
ειρωνικών σχολίων από τους γύρω του. 
  Και όχι μόνο σήμερα. Το μοτίβο της άπιστης γυναίκας είναι 
από τα πιο συνηθισμένα της λογοτεχνίας, από την Ορέστεια 
μέχρι τον Άμλετ. Ο ανδροκρατούμενος όμως χώρος της 
λογοτεχνίας εκδικείται ανάλογα αυτές τις μοιχαλίδες. Την 
Κλυταιμνήστρα τη σκοτώνει ο γιος της, ενώ η μαντάμ Μποβαρύ 
και η Άννα Καρένινα οδηγούνται στην αυτοκτονία, για να 
αναφέρουμε μόνο τις πιο διάσημες περιπτώσεις. 
  Από τον ευρύ αυτό χώρο της λογοτεχνίας εμείς επιλέξαμε να 
ασχοληθούμε σήμερα με το έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. 
Να ρίξουμε όμως πρώτα μια ματιά στην εποχή του. 
  Στις αρχές του αιώνα, στις τάξεις κυρίως των λογοτεχνών, 
εμφανίστηκε μια αόριστα αμφισβητησιακή ιδεολογία, 
απαρτισμένη από ετερόκλητα στοιχεία όπως ο νιτσεϊσμός, ο 
χριστιανισμός και ο μαρξισμός, με ποικίλλουσες κατά 
περίπτωση αναλογίες, με το όνομα «κοινωνισμός». Ο 
κοινωνισμός αυτός, ενώ καταδίκαζε την αδικία και την 
εκμετάλλευση, κατά βάση στράφηκε εναντίον ξεπερασμένων 
ιδεών και αντιλήψεων που επικρατούσαν στην ελληνική 
ύπαιθρο, εκφράζοντας μια πιο ελαστική αντίληψη περί ηθικής 
που συμβάδιζε με την ταχέως αστικοποιούμενη ελληνική 
κοινωνία. Οι νεοαστοί, που πρόσφατα είχαν καταφύγει στις 
πόλεις, και οι διανοούμενοι, που ακόμη και αν ζούσαν σε 
χωριά, όπως ο Θεοτόκης στις Καρουσάδες της Κέρκυρας, είχαν 



 

333 
 

μια ευρωπαϊκή κουλτούρα, ένιωθαν την ανάγκη να 
ξεφορτωθούν κάποιες αντιλήψεις, κυρίως περί τιμής, που τις 
θεωρούσαν αναχρονιστικές και τις χτύπησαν αλύπητα. Το να 
ακολουθήσεις τη φωνή της καρδιάς σου και να απατήσεις το 
σύζυγο σου με τον άντρα που αγαπάς, ήταν ολότελα θεμιτό για 
τον Καζαντζάκη στο θεατρικό του έργο «Ξημερώνει» (1906). 
  Την ίδια περίπου εποχή που γράφει ο Καζαντζάκης το 
«Ξημερώνει», γράφει και ο Θεοτόκης τα περισσότερα από τα 
διηγήματά του που συγκεντρώθηκαν και εκδόθηκαν το 1935 
από την Ειρήνη Δεντρινού με τίτλο «Κορφιάτικες ιστορίες», στα 
οποία κάνει μια δριμεία επίθεση ενάντια σε μια πεπαλαιωμένη 
και υπερβολική αντίληψη περί τιμής, που ήταν υπεύθυνη για 
χίλιες δυο φρικαλεότητες. Σ’ αυτό διευκολύνθηκε από τη 
νατουραλιστική λογοτεχνική παράδοση της εποχής του. Ο 
νατουραλισμός θέλει τον άνθρωπο να παρασύρεται από βίαια 
αισθήματα, με πρώτο και κύριο το ερωτικό πάθος, που τον 
σπρώχνει σε αποτρόπαιες πράξεις. Και ενώ στον Ζολά το 
σεξουαλικό πάθος παρασύρει τα άτομα στην καταστροφή 
αδιαμεσολάβητο, στον Θεοτόκη, διαμεσολαβείται σχεδόν 
πάντα από τα αισθήματα τιμής και ντροπής, κυρίως στις 
κορφιάτικες ιστορίες. 
  Στο διήγημα «Πίστομα» (1898) ένας αντάρτης, μετά τη λήξη 
της ανταρσίας καταφεύγει στα βουνά για να αποφύγει το χέρι 
του νόμου. Η γυναίκα του, θεωρώντας τον σκοτωμένο, 
συνάπτει ερωτικές σχέσεις με ένα χωριανό της, καρπός της 
οποίας υπήρξε ένα παιδί. Ο αντάρτης κάποτε γυρνάει στο 
χωριό και πιέζοντας τη γυναίκα του μαθαίνει ποιος είναι ο 
πατέρας του παιδιού. Πηγαίνει την ίδια ώρα και τον σκοτώνει. 
Μετά γυρνάει και παίρνει τη γυναίκα του και το μωρό, και τους 
πηγαίνει σε ένα χωράφι. Εκεί σκάβει ένα λάκκο. Όταν τελειώνει 
το σκάψιμο, τη διατάζει να ρίξει το μωρό μέσα «πίστομα», 
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δηλαδή μπρούμυτα. Με τον αποτροπιασμό που δημιουργεί η 
πράξη στον αναγνώστη, ο Θεοτόκης καταγγέλλει ένα κώδικα 
τιμής που οδηγεί σε ακρότητες. 
  Στο διήγημα «Ακόμα;» (1904) ο Θεοτόκης παρουσιάζει έναν 
απατημένο σύζυγο να εξαναγκάζεται από τον ξάδελφό του να 
σκοτώσει τη γυναίκα του. «Ο Κούρκουπος εκατάλαβε μέσα του, 
πως μελλάμενο του είταν να γένει φονιάς. Και η σκέψη τούτη 
ήταν τρομερή τόσο για τον καλόν άνθρωπο, που ενικούσε και 
την οργή και τη θλίψη του (σελ.30). «Τι περιμένεις;...Μας 
εντροπιάσατε», του λέει ο ξάδελφός του βλέποντάς τον να 
διστάζει. Η γυναίκα τον εκλιπαρεί, λέγοντάς του ότι είναι 
έγκυος και το παιδί είναι δικό του. Αυτός τη σκοτώνει. Έξω από 
το σπίτι του μαζεύονται οι γειτόνοι, ρωτώντας να μάθουν τι 
συνέβη. «Ο Θεοδόσης τους αποκρίθηκε: -την εσκότωσε» 
(σελ.32). 
  Στη «Ζωή του χωριού» (1904) ο Δημήτρης μαρτυράει στους 
χωριανούς και στον πατέρα της πού βρίσκεται η Μαργαρίτα, η 
κοπέλα που αγαπάει, με τον αντίζηλό του, το Μάρκο. Σ’ αυτή 
την πράξη του σπρώχνεται από τον Πέτρο Κλάδη, για εκδίκηση, 
επειδή θίχτηκε η υπόληψή του που αρνήθηκε την προξενιά του 
γιου του. Τους τσακώνουν. «Ο γέροντας (πατέρας) από το 
καλύβι τους εκαταριότουν, ήθελε να τους κυνηγήσει. Κι 
ακούστηκε οπίσω η φωνή του Δημήτρη, που έλεγε εκδικητικά: - 
Εντροπιαστήκατε» (σελ.63).Ο Μάρκος δεν θα μπορέσει να 
αποκαταστήσει την τιμή της με το να την παντρευτεί γιατί, 
όπως προτίθεται να μαρτυρήσει κάποιος χωριανός, «τους 
εβάφτησε ένας νούνος» (σελ. 63). 
  Στην «Υπόληψη» (1904) οι συγγενείς της κοπέλας 
εξαναγκάζουν με τα όπλα τον πλούσιο νέο που την 
αποπλάνησε, πολιορκώντας το σπίτι του, να την παντρευτεί, 
ενώ στις «Δυο αγάπες» (1910) το συγγενολόι των δυο γυναικών 
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πηγαίνουν αδελφωμένοι να σκοτώσουν τον άνθρωπο που τους 
εντρόπιασε. Όταν αυτός επιλέγει να παντρευτεί την κοπέλα που 
αγαπά (η άλλη ήταν παντρεμένη σε διάσταση, με όχι άσπιλο 
παρελθόν),τα δυο σόγια κινδυνεύουν να σκοτωθούν μεταξύ 
τους, και μόνο ένα θαύμα  αποτρέπει τελικά το αιματοκύλισμα. 
  Στο «Τίμιος κόσμος» κάποιος προσβάλλει επανειλημμένα ένα 
πολιτικό του αντίπαλο, σε ένα μαγαζί του χωριού, 
αποκαλώντας τον «άτιμο». Εκείνος, εννιά φορές προσπάθησε 
να αποφύγει τη σύγκρουση, λέγοντάς του «Ματαπές το», κι 
αυτός το επαναλάμβανε. Τη δέκατη, βλέποντας πως η 
σύγκρουση ήταν πια αναπόφευκτη, ανταποδίδει τη βρισιά. 
«Μόνο εσύ τέτοιος είσαι. Γιατί εσέ, τη γυναίκα σου την είχα 
εγώ πριν»(σελ.93). Μονομαχούν με όλα τα μπέσα, με μαχαίρι, 
και τον σκοτώνει. 
  Στην «Παντρειά της Σταλαχτής» ο πλούσιος νέος παρατάει τη 
φτωχιά κοπέλα που αποπλάνησε, μη μπορώντας, εξαιτίας της 
θέλησης του πατέρα του, αλλά μη θέλοντας και ο ίδιος, να την 
παντρευτεί. Αυτή, απελπισμένη, πέφτει σε ένα πηγάδι να 
πνιγεί. Αυτός, μετανιωμένος, κατεβαίνει στο πηγάδι, δεμένος 
με ένα σκοινί, να τη σώσει. Την άλλη άκρη του σκοινιού τη 
φυλάει ο επιστάτης του. Όμως ο Γιάννης, παλιός επιστάτης του 
αφεντικού που τον παράτησε για τις ατιμίες του και που αγαπά 
τη Σταλαχτή, τους παρακολουθεί. «Εκεινού του πρέπει η 
τιμωρία, εκείνη γιατί να ζει στην ατιμία; (σελ.120). Επιτίθεται 
στον επιστάτη, τον πληγώνει και κόβει το σκοινί. «Το νερό 
δαρμένο από τα δυο κορμιά που βούλιαζαν, έβρασε και 
αναπετάχτηκε ως το φροχείλι, κι ο φονιάς ετήραξε τρογύρου 
του σαν ξαφνιασμένος από το έργο του...- έκανα κρίση» είπε 
(σελ.120). 
  Στο «Αγάπη παράνομη» (1906) ο πεθερός βιάζει κατ’ 
εξακολούθηση τη νύφη του. Ο γιος του απουσιάζει φαντάρος. Η 
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κοπέλα μένει έγκυος. Πεθαίνοντας στη γέννα, μαρτυράει το 
μυστικό στον παπά, για να σώσει το μωρό, επειδή φοβάται ότι 
θα το σκοτώσουν για να κουκουλώσουν το γεγονός. Μόλις 
επιστρέφει ο άντρας της, ο πατέρας του «σαν τρελός εμίσεψε 
από τον τόπο, και κανείς στο Δαφνύλα δεν έμαθε πια τι είχε 
απογένει» (σελ.175). 
  Στο διήγημα «Αμάρτησε;» (1912) ο παπάς μεταλαμβάνει μια 
κοπέλα ενώ δεν έπρεπε, γιατί κατά την εξομολόγηση του είπε 
πως τα είχε με ένα παντρεμένο, μόνο και μόνο για να διαλύσει 
τις υποψίες του πατέρα της που παρακολουθεί με άγρυπνο 
μάτι, και να αποτρέψει έτσι μια πιθανή τραγωδία. 
  Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο ένα από τα δέκα διηγήματα 
της συλλογής, με τον τίτλο «Κάιν» (1904) δεν έχει σχέση με την 
έννοια της τιμής όπως αναπτύσσεται στα υπόλοιπα. Έχει όμως 
σχέση με την τιμιότητα. Ο ένας αδελφός αρνείται να κλέψουν 
το αφεντικό τους, και του παραδίδει το κοπάδι που του ανήκει. 
Ο άλλος για εκδίκηση τον σκοτώνει. 
  Η έννοια της τιμής στο έργο του Θεοτόκη έχει δυο κύριες 
σημασίες. Η μια έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις, η άλλη 
με το κοινωνικό status. Η τιμή που έχει να κάνει με τις ερωτικές 
σχέσεις έχει τις εξής μορφές. α) απατημένος σύζυγος, στα 
διηγήματα «Πίστομα», «Ακόμα», «Τίμιος κόσμος», 
«Αμάρτησε», και στη νουβέλα «Ο κατάδικος». β) κηλίδωση της 
τιμής ανύπαντρης κοπέλας, συνήθως από πλούσιο νέο στα 
διηγήματα «Η ζωή του χωριού», «Υπόληψη», «Η παντρειά της 
σταλαχτής», «Οι δυο αγάπες», στη νουβέλα «Η τιμή και το 
χρήμα» και στο μυθιστόρημα «Οι σκλάβοι στα δεσμά τους». γ) 
Αιμομιξία, στο διήγημα «Αγάπη παράνομη», και στο 
μυθιστόρημα «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα». 
  Η σεξουαλική παρεκτροπή μπορεί να πλήξει την τιμή μιας 
γυναίκας, είτε είναι παντρεμένη είτε είναι ανύπαντρη, όχι όμως 
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ενός άντρα, αδιάφορο αν είναι παντρεμένος ή ανύπαντρος. Οι 
σεξουαλικές παρεκτροπές στον άντρα είναι συγγνωστές, όχι 
όμως και στη γυναίκα. Και ενώ η σεξουαλική παρεκτροπή μιας 
ανύπαντρης γυναίκας πλήττει τους γονείς, τα αδέλφια και τους 
συγγενείς της, μιας παντρεμένης πλήττει κυρίως τον άντρα της, 
ενώ το αντίστροφο ισχύει ελάχιστα. Η λέξη κερατάς είναι 
αρσενικού γένους, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο θηλυκό. 
Τέλος, οι σεξουαλικές παρεκτροπές κρίνονται με μεγαλύτερη 
ανοχή για άτομα πλούσια ή ανώτερου status, όπως φαίνεται 
χαρακτηριστικά στο μυθιστόρημα του Θεοτόκη «Οι σκλάβοι 
στα δεσμά τους». Αντίστροφα όμως, υπάρχει μια τιμή που 
συνδέεται απευθείας με το κοινωνικό status, και το άτομο 
πρέπει να αποφεύγει κάθε τι που θα μπορούσε να την πλήξει. 
Μια ζωή που δεν συμβιβάζεται μ’ αυτό το status, γάμος με 
άτομο κατώτερου status, και φυσικά ο υποβιβασμός απ’ αυτό, 
πλήττουν άμεσα την τιμή. 
  Με την τιμή που έχει σχέση με το κοινωνικό status 
καταπιάνεται ο Θεοτόκης στη νουβέλα του «Η τιμή και το 
χρήμα» και στο μυθιστόρημά του «Οι σκλάβοι στα δεσμά 
τους». Εμφανίζεται έμμεσα στα διηγήματα της β) κατηγορίας 
(εκτός από το διήγημα «Η ζωή του χωριού») όπου ο νέος 
αποπλανά τη φτωχιά κοπέλα, και δεν την παντρεύεται όχι μόνο 
ή κυρίως γιατί είναι φτωχιά, αλλά γιατί η φτώχεια της την 
τοποθετεί σε ένα κατώτερο status, και ένας γάμος μαζί της 
είναι πρόξενος ντροπής γι’ αυτόν. 
  Στην «Τιμή και το χρήμα», έργο του 1914, ο Αντρέας δεν 
διστάζει να πάρει γυναίκα από κατώτερη σειρά και πιο φτωχή, 
γιατί η αγάπη που νιώθει γι’ αυτήν είναι ισχυρότερη από το 
οποιοδήποτε αίσθημα ντροπής που θα μπορούσε να νιώσει. 
Θέλει όμως προίκα για να βγάλει την υποθήκη του σπιτιού του, 
σύμβολο του γοήτρου της οικογένειάς του. 
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  «Ως κι αυτός τάχε αναθεματίσει τα πλούτη και καθόλου δεν 
τάχε ζηλέψει, αλλιώς δε θα την έπαιρνε βέβαια. Μα δεν 
επιθυμούσε για τούτο και τον ξεπεσμό» (σελ.173). 
  Ακόμη, θεωρείται εξίσου ξεπεσμός για την οικογένειά του να 
δουλέψει ο ίδιος σαν μισθωτός, και κυρίως η γυναίκα του. Το 
πρώτο δεν θα το αποφύγει, όταν η αστυνομία θα κατάσχει το 
καΐκι του με το οποίο κάνει λαθρεμπόριο. Είναι χαρακτηριστικό 
ακόμη του αισθήματος τιμής του, ότι διστάζει να ξαναζητήσει 
προίκα από την σιόρα Επιστήμη, επειδή, όταν έκλεψε τη Ρηνιώ 
μπροστά στην προοπτική να παντρευτεί άλλο, είπε ότι δεν 
θέλει προίκα. Αυτό θα το κάνει για λογαριασμό του ο θείος του 
μόνο όταν σφίξουν οικονομικά τα πράγματα. Ακόμη δεν θέλει 
να στεφανωθεί απλά και λιτά, χωρίς εορτασμούς, τη Ρηνιώ, μια 
και δεν έχει χρήματα. 
  «Να στεφανωθεί μια νύχτα σαν μπαντίδος; λέει ο θείος στη 
σιόρα Επιστήμη. Αυτό δεν τόκαμε κανένας στο σπίτι μας, και ν’ 
αρχινήσουμε εμείς;...και ο κούταυλος ο ανηψός μου όλο 
εκήρυχνε που δεν ήθελε προικιά. Δεν ήθελε, λέει, να κάμει 
κακή φιγούρα, μια φορά που τόχε φωνάξει» (σελ.166). 
  Η σιόρα Επιστήμη και ο Αντρέας μετεωρίζονται συνεχώς 
ανάμεσα στα αισθήματα της τιμής, της αγάπης και του 
συμφέροντος. Η σιόρα Επιστήμη μετεωρίζεται ανάμεσα στη 
φιλοχρηματία της και στο αίσθημα τιμής και της αγάπης για την 
κόρη της. Την κερδίζει η φιλοχρηματία. Ο Αντρέας μετεωρίζεται 
ανάμεσα στην αγάπη του για τη Ρηνιώ και στην ανάγκη του για 
χρήματα, για να σώσει την τιμή της οικογένειας, βγάζοντας την 
υποθήκη από το σπίτι του και έχοντας το αναγκαίο κεφάλαιο 
για να συνεχίσει το λαθρεμπόριο χωρίς να αναγκάζεται να 
δανείζεται με υψηλό επιτόκιο από τους τοκογλύφους. Τον 
κερδίζει η ανάγκη του για το χρήμα. 
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  Απ’ όλα τα πρόσωπα, μόνο η Ρηνιώ στέκεται αταλάντευτη 
στην αγάπη της. Στο τέλος θα επιλέξει να αναθρέψει μόνη της 
το παιδί της, ανύπαντρη μητέρα, αντιμετωπίζοντας την 
κοινωνική κατακραυγή, παρά να παντρευτεί τον άντρα που 
αγαπά, αφού διαπιστώνει ότι η αγάπη του δεν είναι τόσο 
δυνατή όσο η δική της. 
  Μέσα από το πρόσωπό της ο συγγραφέας καταγγέλλει 
κάποιες πεπαλαιωμένες αντιλήψεις περί τιμής: «Ήθελε να μ’ 
είχε καθισμένη στην καρέκλα, για να κάνω την κυρά, μήπως κι 
εξευτελιζότουνε τ’ όνομά του, γιατί οι γυναίκες του σπιτιού του 
ήτανε μαθημένες να μη δουλεύουνε. Τι σάπιες, τι 
σκουριασμένες ιδέες! Γι’ αυτό και η φτώχεια τον κατέβαλε» 
(σελ.157). 
  Τις ίδιες σκουριασμένες ιδέες κουβαλάει και ο κόντες 
Αλέξανδρος Οφιομάχος στο μυθιστόρημα «Οι σκλάβοι στα 
δεσμά τους», έργο που εκδόθηκε μεν το 1922, αλλά στο 
μεγαλύτερό του μέρος είχε γραφεί το 1915-6. Αν και τα 
οικονομικά του δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, εξακολουθεί τη 
σπάταλη ζωή του αριστοκράτη. Και, όταν δεν μπορεί πια να 
αντεπεξέλθει οικονομικά, αρχίζει να δανείζεται, «κρυφά, κι όχι 
από τράπεζες, για να μην ακουστεί το όνομά του», παρά από 
τοκογλύφους. Για τον ίδιο λόγο, για να μην ακουστεί το όνομά 
του, ακόμη και όταν μεγαλώνουν υπερβολικά τα χρέη του, 
επιμένει να μην πουλά από την τεράστια κτηματική περιουσία 
του, προτιμώντας τους τοκογλύφους. Κι όταν πια έχουν 
υποθηκευθεί τα πάντα, στερεί την κόρη του την Ευλαλία από 
τον Άλκη, τον άντρα που αγαπά, προκειμένου να την παντρέψει 
με ένα πλούσιο, αυτοδημιούργητο γιατρό. 
  Σ’ αυτό το έργο ο Θεοτόκης σαρκάζει την πεπαλαιωμένη 
αντίληψη περί τιμής που κουβαλάει ο γέρο κόντες, και που 
είναι υπεύθυνη για την καταστροφή του, όπως η 
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πεπαλαιωμένη αντίληψη περί τιμής των χωρικών στα 
διηγήματά του ήταν υπεύθυνη για τις φρικαλεότητες που 
διαπράττονταν. Και ενώ τα υψηλά κοινωνικά στρώματα είναι 
τόσο πολύ προσκολλημένα σε μια αντίληψη περί τιμής 
συνδεμένης με το status τους, έχουν μια αρκετά χαλαρή 
αντίληψη όσον αφορά την τιμή που έχει σχέση με τη 
σεξουαλική αγωγή. Μπορεί ο Οφιομάχος να θλίβεται που η 
κόρη του έφυγε με τον πλούσιο φίλο της, γιατί ξέρει ότι αυτός 
δεν θα την παντρευτεί, ο Βαλσάμης όμως, καταδικασμένος σε 
θάνατο από ανίατη αρρώστεια, ανέχεται την Αιμιλία τη γυναίκα 
του να τον απατά με τον Γιώργη, το γιο του Οφιομάχου, 
καθημερινά μπροστά στα μάτια του. Με βάση βέβαια την 
αντίληψη περί τιμής, που ισχύει τόσο στα ανώτερα όσο και στα 
κατώτερα στρώματα, και στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν, ο 
Οφιομάχος δεν έχει κανένα πρόβλημα που ο γιος του τα έχει με 
μια παντρεμένη. Απεναντίας χαίρεται, ελπίζοντας ότι μετά το 
θάνατο του άντρα της ο γιος του θα παντρευτεί την πλούσια 
χήρα και θα τον βγάλει από τα οικονομικά του αδιέξοδα. Η 
χήρα όμως αυτή, παρασυρμένη από το ερωτικό της πάθος, 
οξυμμένο υπερβολικά 
από τη στέρηση, καθώς ο Γιώργης έχει πάψει πια να 
ανταποκρίνεται στον έρωτά της, θα «αποπλανήσει» τον 
πλούσιο γιατρό, τον άντρα της Ευλαλίας, της κόρης του 
Οφιομάχου, χωρίς αυτό, όπως σχολιάσαμε, να έχει μεγάλη 
επίπτωση στην τιμή και των δυο. Έχει όμως επίπτωση στα 
οικονομικά της οικογένειας των Οφιομάχων, καθώς ο γιατρός 
θα τους παρατήσει στην τύχη τους. Έτσι η θυσία της Ευλαλίας 
πήγε χαμένη. 
  Στα δυο επόμενα και τελευταία έργα του Θεοτόκη, η δράση 
πυροδοτείται όχι τόσο από την αντίληψη περί τιμής που έχουν 
οι ήρωές του, όσο από το σεξουαλικό πάθος και το συμφέρον. 
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Στον «Κατάδικο», ο Πέτρος Πέππονας κατηγορεί τον 
Τουρκόγιαννο, τον αγνό θρησκευόμενο, ότι πολιορκεί τη 
γυναίκα του αφεντικού του, του Γιώργη Αράθυμου, για να τον 
διώξει, επειδή είχε υποπτευθεί τις σχέσεις που είχε με τη 
γυναίκα του. Αυτός πράγματι τον διώχνει. Στη συνέχεια ο 
Πέππονας σκοτώνει τον Αράθυμο και κατηγορεί τον 
Τουρκόγιαννο για το φόνο. Ο Τουρκόγιαννος στη φυλακή 
κηρύττει τη μετάνοια στους άλλους φυλακισμένους. 
  Η τιμή, αν και δεν πρωταγωνιστεί σ’ αυτό το έργο, είναι όμως 
παρούσα.  Στην αίσθηση τιμής του Αράθυμου αποβλέπει ο 
Πέππονας για να διώξει τον Τουρκόγιαννο, όταν τον κατηγορεί 
ότι γυροφέρνει τη γυναίκα του. 
  Στο «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα» πρωταγωνιστής 
είναι και πάλι το σεξουαλικό πάθος και το συμφέρον. Ο 
Καραβέλας, ένας ξεμωραμένος γέρος, πολιορκεί ερωτικά τη 
Μαρία, τη γυναίκα του Γιάννη Στατήρη. Αυτή κάνει πως 
ανταποκρίνεται στα αισθήματά του, για να τον πείσει να τους 
γράψει την περιουσία του για να τον γηροκομήσουν, μια και 
είναι άτεκνος. Μόλις βέβαια υπογραφούν τα συμβόλαια 
αλλάζει τακτική. Ο γέρος Καραβέλας, αντιμετωπίζοντας την 
άρνησή της, την περιφρόνηση, την κοροϊδία και τον 
κατατρεγμό, θα αυτοκτονήσει στο τέλος. 
  Κι εδώ επίσης θίγονται ζητήματα τιμής. Ο Καραβέλας διαδίδει 
ότι τα έχει με τη Μαρία. Αυτή, αγανακτισμένη, τον βρίζει. 
Αυτός, που στα νιάτα του είχε τσακώσει τη Μαρία, μικρό 
κορίτσι τότε, να αιμομιχτεί με τον ξάδελφό της, εξοργισμένος 
τώρα που βρίσκει μια διαφορετική Μαρία, θα σπρώξει την 
κόρη της την Αμαλία σε αιμομιξία με τον ξάδελφό της. Θα 
φροντίσει βέβαια ώστε να ειδοποιηθούν ο γονείς και να τους 
κάνουν 
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τσακωτούς. Ο Γιάννης, ο πατέρας, μετά την αποκάλυψη 
σχολιάζει: «Η Αμαλία έκανε κακό μοναχά του εαυτού της. Θα 
’παιρνε ένα πλούσιο του χωριού μας ή από άλλο χωριό. Τώρα, 
δευτερωμένη, θα πάρει ένα κατώτερο, ένα φτωχόνε, γιατί 
έχασε την πρώτη τιμή της» (σελ.153). 
  Το ότι η αίσθηση της τιμής στα τελευταία έργα του Θεοτόκη 
δεν παίζει πια τόσο καταλυτικό ρόλο στη δράση όσο το 
σεξουαλικό πάθος μόνο του, μπορεί να ερμηνευθεί με μια 
μεγαλύτερη αστικοποίηση της κοινωνίας που οδήγησε με μια 
μειωμένη αντίληψη περί τιμής ακόμη και στα αγροτικά 
περιβάλλοντα, που δεν οδηγούσε πια στα φοβερά εκείνα 
εγκλήματα τιμής που περιγράφει στα «Κορφιάτικα διηγήματά» 
του, τα περισσότερα γραμμένα γύρω στο 1905, με κορυφαίο, 
απ’ αυτή την άποψη, το φρικιαστικό «Πίστομα», γραμμένο το 
1898. 
  Η Κέρκυρα βέβαια βρίσκεται στις παρυφές του Μεσογειακού 
χώρου, σε στενή σχέση με το δυτικό πολιτισμό λόγω της 
ενετικής και στη συνέχεια της αγγλικής κατοχής. Έτσι η 
ακαμψία της αίσθησης τιμής και ντροπής που χαρακτηρίζει 
τους μεσογειακούς πληθυσμούς άρχισε  πρώτα εκεί να 
υποχωρεί. Και ο Θεοτόκης, ευρωσπουδασμένος καθώς ήταν, 
κατάγγειλε αυτή την ακαμψία, συμβάλλοντας και αυτός στην 
υποχώρησή της. Και αν και ο μουσουλμανισμός στις εκείθεν της 
Μεσογείου χώρες μπορεί να αποτελεί ακόμη ένα αντίβαρο σ’ 
αυτή την υποχώρηση, η οποία υποχώρηση ενισχύεται από μια 
κοσμοπολίτικη εξάπλωση του δυτικού πολιτισμού, κυρίως με τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι θύλακες στους οποίους οι 
κοινωνικοί ανθρωπολόγοι μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη μια 
παρόμοια ακαμψία στην αίσθηση τιμής και ντροπής 
περιορίζονται αρκετά.  
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Το πεζογραφικό έργο του Α. Κοτζιά 
 
Φιλολογική,  τ. 50, Ιαν-Μάρτ. 1995, σελ. 15-22.  
  
  Ο θάνατος του Αλέξανδρου Κοτζιά, από ατύχημα (έπεσε και 
χτύπησε στο κεφάλι), στις 19 του Σεπτέμβρη, συγκλόνισε τον 
πνευματικό κόσμο της χώρας. Σχετικά νέος, 66 χρόνων 
(γεννήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 1926), πέθανε αφήνοντας 
ανολοκλήρωτη τη σειρά από επτά νουβέλες που σχεδίαζε με το 
γενικό τίτλο «Τα παιδιά του Κρόνου». Παρ’ όλα αυτά, άφησε 
μια αξιοσημείωτη σε όγκο συγγραφική δουλειά. Εκτός από 17 
μεταφράσεις έγραψε 7 μυθιστορήματα, 3 νουβέλες, ένα 
θεατρικό έργο, 3 ιστορικά αφηγήματα και 3 τόμους με κριτικά 
κείμενα (από το 1961 ως το 1987). Ήταν βιβλιοκριτικός στην 
«Καθημερινή», και στο «Βήμα» το 1971-72, ενώ από το 1976 ως 
το 1982, που αποχώρησε από τη δημοσιογραφία, είχε την 
επιμέλεια της φιλολογικής «Καθημερινής». Σαν ελάχιστη 
συμβολή στη μνήμη του θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση 
των μυθιστορημάτων του και των νουβελών του. 
  Η «Πολιορκία», το πρώτο του έργο, εκδόθηκε το 1953, όταν ο 
συγγραφέας ήταν μόλις 27 χρονών, και σε αναθεωρημένη 
έκδοση το 1961. 
  Ο Κοτζιάς, στο μυθιστόρημα αυτό, καταθέτει τη δικιά του 
στάση απέναντι στα ταραχώδη εκείνα χρονιά του εθνικού 
διχασμού (Συμπαραταγμένος με το ΕΑΜ μέχρι τα Δεκεμβριανά, 
οδηγήθηκε μετά οριστικά έξω από τις γραμμές της αριστεράς). 
  Κεντρικό πρόσωπο στο μυθιστόρημα αυτό είναι ο Μηνάς 
Παπαθανάσης. Ήρωας στους βαλκανικούς πολέμους («Μου 
δώσανε τέσσερα μετάλλια και προαγωγή επί του πεδίου της 
μάχης») και στη μικρασιατική εκστρατεία, θα ακολουθήσει μια 
τυχοδιωκτική ζωή στο εξωτερικό μέχρι να παντρευτεί με 
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συνοικέσιο τη Χριστίνα και να κατασταλάξει οριστικά στην 
Ελλάδα. Όταν βλέπει την Αριστερά να κάνει «μια συγκρατημένη 
αντίσταση» και να έχει σαν κύριο στόχο την εξόντωση των 
πολιτικών της αντιπάλων, μπαίνει επικεφαλής σε κάποια ομάδα 
εθελοντών πολιτών, που συγκροτήθηκαν για να αντισταθούν 
στα επαναστατικά σχέδια των αριστερών. Και καθώς δεν του 
αρέσουν τα ημίμετρα, γίνεται συνεργάτης των Γερμανών, που 
είναι σίγουροι και αποτελεσματικοί διώκτες της Αριστεράς. 
  Το μυθιστόρημα ξεκινάει το ’43, τότε που οι Γερμανοί είναι 
ολοφάνερο ότι έχουν χάσει το παιχνίδι, και οι αριστεροί 
κυριαρχούν, εξοντώνοντας τους συνεργάτες των Γερμανών. Ο 
Μηνάς Παπαθανάσης ζει με το φόβο της επικείμενης 
δολοφονίας του. Με τεντωμένα τα νεύρα, θα προβεί σε χίλιες 
δυο φρικαλεότητες, θα σκοτώσει κυριολεκτικά στο ξύλο έναν 
αριστερό που πήγε να του ανατινάξει το σπίτι, θα εκτελέσει 
στην τύχη τρεις αθώους επιβάτες ενός λεωφορείου σε εκδίκηση 
για το φόνο της γυναίκας του (η οποία διέδωσε, ουσιαστικά για 
να αυτοκτονήσει, ότι αυτή τάχα είχε καρφώσει στον άντρα της 
τους υπόπτους) και θα πνίξει, χωρίς να το καταλάβει, πάνω 
στην οργή του, την παρακόρη του. 
  Ο Παπαθανάσης, κατά τις προθέσεις του συγγραφέα 
νομίζουμε, είναι ένα τραγικό πρόσωπο. Διαπράττει εγκλήματα, 
αλλά αυτό οφείλεται στα τεντωμένα του νεύρα, στο μόνιμο 
φόβο της δολοφονίας. Είναι εξάλλου προδομένος από παντού. 
Οι Γερμανοί, χάνοντας τον πόλεμο, «εκθέτουν» τους 
συνεργάτες τους με το να εκτελούν σωρηδόν τους αριστερούς 
που τους έχουν παραδώσει, ρίχνοντας έτσι τον απλό κόσμο 
στην αγκαλιά της Αριστεράς. Η Δεξιά, καθώς το ΕΑΜ κυριαρχεί, 
κάνει το στρατηγικό της ελιγμό, ερχόμενη σε συμφωνία με την 
Αριστερά και αποκηρύσσοντας τα «μαύρα πρόβατα», αυτόν και 
τους ομοίους του, που από υπερβάλλοντα αντικομουνισμό 
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είχαν γίνει συνεργάτες των γερμανών, αποδιοπομπαίοι τράγοι 
της υπόθεσης. Ο διευθυντής του, μακιαβελικός, κατανοεί τη 
σκοπιμότητα της ενέργειας, μπροστά στον ύψιστο στόχο της 
συντριβής της Αριστεράς η οποία, όπως προβλέπει, πέφτει στην 
παγίδα, ενώ οι εναπομείναντες συνεργάτες, όπως επίσης 
προβλέπει, θα επανέλθουν κάτω από τη σκέπη των 
εθνικοφρόνων του Καΐρου για να συντρίψουν την Αριστερά. 
  Ο Παπαθανάσης, με μια πράξη αυτοκτονίας και γενναιότητας, 
μη αντέχοντας να περιμένει τη δολοφονία του, ρίχνεται σε μια 
καταδίωξη αριστερών, με δυο από τους άντρες του, σε μια 
ολοφάνερη παγίδα. 
  Η «Πολιορκία», με έξι μόλις εκδόσεις σε σαράντα χρόνια, 
«διαβάστηκε στραβά από την αριστερά», υποστηρίζει η Β. 
Γεωργοπούλου σε άρθρο της στην «Ελευθεροτυπία» τη 
μεθεπομένη του θανάτου του, ενώ ο Αλέξανδρος Αργυρίου, σε 
κείμενό του που παρατίθεται στο οπισθόφυλλο, γράφει ότι 
«γέννησε πολλές παρανοήσεις για το που έγερνε η πλάστιγγα». 
  Κατά τη γνώμη μου δε γέννησε καμιά παρανόηση. Το βιβλίο 
είναι καθαρά αντικομουνιστικό,  και σαν τέτοιο δεν το δέχτηκε 
το αναγνωστικό κοινό, στην πλειοψηφία του φιλοαριστερό. Οι 
αριστεροί σκιαγραφούνται με τα μελανότερα χρώματα, από τον 
νεαρό που πήγε να ανατινάξει το σπίτι του Παπαθανάση που 
παρουσιάζεται σα μισότρελος διανοούμενος, μέχρι την πρώην 
φίλη του Σαράντη, ενός από τα πρωτοπαλίκαρα του 
Παπαθανάση, η οποία φτάνει στο σημείο να ξανακάνει έρωτα 
μαζί του προκειμένου να τον παρασύρει σε παγίδα και να τον 
σκοτώσει με το νυν αρραβωνιαστικό της. 
  Το ότι ο Κοτζιάς παρουσιάζει τους άντρες του Παπαθανάση 
σαν ένα τσούρμο αποβράσματα, μάλλον οφείλεται στη 
«δύναμη του ρεαλισμού», για την οποία μίλησε ο Μαρξ 
αναφερόμενος στο έργο του «αντιδραστικού» Μπαλζάκ, και 
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στην προτίμησή του για τους αρνητικούς ήρωες όπως θα φανεί 
από τα μεταγενέστερα έργα του. Παρ’ όλα αυτά, από τους 
άντρες του Παπαθανάση βρίσκεται σε πρώτο πλάνο ο αγνός 
Σαράντης, που τον πιάνει ιερή αγανάκτηση όταν βιάζουν μια 
κοπέλα και, ενώ είναι ετοιμοθάνατος, αρνείται μεγαλόψυχα ότι 
τον πρόδωσε η πρώην φιλενάδα του, για να μην της κάνουν 
κακό. 
Μπορεί να ήταν στις προθέσεις του Κοτζιά να παρουσιάσει 
αμερόληπτα μια φάση του «τριακονταετούς πολέμου» της 
νεότερης ιστορίας μας, όμως το κλίμα του διχασμού και το 
νεαρό της ηλικίας του δεν του το επέτρεψαν. Απεναντίας, έχω 
την εντύπωση ότι υποκρύπτεται μια απολογητική για τις 
φρικαλεότητες της Δεξιάς. Οι υψηλά ιστάμενοι ήσαν 
τρομοκρατημένοι, οι υφιστάμενοι κοινωνικά αποβράσματα, 
αφού ήσαν οι μόνοι διαθέσιμοι, μια και ο πολύς κόσμος είχε 
πέσει στην αγκαλιά της Αριστεράς εξαιτίας των φρικαλεοτήτων 
των Γερμανών. 
  Η «Πολιορκία» δε θα διαβαστεί, ούτε και οι «Αδελφοφάδες» 
του Καζαντζάκη, ο οποίος πραγματικά τηρεί μέσες αποστάσεις. 
Την παράσταση θα την κλέψουν οι αριστεροί συγγραφείς, 
ακόμη και τα μετριότερα ταλέντα, όπως ο Λουντέμης. 
  Το ότι ο Κοτζιάς υπήρξε αντιχουντικός, το ότι αργότερα 
προσεγγίζει, με άλλους δεξιούς συγγραφείς, συγγραφείς της 
Αριστεράς σε μια κοινή αντιαυταρχική στάση,1 το ότι είναι από 
τα καλύτερα ταλέντα της πεζογραφίας μας, δεν είναι λόγοι για 
να διαβάσουμε το έργο του στραβά, από μια καλλιεργημένη 
προκατάληψη ότι δεν μπορεί ένα έργο καλό να είναι και 
αντικομουνιστικό, λες και μόνο οι αριστεροί συγγραφείς έχουν 
το προνόμιο να γράφουν καλά. 
  Και όμως, ο παραληρηματικός λόγος του τρελού αριστερού 
πριν τον πνίξει ο Παπαθανάσης, η περιγραφή του προξενιού 
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του Παπαθανάση, η ντοστογιεφσκική εξομολόγηση του 
Θεοδόση, σαν πατέρας Καραμαζώφ, ο θάνατος του Σαράντη, 
είναι από τις ωραιότερες σελίδες της λογοτεχνίας μας. Σίγουρα 
αυτό το βιβλίο θα εκτιμηθεί καλύτερα στο μέλλον, όταν η 
διάσταση Αριστεράς - Δεξιάς θα παύσει να ταλανίζει την 
πολιτική μας ζωή και ο εμφύλιος θα φαντάζει στα μάτια μας 
σαν αληθινός «τριακονταετής», σαν άσκοπη κι ανόητη 
αιματοχυσία. 
  Το «Μια σκοτεινή υπόθεση», παρ’ όλο που το χωρίζει μόλις 
ένας χρόνος από την «Πολιορκία», διαφέρει αρκετά απ’ αυτή. 
Μικρότερο σε έκταση και ολιγοπρόσωπο, αντλεί την υπόθεσή 
του όχι από τα ταραγμένα χρόνια του εμφυλίου, αλλά από τη 
μετεμφυλιακή καθημερινότητα. 
  Ο Γιάννης Γιαννόπουλος είναι ένας τριανταπεντάρης 
φουκαράς δημόσιος υπάλληλος. Με σαλεμένο το μυαλό, 
ανεπαρκέστατος στη δουλειά του, αποτελεί αντικείμενο όχι 
απλά ειρωνείας, αλλά κυριολεκτικά κοροϊδίας των συναδέλφων 
του και της σπιτονοικοκυράς του. Και όμως, όπως μαθαίνουμε 
από τη συνάντηση με το συμμαθητή του Περσίδη, στα 
μαθητικά του χρόνια υπήρξε ένας φέρελπις νεανίας. Η 
κατάρρευσή του όπως αφήνει ο συγγραφέας να υπονοηθεί, 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διάψευση μεγάλων 
προσδοκιών. Ο Κοτζιάς χρησιμοποιεί και εδώ την 
τριτοπρόσωπη αφήγηση, και ένας λόγος φαντάζομαι είναι το 
ότι του επιτρέπει μια πληρέστερη παρουσίαση, από κάθε 
δυνατή οπτική γωνία, του τρικυμισμένου κόσμου του ήρωά 
του. Όμως δεν είναι αυτός ο μόνος λόγος. 
  Είναι γνωστό ότι ο ήρωας στον οποίο επικεντρώνεται ο 
«φακός» της αφήγησης είναι ο ήρωας που τραβά τη συμπάθειά 
μας, πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος είναι ο αφηγητής. Ο 
Κοτζιάς όμως αρέσκεται να παρουσιάζει αρνητικούς ήρωες, και, 
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έχοντας συνείδηση ότι σαν κεντρικοί ήρωες τραβούν τη 
συμπάθεια του αναγνώστη, για να μην αυξήσει αυτή τη 
συμπάθεια αποφεύγει την πρωτοπρόσωπη αφήγηση, η οποία 
έλκει κατ’ εξοχήν την προτίμηση των νεότερων πεζογράφων. 
Με την τριτοπρόσωπη αφήγηση δημιουργείται μια 
αποστασιοποίηση, ενώ η πρωτοπρόσωπη, σαν εξομολόγηση, 
μας δένει περισσότερο με τον αφηγητή. Σαν τον Μπρεχτ, ο 
Κοτζιάς δε θέλει να αγαπάμε τους ήρωες του αλλά να τους 
θέτουμε κριτικά απέναντι μας, να τους συζητάμε. 
 Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν και θετικοί ήρωες, που τραβούν - και 
αξίζουν - τη συμπάθειά μας. Όμως παίζουν πάντα ένα δεύτερο 
ρόλο, συμπληρωματικό, για να αναδειχτεί η αρνητικότητα των 
κεντρικών ηρώων οι οποίοι τους ταλαιπωρούν. Η Χριστίνα 
υποφέρει από το Μηνά και τη συμμορία του. Η δεκαεξάχρονη 
Αλίκη, εγκαταλειμμένη από τον πατέρα και ταλαιπωρημένη 
από τη μητέρα της, θα μπει με αφέλεια στη ζωή του 
Γιαννόπουλου. Ο Γιαννόπουλος θα την κοροϊδέψει 
επανειλημμένα, κάποιες συμπτώσεις θα την οδηγήσουν στο 
δωμάτιο του, θα κάνει έρωτα μαζί της, για να τρομοκρατηθεί 
στη συνέχεια με την ασύστατη προοπτική μιας δίωξης για 
αποπλάνηση. Έχει κάποιο σχέδιο. Μήπως να τη σκοτώσει; 
  Ο συγγραφέας χειρίζεται με επιδεξιότητα το σασπένς. Όχι! θα 
προσπαθήσει τρεις φορές να ζητήσει τη βοήθεια του 
πετυχημένου φίλου του, τον οποίο τόσο βοήθησε στα μαθητικά 
τους χρόνια, να του δώσει δουλειά, να φύγει, να παντρευτεί. 
Όταν επιτέλους τολμά να τη ζητήσει, και του δίνεται, θα την 
αποποιηθεί ολότελα ανόητα, για να βάλει μπρος το σχέδιο του, 
το οποίο προς το παρόν αγνοούμε. Πριν το επιχειρήσει, θα 
παρακολουθήσει από μακριά την απελπισμένη μικρούλα που 
την έστησε στο ραντεβού, κατά το οποίο υποτίθεται ότι θα την 
έπαιρνε να φύγουν και να παντρευτούν, θα τη δει να 
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αποπειράται να αυτοκτονήσει, χωρίς να προσπαθήσει να την 
εμποδίσει, θα την ακολουθήσει επί ώρες, μέχρι που θα τη βρει 
η μητέρα της. Επιστρέφει σπίτι με την απόφαση να εκτελέσει το 
σχέδιο του - να αυτοκτονήσει. Αφήνει ένα γράμμα. Πηγαίνει 
στο Φάληρο, παίρνει μια βάρκα, με τις τσέπες του γεμάτες 
πέτρες. 
  Η αφηγηματική προσδοκία είναι η αυτοκτονία, η οποία θα 
συνιστούσε μια κάθαρση για την απαίσια συμπεριφορά του στη 
μικρούλα, ενώ ταυτόχρονα θα τον παρουσίαζε να διαθέτει και 
ένα θετικό χαρακτηριστικό, το θάρρος, προκαλώντας έτσι τον 
«έλεό» μας, με την αριστοτελική έννοια, αποκαθιστώντας τη 
συμπάθεια που καλλιέργησε η αφηγηματική τεχνική της 
εστίασης της αφήγησης στο πρόσωπό του και υπονόμευσε η 
μυθοπλασία. 
  Δεν θα αυτοκτονήσει, θα αδειάσει τις τσέπες του από τις 
πέτρες. «Τουλάχιστον να τα βόλευα όπως όπως, να δείχνουν τα 
ρούχα μου μουσκεμένα», μονολογεί. Ο αναγνώστης θα μείνει 
με τη στυφή γεύση ότι ο ήρωάς του κατρακύλησε ακόμη 
χαμηλότερα στη συνείδησή του, ενώ ήταν έτοιμος να 
αποκατασταθεί. Σε αντιστάθμισμα ο συγγραφέας θα κερδίσει 
σαν αφηγητής, ξεγελώντας τον αναγνώστη σε μια αφηγηματική 
προσδοκία.2 
  Ο «Εωσφόρος», το τρίτο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Κοτζιά, 
εκδόθηκε το 1959, πέντε χρόνια μετά το «Μια σκοτεινή 
υπόθεση». Η Αριστερά, που εξαφανίζεται στο «Μια σκοτεινή 
υπόθεση», επανεμφανίζεται σαν αντικείμενο χλεύης, ενώ η 
πινακοθήκη των ηρώων του γίνεται και πάλι πλούσια, όπως 
στην «Πολιορκία». 
  Ο «Εωσφόρος» είναι το λιγότερο διαβασμένο από όλα τα 
μυθιστορήματα τού έτσι κι αλλιώς ολιγοδιαβασμένου Κοτζιά, 
έχοντας κάνει μόλις τρεις εκδόσεις μέχρι σήμερα. Το να 
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αποδοθεί αυτό στον αντιαριστερισμό του είναι κατά  τη γνώμη 
μου μια υπερβολική απλοποίηση. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυο 
ακόμη παράγοντες που ο Κοτζιάς δεν είναι δημοφιλής. Ο 
πρώτος έχει να κάνει με το ύφος του. Το αφαιρετικό, στιγμές 
στιγμές παραληρηματικό, ύφος του εσωτερικού μονόλογου 
απαιτεί μια τεταμένη προσοχή από την πλευρά του αναγνώστη, 
για να συμπληρώσει τα χάσματα, να κάνει τους αναγκαίους 
συνειρμούς.3 Τα βιβλία του Κοτζιά δεν είναι βιβλία για να τα 
διαβάζει κανείς για αναψυχή, μετά το μόχθο της καθημερινής 
βιοπάλης. Είναι βιβλία για αφοσιωμένους φιλαναγνώστες, για 
«εστέτ» του διαβάσματος, για τους οποίους ο μύθος 
εξαφανίζεται μέσα στο ύφος. 
   Το ύφος, το στυλ, θα καλλιεργηθεί μετά μανίας τη δεκαετία 
του ’70, όταν το ευρύ κοινό θα έχει στρίψει την πλάτη του στο 
διάβασμα της λογοτεχνίας για να πέσει με τα μούτρα στο 
πολιτικό βιβλίο. 
  Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με την ψυχολογία του 
αναγνώστη. Ο αναγνώστης θέλει να ταυτίζεται με τους ήρωες, 
να τους συμπονά. Όμως με κανένα από τους ήρωες του Κοτζιά 
δεν μπορούμε να ταυτιστούμε. Όλοι τους είναι ξεπεσμένοι, και 
προκαλούν περισσότερο την περιφρόνηση παρά τον οίκτο μας. 
  Ο Κοτζιάς, πιστεύουμε, δε θέλει να ταυτισθεί ο αναγνώστης με 
τους ήρωες του, κάνοντάς τους, έστω και ελάχιστα, 
αξιαγάπητους. Παρ’ όλα αυτά, νομίζει ότι μια πλήρης εμπλοκή 
της βούλησης του αναγνώστη οδηγεί σ’ αυτό το αποτέλεσμα. 
Λέει χαρακτηριστικά: «Αν η εμπλοκή της βούλησής μας είναι 
πλήρης - και αυτό εξαρτάται από το διαμέτρημα του 
συγγραφέα -τότε, καθώς συμβαίνει διαβάζοντας π.χ. το 
«Έγκλημα και Τιμωρία», μεταμορφωνόμαστε και μεις 
φανταστικά σε κακοποιούς. Υπάρχει τάχα αναγνώστης που δεν 
έχει ιδρώσει από λαχτάρα ωσότου να κατέβει το κλιμακοστάσιο 
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και να ξεφύγει ο Ρασκόλνικωφ, όταν παγιδεύεται στο άδειο 
διαμέρισμα ύστερα από τους δυο στυγερούς φόνους που έχει 
διαπράξει;». 
  Το πρόβλημα όμως πιστεύουμε δεν είναι του αναγνώστη, 
αλλά του συγγραφέα. Έστω και αν με την τεχνική του ο Κοτζιάς 
τον εκβιάζει σε μια ενεργητικότερη συμμετοχή, ο αναγνώστης 
δε θα ταυτισθεί ποτέ με τους ήρωές του, όχι όμως γιατί δεν 
είναι του διαμετρήματος του Ντοστογιέφσκι. Ο Ντοστογιέφσκι, 
στους αρνητικούς ήρωές του, παρουσιάζει το κακό σαν 
περιτύλιγμα μιας βαθύτερης, ουσιαστικής καλοσύνης, και απ’ 
αυτή την άποψη χαρακτηριστικός είναι ο Δημήτρης 
Καραμαζώφ. Γι’ αυτό μπορούμε και ταυτιζόμαστε μαζί τους. 
Στον Κοτζιά οι ήρωες είναι απόλυτα αρνητικοί, σχεδόν η ίδια η 
ενσάρκωση του κακού. Το περισσότερο που μπορούμε να 
νιώσουμε, για κάποιους απ’ αυτούς, είναι οίκτος. 
  Κεντρικό πρόσωπο στο έργο είναι ο Φίλιππος, τελειόφοιτος 
πολυτεχνείου, μανιοκαταθλιπτικός, που θα ταλαιπωρήσει 
όλους όσους βρίσκονται γύρω του μέχρι να αυτοκτονήσει. Με 
υπερβολική δόση έπαρσης, αυτοοίκτου και αυτοκατηγορίας, 
εξίσου παρορμητικός, θυμίζει αρκετά το Δημήτρη Καραμαζώφ, 
χωρίς όμως να διαθέτει την καλωσύνη που διαθέτει αυτός πίσω 
από την αρνητική κρούστα. Εκτός αυτού, από το έργο 
απουσιάζουν ήρωες όπως ο Ιβάν και ο Αλιόσα. 
  Ο Στέφης, ο αφηγητής (στο έργο αυτό έχουμε πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση), είναι φουκαράς, αφελής, ασύστολα ψευδολόγος. Η 
Ευγενία, μια στυγνή υπολογίστρια. Ο Ιάσων, τελειόφοιτος 
ιατρικής, υπερόπτης, τοποθετεί τον εαυτό του σε μια κάστα 
κυρίων της επερχόμενης νέας τάξης. Ο χοντρός Δημήτρης είναι 
ο ανόητος της παρέας. Ο Βασιλειάδης είναι ο χωρίς ηθικές 
αρχές αριστερός, που για να στρατολογήσει το Φίλιππο θα του 
ρίξει στα πόδια του την όμορφη αδελφή του, την οποία αυτός 
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θα εκδώσει στο όνομα μιας επαναστατικής σκοπιμότητας που 
δεν τη θεωρεί ασυμβίβαστη με την κομμουνιστική ηθική, πριν 
την εγκαταλείψει. Όμως αυτή η περιπέτεια του Φιλίππου με 
την Αριστερά θα του στοιχίσει ένα από τα μαθήματα του 
πτυχίου του, που θα αποτελέσει τον εκλυτικό – ασφαλώς όχι 
τον αιτιακό - παράγοντα της κατάρρευσής του. 
  Ακόμη και οι δευτερεύοντες ήρωες είναι αξιοπεριφρόνητοι, 
από τον πατέρα του Στέφη, παλιό καταχραστή, μέχρι τη μάνα 
του, η οποία δε βλέπει την ώρα να πεθάνει ο άντρας της. Το 
μόνο πρόσωπο το οποίο μπορούμε να συμπαθήσουμε είναι η 
γιαγιά του Φιλίππου, η οποία υποφέρει από τις παραξενιές και 
τις παλαβομάρες του. 
  Όμως υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που αντιπαθούμε αυτούς 
τους ήρωες. Όταν δεν αντιμετωπίζουν με ειρωνεία ο ένας τον 
άλλο, ενώ υποτίθεται ότι είναι φίλοι, βρίζονται, φτύνονται και 
γρονθοκοπούνται. 
  Και ο νατουραλισμός (Ζολά κ.λπ.) επιδεικνύει αρνητικούς 
ήρωες. Όμως αυτό γίνεται στα πλαίσια μιας κοινωνικής 
καταγγελίας. Όμως η κοινωνική αυτή καταγγελία εδώ φαίνεται 
μόνο στο οπισθόφυλλο, σαν μια βιασμένη προσθήκη της 
τελευταίας στιγμής, και καθόλου μέσα από το έργο.4 Η 
κοινωνική καταγγελία αφήνει ένα παραθυράκι «ελέου» για 
τους νατουραλιστικούς ήρωες. Εδώ, αντίθετα, η κοινωνία δεν 
παρουσιάζεται στις καταπιεστικές και αλλοτριωτικές της δομές, 
αλλά σαν απλό σκηνικό, όπου κινούνται οι ήρωες. Ένα έργο που 
οι ήρωές του μας δημιουργούν μόνο απέχθεια, είναι ένα έργο 
που δε θα θελήσουμε να ξαναδιαβάσουμε, αν δεν το 
αφήσουμε μισοτελειωμένο, και φυσικά δε θα το συστήσουμε 
στους φίλους μας. 
  Αν η «Πολιορκία» είναι ένα δοκίμιο πάνω στο φόβο, η 
«Απόπειρα» (1964) είναι μια σάτιρα της πολιτικής: μια 
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παρωδία της «κοινοβουλευτικής» πολιτικής, ένας σαρκασμός 
της «επαναστατικής» πολιτικής. Στο πρόσωπο του Περικλή 
Περδικάρη παρωδούνται οι εθνοσωτήρες στρατιωτικοί, οι 
ανίερες συμμαχίες (θα συμμαχήσει στο τέλος με την 
Αριστερά),5 οι διεφθαρμένοι κομματάρχες, ο αφελής όχλος. 
Σαρκάζονται οι «αποσυνάγωγοι» της Αριστεράς, που ενώ το 
κίνημα είναι με το όπλο παρά πόδα (ο μυθιστορηματικός 
χρόνος είναι το 1953) αυτοί επιμένουν σε τρομοκρατικές 
ενέργειες. Η Φραγκίσκα, αγωνίστρια που η ήττα και η 
αποπομπή της από τις τάξεις του κόμματος της σάλεψαν τα 
μυαλά όπως θα φανεί στο τέλος, θα επιδιώξει τη βοήθεια του 
Περικλή, που προ δεκατετραετίας ήταν ερωτευμένος μαζί της, 
για να δολοφονήσουν το θείο του, «εκτελώντας» μια θανατική 
καταδίκη της επαναστατικής κυβέρνησης. Ο Περικλής, 
τριανταπεντάρης, ανύπαντρος, κατώτερο τραπεζικό στέλεχος, 
μπροστά στα υπαρξιακά του αδιέξοδα θα τη βοηθήσει 
ποικιλοτρόπως, συμμετέχοντας ακόμη και στην απόπειρα, που 
θα αποτύχει γιατί ο στρατηγός πρόλαβε και πέθανε πιο πριν. Οι 
άλλοι δυο αποσυνάγωγοι, φίλοι της Φραγκίσκας, είναι ο 
Χαρίλαος, τρομοκρατημένος παράνομος, με θανατική 
καταδίκη, ο οποίος, όταν προδομένος θα περικυκλωθεί από την 
αστυνομία στο σπίτι που κρύβεται, θα ανακτήσει το θάρρος του 
και θα βρει ένα μάταια ηρωικό θάνατο, και ο Δήμος 
Τσούτσουρας, που θα πεθάνει φυματικός, πεταμένος σα σκυλί 
σε ένα νοσοκομείο, εγκαταλειμμένος σχεδόν από όλους. 
  Ο Περικλής, στον οποίο εστιάζεται η τριτοπρόσωπη αφήγηση, 
είναι ίσως ο λιγότερο αρνητικός από όλους τους ήρωες του 
Κοτζιά. Το περισσότερο που θα μπορούσε να του καταλογίσει 
κανείς είναι η αφέλεια, η οποία τον κάνει μέχρι και συνεργό σε 
μια απόπειρα δολοφονίας. Όσο για τους θετικούς ήρωες, είναι 
και πάλι δευτερεύοντα πρόσωπα: ο ταξιτζής που μεταφέρει το 
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Δήμο στο νοσοκομείο και μεγαλόψυχα αρνείται να δεχτεί το 
αγώι, και η Μαρία, η σπιτονοικοκυρά του, που του 
παραστέκεται. 
  Το ενδιαφέρον για το έργο οικοδομείται σε ένα πιο 
επιτυχημένο σασπένς: την απόπειρα δολοφονίας και την 
ευόδωση ενός ειδυλλίου, που παραπλανητικά προοικονομούν 
οι υπότιτλοι των τριών μερών (το προξενιό, το ειδύλλιο, ο 
έρως). Οι ωραιότερες σελίδες, πάντως είναι αυτές όπου 
παρωδούνται οι πολιτικές συγκεντρώσεις. 
  Η «Πολιορκία», το «Μια σκοτεινή υπόθεση», ο «Εωσφόρος», 
ήταν πινακοθήκες αρνητικών προσώπων που έστεκαν μπροστά 
σε ένα περίπου ουδέτερο σκηνικό. Ήταν λες διαβολικά όντα 
σταλμένα κατευθείαν απ’ την κόλαση. Στην «Απόπειρα» 
υπάρχει η υποψία ότι τα διαβολικά αυτά όντα μπορεί να μην 
ήλθαν απ’ την κόλαση, ότι μπορεί να είναι όντα αυτοφυή. Το 
βλέμμα του συγγραφέα αγκαλιάζει το σκηνικό όχι πια σαν ένα 
άψυχο χώρο, αναγκαίο για να μην αιωρούνται οι ήρωές του στο 
κενό, αλλά σαν ένα χώρο που βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση 
μαζί τους. Από χώρος φυσικός γίνεται χώρος κοινωνικός. Ο 
σαρκασμός και η σάτιρα, που μόλις έκαναν μια δειλή εμφάνιση 
στον «Εωσφόρο», κάνουν τώρα εντυπωσιακά την εμφάνισή 
τους. Όμως το μεγάλο βήμα γίνεται με τον «Γενναίο Τηλέμαχο» 
(1972). 
  Το κακό δεν έρχεται πια απ’ τον κόσμο της κόλασης, είναι 
αυτόχθονο στον «κόσμο της Τίγρης». Οι άνθρωποι γεννούνται 
με αγγελικές προδιαγραφές. Όμως ο κόσμος της Τίγρης σιγά 
σιγά τους καταβροχθίζει, και σταδιακά μεταμορφώνονται σε 
διαβόλους. 
Αυτό είναι το εντελώς καινούριο που έρχεται με τον «Γενναίο 
Τηλέμαχο». Ενώ στα προηγούμενα έργα οι ήρωες ήταν απ’ την 
αρχή αρνητικά πρόσωπα, εδώ εμφανίζονται κυριολεκτικά 
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ήρωες, πριν καταντήσουν γκάγκστερς. Ο Λεωνίδας 
Παπαλουκάς, ο πατέρας, «... στο γεφύρι στ’ Αργυρόκαστρο 
τραυματίστηκε, στάθηκε να περάσουν πρώτα οι φαντάροι μην 
πιαστούνε αιχμάλωτοι όταν όλα σκόρπισαν, το βάλανε στα 
πόδια οι στρατηγοί επαγγελματίες ήρωες καπελαδούρες και 
παράσημα. Όμως εκείνος στάθηκε». Στην κατοχή θα 
αποκρούσει με βδελυγμία προτάσεις του αδελφού του για μια 
επιχείρηση απάτη. Αργότερα θα μετατραπεί σε στυγνό 
επιχειρηματία και απατεώνα. Ο Πέτρος Παπαλουκάς ο γιος, θα 
φύγει από το σπίτι αηδιασμένος με τον πατέρα του, και ενώ θα 
μπορούσε να υπηρετήσει σε ασφαλές πόστο στο στρατό, θα 
προτιμήσει να πάει στο μέτωπο -μαίνεται ο εμφύλιος - και θα 
τραυματισθεί. Όμως και αυτόν θα τον καταβροχθίσει ο κόσμος 
της Τίγρης. Στο τέλος του έργου θα τον δούμε να πεθαίνει, 
επιτυχημένο επιχειρηματία και τετράπαχο, από αποπληξία. 
  Το άλμα αυτό έχει τις αδυναμίες του. Ο Κοτζιάς σαν 
προσωπογράφος νιώθει πιο άνετα με αρνητικούς ήρωες. Αυτό 
φαίνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση του Πέτρου, του 
κεντρικού ήρωα. Πριν ακόμη τον καταβροχθίσει ο κόσμος της 
Τίγρης, εκφράζεται κακόψυχα για τους άλλους. Η οχιά είναι η 
φίλη της μητέρας του, το έκτρωμα η γυναίκα του, η κόμπρα η 
ερωμένη του, η δράκαινα και ο βεληγκέκας η μητέρα και ο 
πατέρας αντίστοιχα της ερωμένης του, ο μπάκακας ο θείος του, 
ο γκεπεού η σπιτονοικοκυρά του κ.λπ. Ο Κοτζιάς βιάζεται να 
μεταμορφώσει τους ήρωες του σε αρνητικούς, με αποτέλεσμα 
η μεταμόρφωση αυτή να φαίνεται ελάχιστα πειστική, με πιο 
χαρακτηριστική την περίπτωση της Νενέτας, της αδελφής του 
Πέτρου, που σε χρόνο αστραπή θα ξεχάσει τον αγνό και 
ιδεαλιστή Χρήστο για να κυλιστεί στην κραιπάλη της μεγάλης 
ζωής. 
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  Το άλλο χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι ο συγγραφέας 
κάνει μια στροφή στον αντιαριστερισμό του. Οι αρνητικές 
εκφράσεις που χρησιμοποιούσε στα προηγούμενα έργα του για 
τους αριστερούς γίνονται πιο ήπιες, και τούτο δεν πρέπει να 
είναι άμοιρο του γεγονότος ότι το έργο γράφτηκε μέσα στα 
χρόνια της δικτατορίας. Ο ένας από τους δυο θετικούς ήρωες 
του έργου, ο Χρήστος, ο φίλος του Πέτρου, είναι αριστερός. 
Αηδιασμένος από τον κόσμο της Τίγρης, αφήνει τον εαυτό του 
ανυπεράσπιστο στα χέρια της αστυνομίας και της δικαιοσύνης, 
σαν ένα τρόπο αυτοκτονίας. Τελικά θα αθωωθεί. 
  Όμως πιο θετικός ήρωας απ’ αυτόν είναι ο Τηλέμαχος, ο 
λιθουανός πρόσφυγας. Κυνηγημένος από χιτλερικούς και 
κομμουνιστές, αντί να προσφέρει γη και ύδωρ στον κόσμο της 
Τίγρης και να γίνει πετυχημένος καθηγητής σε ένα αμερικανικό 
πανεπιστήμιο, προτιμά να γίνει καντηλανάφτης στην Πρέβεζα. 
Γράφει ποιήματα σε μια γλώσσα που στην Ελλάδα κανείς δεν 
καταλαβαίνει. Στο τέλος θα αυτοκτονήσει. Είναι σα να θέλει να 
πει ο Κοτζιάς ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ξεφύγει 
κανείς από τον κόσμο της Τίγρης. 
Πάντως αυτό συνιστά ένα βήμα αισιοδοξίας από τη μεριά του. 
Βλέπουμε κάπου, μέσα στο ζοφερό κόσμο που απεικονίζει, να 
υπάρχει ανθρωπιά, έστω και καταδικασμένη. Και επειδή δεν 
μπορεί να τη χειριστεί κεντρικά (σαν τον Ιερώνυμο Μπος 
μπορεί να ζωγραφίζει καλύτερα διαβόλους παρά αγγέλους), 
μας μεταδίδει την πρόθεσή του τιτλοφορώντας το έργο από ένα 
δευτερεύον πρόσωπο. Σκοτεινή πάντως παραμένει για μένα η 
συνωνυμία με το μπορντελοξενοδοχείο. Μήπως για να 
δικαιολογηθεί περισσότερο ο τίτλος; Για να δηλώσει άραγε ο 
συγγραφέας μ’ αυτό τον τρόπο, ότι το καλό και το κακό σ’ 
αυτόν τον κόσμο συνυπάρχουν, συχνά κάτω από το ίδιο όνομα; 
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Άγνωστο. Και ο συγγραφέας, που θα μπορούσε ίσως να μας 
λύσει την απορία, τραγικά απών. 
  Το ύφος του Κοτζιά οδηγείται σ’ αυτό το έργο στη 
φυσιολογική του κατάληξη, ένα χειμαρρώδη λόγο που συχνά 
φτάνει τη μια σελίδα χωρίς ούτε ένα σημείο στίξης, παίρνοντας 
μια χροιά ολότελα ποιητική. 
  Ο μυθιστορηματικός χρόνος είναι ο αγαπημένος χρόνος του 
συγγραφέα, η επαύριο της λήξης του εμφύλιου. Με ένα 
χρονικό άλμα όμως στο τελευταίο κεφαλαίο, 35 σελίδες, 
μεταβαίνει στην περίοδο της δικτατορίας. 
  Η αφήγηση είναι κι εδώ τριτοπρόσωπη. Ο αφηγητής αφηγείται 
από τη σκοπιά του Πέτρου, ο οποίος συχνά αποτελεί και τον 
αποδέκτη της αφήγησης, σαν να αφηγείται στον Πέτρο ένας 
άλλος του εαυτός. Στο τελευταίο κεφάλαιο έχουμε 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση, όπου αφηγείται πραγματικά ένας 
άλλος εαυτός του Πέτρου, που συζητά μαζί του αποκαλώντας 
τον μεθύστακα. Ο αφηγητής γίνεται στη συνέχεια ο Πέτρος, 
αφού σπάσει τον καθρέφτη που βρίσκεται μπροστά του, 
καταστρέφοντας έτσι το είδωλο του. Ο Πέτρος, μεθυσμένος, 
νομίζει ότι είναι και αυτός λιθουανός, για να ταυτισθεί στο 
τέλος, ετοιμοθάνατος, ακόμη περισσότερο με τον Τηλέμαχο. 
Όπως ο Τηλέμαχος, έτσι και αυτός, σε τελευταία ανάλυση είναι 
θύμα του κόσμου της Τίγρης. 
  Ιδιαίτερο υφολογικό χαρακτηριστικό του έργου είναι η χρήση 
άλλων κειμένων. Υπάρχουν αποσπάσματα από το «Άσμα 
Ασμάτων», ενώ ο συγγραφέας στο στόμα του αγροίκου 
Τσαγκαράκη βάζει υπέροχες μαντινάδες. Στο επόμενο έργο του, 
την «Αντιποίηση αρχής», θα παραθέσει αποσπάσματα από μια 
προπολεμική φυλλάδα με το βίο του Κατσαντώνη, σε όχι και 
τόσο άψογη καθαρεύουσα. 
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  Στην «Αντιποίηση αρχής» (1979) ο Κοτζιάς για πρώτη φορά 
εγκαταλείπει τον αγαπημένο του αφηγηματικό χρόνο, την 
περίοδο αμέσως μετά τον εμφύλιο. Εδώ η ιστορία που 
αφηγείται λαμβάνει χώρα το μυθικό εκείνο τριήμερο του 
ξεσηκωμού του πολυτεχνείου. Με τις αναδρομές βέβαια του 
ήρωα καλύπτει όλη την περίοδο του «τριακονταετούς 
πολέμου» 1943-1973. 
  Και πάλι εδώ ο Κοτζιάς μας δίνει μια έκθεση αρνητικών 
ηρώων, με πρώτους και καλύτερους τα δυο ξαδέλφια, που 
φέρνουν και τα δυο το όνομα Μένιος Κατσαντώνης. Ο ένας 
κινείται στο χώρο του παρακράτους και του λούμπεν 
προλεταριάτου, ο δεύτερος, παρ’ όλο που ξεκινάει από τον ίδιο 
χώρο, καταλήγει στον κόσμο της υψηλής πολιτικής, υπουργός 
και δεξί χέρι του δικτάτορα. Η πρωταγωνιστική φιγούρα είναι 
όμως ο πρώτος, μια κακέκτυπη φιγούρα του Μηνά 
Παπαθανάση της «Πολιορκίας». Σε αντίθεση με εκείνον, «ο 
Μένιος Κατσαντώνης το καυχιέται: βόλι δεν τράβηξε ποτέ 
καταπάνω σε ζωντανό κορμί, στο αίμα δεν έβαψε τα χέρια του 
και απεχθάνεται τη βία, το πιστόλι αχρείαστο». Ακόμη, σε 
αντίθεση με τον Παπαθανάση, ο Κατσαντώνης βρίσκεται στα 
όρια της βιολογικής κατάρρευσης. Την τρίτη μέρα πεθαίνει. 
Τέλος ο Κατσαντώνης, κάθε φορά που νιώθει να στριμώχνεται, 
δε γίνεται άγριος και αιμοβόρος όπως ο Παπαθανάσης, αλλά 
ακολουθεί μια τακτική καιροσκοπισμού, όχι για λόγους 
πολιτικούς, αλλά για λόγους επιβίωσης: στην κατοχή, αφού 
πάει με τους γερμανούς, θα τους προδώσει στη συνέχεια στους 
αριστερούς αντάρτες, όταν φαίνεται ότι η έκβαση του πολέμου 
αρχίζει να γέρνει προς τη μεριά των συμμάχων, και αυτούς πάλι 
στους εγγλέζους, όταν μετά το Δεκέμβρη φαίνονται να έχουν 
χάσει το παιχνίδι. Στα χρόνια της δικτατορίας βρίσκεται χαφιές 
στην ασφάλεια. 
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  Δεν θα διστάσει όμως να καρφώσει στους αριστερούς 
συνάδελφό του, όταν αυτός του «τρώει» την ερωμένη, με 
αποτέλεσμα αυτοί να τον καθαρίσουν με ένα σκηνοθετημένο 
ατύχημα. Τέλος, θα αποκαλύπτει στους μεν και στους δε από 
ασήμαντες έως σημαντικές πληροφορίες, κατά πώς τον βολεύει 
κάθε φορά. 
  Το πρόβλημα με τον Κατσαντώνη το εντοπίσαμε ήδη και στην 
περίπτωση του Παπαθανάση. Ο δέκτης μιας αφήγησης έχει την 
τάση να ταυτίζεται με τους ήρωές της. Έτσι, χωρίς να το 
καταλαβαίνουμε, φτάνουμε να νιώθουμε θαυμασμό για την 
ηρωική αυτοκτονία του Παπαθανάση και οίκτο για τον ξεπεσμό 
του Κατσαντώνη. Και με δεδομένο ότι ο δέκτης γενικεύει, αφού 
μέσα από τις ατομικές ιστορίες δίνεται πάντα μια εικόνα του 
γενικού, τουλάχιστον στη ρεαλιστική πεζογραφία με τα γυαλιά 
της οποίας διαβάζουμε ακόμη, ο αναγνώστης κινδυνεύει στο 
τέλος να νιώσει οίκτο6 για τα κοινωνικά αποβράσματα που 
στελεχώνουν το παρακράτος, αφού κατά βάθος είναι 
φουκαράδες και θύματα. 
  Το ύφος του Κοτζιά είναι το γνώριμο ύφος των προηγούμενων 
έργων του, ώριμο ήδη στο «Γενναίο Τηλέμαχο». Όπως εύστοχα 
παρατηρεί ο Σπύρος Τσακνιάς7 για την «Αντιποίηση αρχής», 
«στον παραληρηματικό λόγο της συναιρεί την τριτοπρόσωπη 
αφήγηση με τον εσωτερικό μονόλογο, και τη δεξιοτεχνική 
χρήση του πλάγιου λόγου». Στην ίδια αφηγηματική ενότητα 
επίσης ο Κοτζιάς συναιρεί τωρινά επεισόδια με επεισόδια από 
την κατοχή, ιδιαίτερα τις σκηνές βασανιστηρίων, συναιρεί 
πρόσωπα, του Κατσαντώνη με του λήσταρχου παππού του που 
εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό, και τέλος συναιρεί τη δική του 
γλώσσα ως συγγραφέα με εκείνη του λαϊκού αφηγήματος 
«Κατσαντώνης», στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν. 
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  Το έβδομο και τελευταίο μυθιστόρημα του Κοτζιά είναι η 
«Φανταστική περιπέτεια» (1985). Στο έργο αυτό ο Κοτζιάς 
σατιρίζει τις υπερφίαλες μετριότητες στο χώρο της λογοτεχνίας, 
και γενικά την έπαρση που χαρακτηρίζει αρκετά άτομα του 
χώρου. 
  Η σάτιρα όμως αυτή διαφέρει από τη στυφή και αγέλαστη 
σάτιρα των προηγούμενων έργων του με κάποιες λίγες 
εξαιρέσεις στον «Εωσφόρο» και στην «Απόπειρα». Είναι μια 
σάτιρα απολαυστική, που στιγμές στιγμές γίνεται ξέφρενα 
σπαρταριστή. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση την οποία 
χρησιμοποιεί για δεύτερη φορά ο Κοτζιάς μετά τον 
«Εωσφόρο», δημιουργεί μια πρόσθετη κωμική εντύπωση. Ο 
Αλέξανδρος Καπάνταης, μιλώντας για τον εαυτό του και το έργο 
του ή σχολιάζοντας -περιφρονητικά πάντα- τους ομοτέχνους 
του, δεν έχει συναίσθηση του πόσο γελοίος φαίνεται. Ο Κοτζιάς 
μάλιστα, με μια διάθεση αυτοσαρκαστική -κάποια από τα 
ολισθήματα του ήρωά του ίσως υπήρξαν πειρασμοί και για τον 
ίδιο- του δίνει στοιχεία από τη δική του ταυτότητα. Γεννήθηκαν 
την ίδια ημερομηνία, 27 Ιανουαρίου, τα μικρά τους ονόματα 
είναι τα ίδια και, όπως επισημαίνει ο Σπύρος Τσακνιάς,8 και τα 
επώνυμα τους είναι περίπου συνώνυμα. Κοτζιάς είναι ο 
εύσωμος, καπάνταης ο παλικαράς. 
  Στα πρόσωπα των παιδιών του Καπάνταη σατιρίζονται 
χαρακτηριστικοί τύποι της μεταχουντικής Ελλάδας. Ο Ανδρέας, 
πρεζάκιας, κλεφτρόνι, πυγμάχος, αθυρόστομος και 
προκλητικός, θα σπάσει σα βουτυρόπαιδο στο κέντρο 
εκπαίδευσης νεοσύλλεκτων και θα λιποτακτήσει. Ο Νάσος, 
έγκλειστος στο πολυτεχνείο όπως και ο Αντρέας, θα το ρίξει 
στις μπίζνες, και θα φτάσει στην πιο ακραία έκφραση 
απάρνησης της οικογένειάς του, αλλάζοντας το όνομά του. Όσο 
για τη Σοφία, αποχαλινωμένη -η ίδια θα έλεγε 
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απελευθερωμένη-σεξουαλικά, θα αναμασάει παράταιρα 
επαναστατικά τσιτάτα της προηγούμενης δεκαετίας, και θα 
διασκεδάζει την ανία της μαζεύοντας πτυχία. 
Στο έργο αυτό σατιρίζεται ακόμη ο κρατικός μηχανισμός -ο 
Αλέξανδρος Καπάνταης είναι διευθυντής σε υπουργείο- τότε 
υπό πασοκικό έλεγχο, αλλά με αναφορά και στον προπασοκικό.   
  Στη «Φανταστική περιπέτεια» σατιρίζονται όμως και πρόσωπα 
καθόλου φανταστικά, που εμφανίζονται μάλιστα με τα 
πραγματικά τους ονόματα, όπως Σαχίνης, Χουρμούζιος, 
Μπάμπης Κλάρας, Αλκής θρύλος κ.λπ. Με το πραγματικό του 
όνομα εμφανίζεται και ο ίδιος ο Κοτζιάς, στα γραφεία του 
Κέδρου, όπου ο Αλέξανδρος Καπάνταης ψάχνει το Γιάννη Κοντό 
για να ρωτήσει γιατί καθυστερεί η έκδοση του βιβλίου του. Δεν 
ξέρουμε αν μ’ αυτό έχει πρόθεση να σατιρίσει και τον Κέδρο 
για κάποιους από τους τίτλους των εκδόσεών του. Σατιρίζονται 
ακόμη ιδρύματα όπως η Ακαδημία και το Πνευματικό Κέντρο 
του δήμου Αθηναίων, και θεσμοί όπως τα διάφορα λογοτεχνικά 
βραβεία, μη εξαιρουμένου και του κρατικού. Η επιτροπή 
μάλιστα αυτού του τελευταίου τον «εκδικήθηκε» 
προσφέροντάς του το γι’ αυτό ακριβώς το μυθιστόρημα. 
  Ο αφηγηματικός χρόνος του Κοτζιά, από το τριήμερο της 
«Αντιποίησης αρχής», συμπιέζεται ακόμη περισσότερο, στη μια 
μέρα, ενώ ο μυθιστορηματικός, με τις αναδρομές του φτάνει 
όπως πάντα μέχρι την κατοχή. Ο εσωτερικός μονόλογος 
αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο. Συναντούμε κάπου 
πεντέμισι σελίδες χωρίς ίχνος σημείου στίξεως, ενώ σε ένα 
άλλο σημείο συμφύρονται οι σκέψεις του Αλέξανδρου 
Καπάνταη με παραστάσεις κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με 
αυτοκίνητο. Ακόμη ο Κοτζιάς πλουτίζει υφολογικά το έργο με 
την παράθεση, εκτός της πρωτοπρόσωπης αφήγησης του 
Καπάνταη και άλλων κειμένων: την επιστολή με τα 
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εναλλασσόμενα ύφη ανάλογα με τον αποστολέα, το 
απομαγνητοφωνημένο κείμενο, τις σημειώσεις πάνω στην 
εκπονούμενη βιογραφία του Καπάνταη με τίτλο Desiderata, 
ενώ εμφανίζονται, οιονεί  ντοκουμέντα, βιβλιοκριτικά 
σημειώματα και ευχαριστήριες επιστολές στον κ. Καπάνταη για 
την ευγενική προσφορά των έργων του. Εισηγητής της τεχνικής 
αυτής αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ντον Πάσος, και θα βρει στην 
Ελλάδα και άλλους μιμητές, όπως ο Τσίρκας π.χ. ή ο Φαίδων 
Ταμβακάκης, ο οποίος στην «Υστάτη» παραθέτει αποσπάσματα 
ναυτικού ημερολογίου με τις χαρακτηριστικές ενδείξεις. 
  Στον «Ιαγουάρο» (1987), την πρώτη από τις σχεδιαζόμενες 
επτά νουβέλες με το γενικό τίτλο «Τα παιδιά του Κρόνου», ο 
Κοτζιάς μας δίνει τη συνέχεια ενός επεισοδίου της 
«Πολιορκίας». Η Φιλιώ με τον αρραβωνιαστικό της το Φάνη 
ξεγελούν το Σαράντη, από τα τσιράκια του Παπαθανάση, παλιό 
φίλο της Φιλιώς, τον παρασέρνουν σε ένα ραντεβού, όπου η 
Φιλιώ αναγκάζεται να κάνει έρωτα μαζί του. Στην επιστροφή θα 
τον σκοτώσουν. Δεν ξεψυχά αμέσως, οι σύντροφοί του θα τον 
προλάβουν ζωντανό, όμως αυτός πραγματικά μεγαλόψυχος για 
ταγματασφαλίτης, δεν προδίνει τη Φιλιώ. Αυτά στην 
«Πολιορκία». Στον «Ιαγουάρο», μαθαίνουμε ότι η Φιλιώ, 
γεμάτη τύψεις, περιποιείται την άρρωστη μητέρα του, που ο 
θάνατος του γιου της την άφησε χωρίς προστάτη. Παντρεύεται 
με το Φάνη, αλλά το γεγονός ότι αναγκάσθηκε να δοθεί στο 
Σαράντη φαρμακώνει τον ερωτά τους (μπορεί ο σκοπός να 
αγιάζει τα μέσα, όμως αυτά τα μέσα πληρώνονται κάποτε). Ο 
Φάνης θα βγει κρυφά στο βουνό, θα συλληφθεί και θα 
εκτελεστεί. Αυτή φεύγει για τις ΗΠΑ με το μωρό της, για να 
επιστρέψει το ’58 και να διεκδικήσει για το γιο της το μερίδιο 
της κληρονομιάς του άντρα της από την κουνιάδα της, μια 
ανόητη φανατισμένη αριστερή, τη Δήμητρα. Αυτή προσπαθεί 
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με μια γυναικουλίστικη κουτοπονηριά να την ξεγελάσει με 
κάποιο συμβιβασμό, πράγμα που δεν την αφήνει να 
πραγματοποιήσει ο άντρας της, κομμουνιστής κι αυτός όμως με 
ηθικές αρχές, ποιητής και ρομαντικός, αγανακτισμένος 
μπροστά στην κατάφωρη αδικία. 
  Τελικά τι μένει στον αναγνώστη απ’ αυτή την ιστορία; 
  Κατ’ αρχήν, μια δυσκολία στην παρακολούθηση της 
αφήγησης, εκτός πια κι αν ο αναγνώστης έχει διαβάσει 
πρόσφατα, όπως εγώ, την «Πολιορκία». Ο Γιώργος Βέης σε 
βιβλιοκριτικό σημείωμά του9 παρουσιάζει ελαφρά 
διαστρεβλωμένη την ιστορία, ενώ ούτε αυτός ούτε ο 
Δημοσθένης Κούρτοβικ10 φαίνονται να συνειδητοποιούν, αφού 
δεν το αναφέρουν, τη σύνδεση της ιστορίας αυτής μ’ εκείνη της 
«Πολιορκίας». Ακόμη μας παρουσιάζεται ένας Κοτζιάς 
αντικομουνιστής που παρουσιάζει σαν ήρωα το δοσίλογο 
Σαράντο και ηθικά εκτρώματα τους κομμουνιστές, από την 
ταρτούφα της κομουνιστικής ηθικής Δήμητρα μέχρι τον 
υπερασπιστή της σοβιετικής επανάστασης μπάρμπα Σταύρο, 
που καταδίνει το γιο του για οικογενειακές διαφορές στους 
γερμανούς, οι οποίοι τον εκτελούν. Η παρουσία του Ηλία, του 
άντρα της Δήμητρας, δεν διορθώνει την εντύπωση. Έτσι για τον 
αναγνώστη καλό είναι να διαχωρήσει το μήνυμα από το μέσο 
και να απολαύσει για άλλη μια φορά την αριστουργηματική 
γλώσσα του Κοτζιά, τον εσωτερικό μονόλογο της Δήμητρας 
στην «κομμουνιστική» ιδιόλεκτο, που λόγω της τυποποίησής 
της την είπαν και ξύλινη γλώσσα. 
  Για τρίτη φορά χρησιμοποιεί εδώ ο Κοτζιάς την 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση για να προκαλέσει μια εντύπωση 
ανάλογη μ’ αυτή της «Φανταστικής περιπέτειας»: όπως ο 
Αλέξανδρος Καπάνταης αποκαλύπτει τη γελοιότητά του χωρίς 
να το συνειδητοποιεί, έτσι και η Δήμητρα αποκαλύπτει την 
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υποκρισία της, τη διάσταση ανάμεσα στις κομουνιστικές αρχές 
της και τις πράξεις της, χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Ακόμη, 
κάτι που πρέπει να προσυπογράψουμε στον αντικομουνισμό 
τον Κοτζιά, ενώ ο Παπαθανάσης της «Πολιορκίας» και ο 
Κατσαντώνης της «Αντιποίησης αρχής» προκαλούν τον οίκτο 
μας, τη λύπησή μας, κανένα τέτοιο αίσθημα δε μας 
δημιουργείται για τη Δήμητρα, αφού δεν πεθαίνει, ούτε 
παθαίνει τίποτα, αλλά απλά ματαιώνονται τα άνομα σχέδια 
της. 
  Στη «Μηχανή» (1989), τη δεύτερη από τις τρεις παράλληλες 
ιστορίες (όλες διαδραματίζονται την ίδια μέρα, στις 21 Μαΐου 
1958), ο συγγραφέας αποσπάται για δεύτερη φορά από το 
κλίμα του τριακονταετούς (η πρώτη ήταν με τη «Φανταστική 
περιπέτεια»). Τη συνδέει όμως, έστω και χαλαρά μαζί του, με 
το να εμφανίσει στις παρυφές της ιστορίας του (όπως και στην 
επόμενη, τον «Πυγμάχο»), το Στέλιο Τσαγκαράκη, την 
ορντινάτσα του Πέτρου στο «Γενναίο Τηλέμαχο», που από 
φουκαράς έχει εξελιχθεί σε «κύριο». 
  Ο Κώστας, ο ήρωας της ιστορίας, είναι ένα εξαθλιωμένο 
άτομο, όπως ο Μένιος Κατσαντώνης, μόνο που δεν είναι 
χαφιές. Θα μεγαλώσει κάτω από ένα καταπιεστικό πατέρα που 
τον εκμεταλλεύεται, θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, θα τον 
κουκουλώσουν με μια γυναίκα δέκα χρόνια μεγαλύτερη του, η 
οποία κάποια στιγμή θα τον διώξει από το σπίτι για να μπάσει 
το φίλο της. Θα ζήσει στη συνέχεια σε μια τρώγλη με τον 
πενιχρό μισθό του κομπάρσου του εθνικού θεάτρου. Τη 
μοιραία μέρα μια γειτόνισσά του, παπαδιά, θα του 
εμπιστευθεί, ως συνήθως, για φύλαξη το μωρό της. Αυτός θα 
κατουρήσει στο καροτσάκι του. Η γυναίκα του θα πιέσει την 
παπαδιά και τον άντρα της να τον μηνύσουν. Αυτοί 
εξαγριωμένοι από τις προτροπές της, θα πάνε στο εθνικό και θα 
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τον δείρουν, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του. Η 
γυναίκα του θα τον καταγγείλει επίσης για καταπάτηση της 
τρώγλης όπου ζει, με αποτέλεσμα να του πετάξουν τα 
πράγματα έξω και να τη σφραγίσουν. Έτσι σε μια μέρα μένει 
χωρίς σπίτι και χωρίς δουλειά. Απώτερος σκοπός της γυναίκας 
του μ’ αυτή της την ενέργεια είναι να τον υποχρεώσει να 
επιστρέψει στο σπίτι της μέχρι να γίνει ο αρραβώνας της κόρης 
τους, μήπως και φέρουν αντίρρηση οι γονείς του γαμπρού αν 
μυριστούν ότι οι γονείς της νύφης είναι χωρισμένοι, και μετά 
να τον διώξει πάλι. Στο τέλος της νουβέλας η παπαδιά, 
μετανιωμένη για το επεισόδιο, προσπαθεί να τον πείσει να 
πάρει το κλειδί του σπιτιού της γυναίκας του. Αυτός θα 
αρνηθεί, και η νουβέλα τελειώνει με τον Κώστα να 
απομακρύνεται και την παπαδιά να μονολογεί: «παράσιτο... τι 
θ’ απογίνουμε με τέσσερα μωρά... ο αχαΐρευτος... δεν έχει πού 
την κεφαλή κλίναι». 
  Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο της υποκρισίας, της ιδιοτέλειας και 
της κακομοιριάς υπάρχει ένα άτομο που ξεχωρίζει, η κόρη του, 
η μόνη που τον συμπονά. Οι αγγελικές δευτερεύουσες 
φιγούρες στα έργα του Κοτζιά φαίνονται όμως να αποτελούν 
περισσότερο ένα υλικό που δεν μπορεί να ελέγξει ο 
συγγραφέας, παρά μια από πρόθεση δημιουργία μιας 
ελάχιστης έστω αντίθεσης στο κακό που βασιλεύει στον ζοφερό 
κόσμο των έργων του. 
  Τον ίδιο ζοφερό κόσμο δημιουργεί στα έργα της και η Ευγενία 
Φακίνου, όμως με μια γλώσσα διαυγέστερη. Οι 
μυθιστοριογράφοι μετά τη δεκαετία του ’80, διεκδικώντας ένα 
πολυπληθέστερο αναγνωστικό κοινό που μέχρι τότε το είχε 
προσεταιρισθεί το πολιτικό βιβλίο, θα εγκαταλείψουν την 
κρυπτική γλώσσα του εσωτερικού μονόλογου στην οποία 
εντρυφούν πεζογράφοι μιας προηγούμενης γενιάς που 
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απευθύνονται σε ένα πιο καλλιεργημένο αναγνωστικό κοινό, 
και θα διαβαστούν περισσότερο. Ήδη ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, 
ενώ θαυμάζει αυτή τη γλώσσα στον «Ιαγουάρο» το 1987, το 
1989 στη «Μηχανή» αρχίζει να δυσανασχετεί. «Ο λόγος του 
ήρωα είναι πιο κατακερματισμένος, άτακτος και χαώδης απ’ 
όσο στα προηγούμενα βιβλία του συγγραφέα... πλησιάζοντας 
κανείς στο τέλος του βιβλίου έχει την αίσθηση ότι ο 
συγγραφέας κάνει το λόγο του ήρωά του πιο αποσπασματικό 
και συγκεχυμένο».11 
  Στον «Πυγμάχο» (1991), την τελευταία νουβέλα του Κοτζιά, 
πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ο Αντωνιάδης του «Εωσφόρου», ο 
οποίος εδώ, εκτός από παθιασμένος του ιπποδρόμου, αποτελεί 
και ένα διπλότυπο του Καπάνταη της «Φανταστικής 
περιπέτειας». Όσο για το Γιάννη, που πάνω του εστιάζεται ο 
φακός της αφήγησης, αποτελεί διπλοτυπική φιγούρα του 
αφηγητή του «Εωσφόρου». Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς μαζί με τη 
γυναίκα του την Ελένη, εμφανίζεται επίσης σαν 
μυθιστορηματική φιγούρα, όπως και στη «Φανταστική 
περιπέτεια». 
  Στη νουβέλα αυτή συναντούμε πολύ χαρακτηριστικά την 
τεχνική του «αντίστροφου τρόπου αφήγησης», όπως την 
χαρακτηρίζει ο Γ. Αράγης.12 «Από ορισμένο παρόν προς 
ορισμένο παρελθόν... τα πληροφοριακά κενά που μένουν είναι 
τέτοια που ο αναγνώστης του κειμένου αδυνατεί να τα 
συμπληρώσει από μόνος του. Η συμπλήρωση θα γίνει σε άλλη 
ή σε άλλες περιστάσεις, όταν ο πρωταγωνιστής θα επανέλθει 
στα ίδια γεγονότα κατά τρόπο που να συμπληρώνει τα 
προηγούμενα κενά». 
  Έτσι μαθαίνουμε αρχικά για το θάνατο του Αντώνη 
Ελευθερίου σε τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα του. 
Φαίνεται σα γεγονός άσχετο με την κυρίως ιστορία. Αργότερα 
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βλέπουμε τον Αντωνιάδη να προσπαθεί να πείσει τον εαυτό 
του ότι δεν ήταν αυτοκτονία. Μόλις στις τελευταίες σελίδες 
μαθαίνουμε ότι πιθανόν να ήταν πράγματι αυτοκτονία, γιατί ο 
Αντωνιάδης τα είχε με την κοπέλα του. Και αυτό το μαθαίνουμε 
αποκρυπτογραφώντας την άτακτη φυγή της κοπέλας μόλις τον 
αντιλαμβάνεται μπροστά στο μνήμα, και το μονόλογό του: «Μ’ 
ένα σκελετό ανάμεσα μας... ε, δε γίνεται... Δεν πάει άλλο... 
Τέρμα». Οι τέτοιου είδους αποκρυπτογραφήσεις στο έργο του 
Κοτζιά δεν είναι πάντα εύκολες. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο 
Σπύρος Τσακνιάς13 «τις δυσχέρειες του αναγνώστη επαυξάνει 
και ο κατακερματισμός της πλοκής, οι ψηφίδες της οποίας 
βρίσκονται κατεσπαρμένες σε όλο το κείμενο, ανεξάρτητα από 
τη χρονική αλληλουχία των επεισοδίων. Βέβαια, η αναδιάταξη 
των ψηφίδων / πληροφοριών οδηγεί συνήθως στην 
ανασυγκρότηση ενός ολοκληρωμένου μύθου, αλλά μια τέτοια 
αναδιάταξη απαιτεί ασυνήθη ενεργοποίηση της προσοχής και 
της μνήμης του αναγνώστη». 
  Στις τρεις νουβέλες που πρόλαβε να ολοκληρώσει ο Κοτζιάς 
αναπτύσσονται δυο χαρακτηριστικοί τύποι, ο ιαγουάρος, ο 
άνθρωπος - αρπακτικό, και ο πυγμάχος, ψεύτης, κομπιναδόρος 
και αεριτζής, και μια χαρακτηριστική κατάσταση, της μηχανής, 
της εξαπάτησης και της πλεκτάνης. Ποιους άλλους τύπους και 
ποιες άλλες καταστάσεις να είχε άραγε στο νου του να 
παρουσιάσει ο Κοτζιάς; Ο θάνατος άφησε ημιτελές το σχέδιο 
του. Πέθανε χωρίς να κατακτήσει το ευρύ αναγνωστικό κοινό. 
Σαν πιθανές αιτίες γι’ αυτό αναφέραμε τον αντιαριστερισμό 
του, το δύσκολο ύφος του και την αρνητικότητα των 
χαρακτήρων του. 
  Γιατί όμως αυτή η αποστροφή για τους αρνητικούς ήρωες; 
Μόνο γιατί οι θετικοί είναι πιο γοητευτικοί και θέλουμε να 
ταυτιζόμαστε μαζί τους; θα αποτολμήσω μιαν απάντηση, 
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κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, παραφράζοντας τον Όσκαρ 
Ουάιλντ (πρόλογος στο «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ»): Η 
αντιπάθεια του αναγνωστικού κοινού για τους αρνητικούς 
ήρωες του Κοτζιά είναι η λύσσα του Κάλιμπαν που βλέπει τη 
φάτσα του στον καθρέφτη.14 
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πιστέψει ότι ένα ορισμένο πρόσωπο είναι ο δολοφόνος, ενώ 
τελικά είναι κάποιος άλλος. 
3. Ο ίδιος ο Κοτζιάς στο «Αληθομανές Χαλκείον, η ποιητική ενός 
πεζογράφου» στο Γράμματα και Τέχνες (αφιέρωμα στον Α. 
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369 
 

6. Βλέπε και Σπύρου Τσακνιά, Η εξέλιξη της αφηγηματικής 
τεχνικής στο έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά, Γράμματα και Τέχνες, 
αφιέρωμα στον Α. Κοτζιά, ο.α.  
7. Σπύρος Τσακνιάς, Τόποι και τρόποι στην πεζογραφία της 
πρώτης μεταπολεμικής γενιάς στο Γράμματα και Τέχνες, Σεπτ.-
Οκτ. 1991, τ. 63. 
8. Σπύρος Τσακνιάς, Γράμματα και Τέχνες, αφιέρωμα στον Α. 
Κοτζιά, ο.α. 
9. Γράμματα και Τέχνες. Ιουλ.-Σεπτ. 1992, τεύχος 66. 
10. Δ. Κούρτοβικ, Ημεδαπή εξορία, opera, Αθήνα 1992, σελ. 
101. 
11. Δ. Κούρτοβικ, ο. α. 
12. Γ. Αράγης, Τρεις θέσεις για το μυθιστορηματικό έργο του Α. 
Κοτζιά, Γράμματα και Τέχνες, αφιέρωμα στον Α. Κοτζιά, ο.α. 
13. Σπύρος Τσακνιάς, Η εξέλιξη της αφηγηματικής τέχνης του Α. 
Κοτζιά, Γράμματα και Τέχνες, αφιέρωμα στον Α. Κοτζιά, ο.α. 
14. Η φράση του Όσκαρ Ουάιλντ είναι. «Η αντιπάθεια του 19ου 
αιώνα για τον ρεαλισμό είναι η λύσσα του Κάλιμπαν που 
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Nίκος Χουλιαράς 
 
Ακτή τ. 23, 1995, σελ. 351- 353 
 
  Νίκος Χουλιαράς (γεν. 1940) είναι ένα πολύπλευρο ταλέντο 
αναγεννησιακού στυλ. Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους νεοέλληνες 
ζωγράφους. Ασχολήθηκε ακόμη με επιτυχία με τη μουσική, το 
διάστημα ’65-’70. Από νωρίς επίσης άρχισε να δημοσιεύει σε 
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διάφορα περιοδικά ποιήματα, πεζά και κείμενα για τη 
ζωγραφική. Η στροφή του όμως στην πεζογραφία γίνεται 
ολοκληρωτική με το «Λούσια» (1979), το πρώτο του 
μυθιστόρημα. Τα καθαρώς πεζογραφικά έργα του που 
ακολουθούν (κι αυτά διακοσμημένα με τα σχέδιά του) είναι το 
«Μπακακόκ» (1981), «Ζωή, την άλλη φορά» (1985), «Το άλλο 
μισό» (1987), «Μια ιστορία του μακρύ χειμώνα» (1990) και «Η 
Μέσα βροχή» (1991). Όλα τα έργα του κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις Νεφέλη. Από αυτά, το «Λούσια» και το «Ζωή, την 
άλλη φορά» ο συγγραφέας τα χαρακτηρίζει μυθιστορήματα, 
και το «Μια ιστορία του μακρύ χειμώνα» νουβέλα. Στην 
πραγματικότητα, η νουβέλα είναι ένα εκτεταμένο διήγημα, ενώ 
τα δυο μυθιστορήματα, κυρίως το δεύτερο, δεν είναι παρά μια 
σειρά διηγημάτων με χαλαρή σύνδεση, όπου ο Χουλιαράς 
συμπληρώνει την πινακοθήκη των αποτυχημένων και των 
περιθωριακών του ηρώων που πρωταγωνιστούν στα διηγήματα 
του. Τρεις απ’ αυτούς τουλάχιστον, ο Βούρμπιανης, ο 
Δαραμπασίνας και ο Μαντζαρόπουλος πρέπει να είναι υπαρκτά 
πρόσωπα της κοινωνίας των Ιωαννίνων (ή καλύτερα του 
περιθωρίου της), αφού εμφανίζονται περισσότερες από μια 
φορά στα έργα του. 
  Η εγκατάλειψη, η πνευματική καθυστέρηση, η ψυχολογική 
ανισορροπία (για την οποία σε κάποιες περιπτώσεις 
ευθύνονται υπερπροστατευτικές μανάδες), η τελική 
περιθωριοποίηση, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι 
ήρωες του Χουλιαρά, ο οποίος, μαζί με το Σωτήρη Δημητρίου, 
ανταγωνίζονται επάξια τους θεατρικούς μας συγγραφείς 
(Μουρσελά, Σκούρτη, Διαλεγμένο κ.λπ.) στην απεικόνιση του 
ζοφερού κόσμου των περιθωριακών. 
  Ο Χουλιαράς χρησιμοποιεί την τριτοπρόσωπη αφήγηση, 
καθώς προτιμάει αντί την ιμπρεσιονιστική απεικόνιση του 



 

371 
 

ταραγμένου κόσμου των ηρώων του, για την οποία 
προσφέρεται η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, μια ψυχολογική 
εμβάθυνση και μια μεταφυσική διερεύνηση μέσω της 
συνολικής εποπτείας και της διεισδυτικής ματιάς ενός 
παντογνώστη θεού-αφηγητή. Εξάλλου, η τριτοπρόσωπη 
αφήγηση του επιτρέπει μια ποιητική ανασύσταση του χώρου 
που κινούνται οι ήρωές του, ένας χώρος που σε κάποια 
διηγήματα διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία (στα δύο πρώτα του 
μάλιστα είναι καθαρός, χωρίς «ήρωες»), πράγμα που οφείλεται 
πιθανώς στην επίδραση του nouveau roman. Επί πλέον, μ’ αυτή 
μπορεί και δημιουργεί καλύτερα εκείνη την grotesque 
ατμόσφαιρα που πλημμυρίζει όλο και περισσότερο κυρίως το 
μεταγενέστερο έργο του. (Εδώ ο Χουλιαράς ακολουθεί μια 
αντίστροφη πορεία από τους περισσότερους θιασώτες του 
grotesque, οι οποίοι, ξεκινώντας απ’ αυτό, το εγκαταλείπουν 
σταδιακά, όπως ο Ξανθούλης, ο Πανσέληνος, ο Μήτσου κ.ά). 
  Στα δυο του μυθιστορήματα, εν τούτοις, ο Χουλιαράς 
ακολουθεί την πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Όμως, και κυρίως για 
το δεύτερο, η πρωτοπρόσωπη αφήγηση στην ουσία σε πολλά 
σημεία είναι τριτοπρόσωπη. Αν και ο αφηγητής εδώ δεν 
ταυτίζεται με τον συγγραφέα, πράγμα που συμβαίνει κατά 
κανόνα στην τριτοπρόσωπη αφήγηση, εν τούτοις μένει σχεδόν 
αμέτοχος στις ιστορίες που αφηγείται, στις οποίες παρίσταται 
ως απλός θεατής (μάρτυρας), και η σύνδεση με τους ήρωές 
τους είναι εντελώς περιθωριακή και μηχανική (ενδοδιηγητικός 
ετεροδιηγητικός). Όσο για τον «Λούσια», με το να είναι ο 
αφηγητής ένα καθυστερημένο παιδί, ο συγγραφέας πετυχαίνει 
συγκεκριμένες υφολογικές εντυπώσεις, σε μεγάλο βαθμό 
ανάλογες μ’ αυτές που πετυχαίνει, με παρόμοιο τρόπο, ο 
Κώστας Παπαγεωργίου στο «Των αγίων Πάντων». Ο αφηγητής 
επαναλαμβάνει συχνά λέξεις και φράσεις. Ακόμη έχει την τάση 
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να βάζει το ρήμα στο τέλος, από το οποίο απουσιάζει ο 
ιστορικός ενεστώτας, ενώ βρίθουν οι αόριστοι και οι 
παρατατικοί. Τέλος ο Χουλιαράς, έχοντας σαν αφηγητή ένα 
μικρό παιδί, πετυχαίνει χιουμοριστικές εντυπώσεις, με το να 
αφηγείται ένα παιδί καταστάσεις και γεγονότα των οποίων του 
διαφεύγει η σημασία, όπως π.χ. στην παρακολούθηση 
ερωτικών σκηνών, τεχνική που χρησιμοποιούν και άλλοι 
συγγραφείς, όπως η Ευγενία Φακίνου στην «Αστραδενή», ο 
Νίκος Βασιλειάδης στον «Αγάθο» κ.ά. Να σημειώσουμε ακόμη 
ότι το αφηγηματικό πείραμα με τον «Λούσια» ο Χουλιαράς το 
επαναλαμβάνει με τον «Απελπισμένο μονόλογο του διετούς 
Δαμιανού Φιλολία...» («Το άλλο μισό»), όπου προσπαθεί να 
αναπαραστήσει τις ιδιόμορφες εντυπώσεις, σκέψεις και 
αισθήματα ενός μικρού παιδιού. 
  Την πρωτοπρόσωπη αφήγηση τη χρησιμοποιεί ακόμη ο 
Χουλιαράς στο διήγημα «Το χαλόνι» της τελευταίας συλλογής, 
όπου αναπαριστά μια ιδιαίτερη γιαννιώτικη αργκό, ενώ το «Ο 
Νικολάκης της Τσεβούλας το απόγευμα» της ίδιας συλλογής, αν 
και στην ουσία είναι ένας μονόλογος, ο Χουλιαράς προτιμά να 
τον εισαγάγει με μια εκτενή τριτοπρόσωπη αφήγηση. 
  Από τα ελάχιστα άλλα διηγήματα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση 
θα ξεχωρίσουμε το «Αυτό» («Το άλλο μισό») όπου ο 
συγγραφέας κάνει μια κατάδυση στον «άλλο», τον εσωτερικό 
εαυτό του. Ο διχασμένος εαυτός είναι εξάλλου ένα 
συνηθισμένο μοτίβο στο έργο του, που του επιτρέπει να 
δημιουργεί grotesque ή άλλες εντυπώσεις, όπως την 
παραψυχολογική «εκτός σώματος εμπειρία» που περιγράφει 
στην αρχή του «Ζωή, την άλλη φορά». Ακόμη θα ξεχωρίσουμε 
τη «Νύχτα με τα ορεινά χωριά» («Το άλλο μισό») και το «Αυτός 
που δε με βλέπει» («Η μέσα βροχή»), όπου με την απουσία του 
μύθου τους ο συγγραφέας εντείνει στο έπακρο την ποιητική 



 

373 
 

του γλώσσα. Εδώ η συχνότητα ιαμβικών δεκαπεντασυλλάβων 
και δεκαεπτασυλλάβων, που είναι εξάλλου διάσπαρτοι σε όλο 
το έργο του Χουλιαρά, αυξάνει σημαντικά. Είναι προφανές ότι 
τη γλώσσα ο Χουλιαράς τη δουλεύει ακατάπαυστα, όπως 
φαίνεται και από τις χρονολογικές ενδείξεις συγγραφής που 
παραθέτει σε κάποια έργα του. Το «Ζωή, την άλλη φορά» 
γράφτηκε από το φθινόπωρο του 1979 μέχρι το καλοκαίρι του 
1985, ενώ ο χρόνος συγγραφής κάποιων διηγημάτων 
απλώνεται σε δυο χρονιές. Η πολυδουλεμένη αυτή γλώσσα και 
η διεισδυτική ματιά στον κόσμο και στην ψυχοσύνθεση των 
αποτυχημένων της ζωής και των περιθωριακών, αποτελούν τα 
κύρια χαρακτηριστικά του έργου του Χουλιαρά. 
 

Η Λογοτεχνία και η θεωρία της: πρόταση διδασκαλίας 
 
Σαμιζντάτ, Νο XXV, 14 Μαΐου 1997, σελ. 20-22 
 
  H διδασκαλία της λογοτεχνίας, είτε σε συνδυασμό με τη 
διδασκαλία της γλώσσας, όπως συμβαίνει στο δημοτικό κυρίως 
και στο γυμνάσιο, είτε ανεξάρτητα, όπως συμβαίνει στο Λύκειο, 
αποτελεί μια από τις κύριες μέριμνες της εκπαίδευσης. Όμως 
τα αποτελέσματα συχνά είναι απογοητευτικά. Αυτό οφείλεται 
σε διάφορους παράγοντες, όπως ο τρόπος διδασκαλίας, η 
επιλογή των κειμένων, καθώς και σε πιο ειδικούς παράγοντες, 
όπως π.χ. στο ότι στη Γ΄ Λυκείου η λογοτεχνία αποτελεί μάθημα 
κορμού, δηλαδή μάθημα υποβιβασμένο, αφού οι μαθητές δεν 
πρόκειται να εξετασθούν σ’ αυτό στις πανελλαδικές εξετάσεις. 
  Θα πρέπει να επισημάνουμε καταρχήν ότι η διδασκαλία της 
λογοτεχνίας έχει μια ιδιομορφία. Ενώ όλα τα μαθήματα έχουν 
ως κύριο στόχο την παροχή γνώσης, από τα μαθηματικά και τη 
φυσική μέχρι την ιστορία και τη γεωγραφία, η διδασκαλία της 
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λογοτεχνίας έχει έναν επιπλέον στόχο: την ανάπτυξη στο 
μαθητή της αγάπης για τη λογοτεχνία, τη δημιουργία του 
αυριανού φιλαναγνώστη πολίτη, του πολίτη που θα προτιμά 
από τις σαπουνόπερες και τα τηλεπαιχνίδια την ανάγνωση ενός 
λογοτεχνικού βιβλίου. H δημιουργημένη αυτή «συνήθεια» 
ανάγνωσης θα επεκτείνεται και στο μη λογοτεχνικό βιβλίο, που 
για πάρα πολύ κόσμο αποτελεί τη μοναδική μορφή 
επιμόρφωσης μετά την εγκατάλειψη των μαθητικών θρανίων. 
  H ταυτόχρονη κατάκτηση των δύο αυτών στόχων, του 
γνωστικού και της φιλαναγνωσίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο 
επίτευγμα, αφού περίπου αντιστρατεύονται ο ένας τον άλλο. H 
φιλαναγνωσία της λογοτεχνίας αναπτύσσεται μόνο με την 
«απόλαυση του κειμένου» η οποία, συντελούμενη αυτοματικά, 
βρίσκεται σε σύγκρουση με τις περίτεχνες αναλύσεις τις οποίες 
μπορεί να απαιτήσει ο εκπαιδευτικός. Παρ’ όλα αυτά, η 
αναγνωστική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση για το ανέβασμα 
τόσο της ίδιας της απόλαυσης όσο και της ποιότητάς της. 
  Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε «αντιτιθέμενες πιέσεις 
επιλογής», σε αλληλοαποκλειόμενους στόχους. Όμως 
πιστεύουμε ότι μπορούν να βρεθούν προσαρμοστικοί 
μηχανισμοί που θα διατηρήσουν και την πίτα σωστή και το 
σκύλο χορτάτο, που από τη μια θα αναπτύξουν στο μαθητή την 
αγάπη για την ανάγνωση της λογοτεχνίας και από την άλλη θα 
του προσφέρουν τα αναλυτικά εκείνα εργαλεία που, 
ενεργοποιούμενα ασυνείδητα, θα ανεβάζουν το επίπεδο της 
απόλαυσής της. 
  Δεν θα μας απασχολήσουν εδώ οι δυνατές λύσεις αυτού του 
προβλήματος. Όμως μια πρώτη πρόταση που θα μπορούσαμε 
να κάνουμε είναι η εν μέρει εξατομίκευση της διδασκαλίας. O 
μαθητής θα καλείται περιοδικά να επιλέγει, όχι μέσα από το 
corpus των ανθολογιών αλλά από το ευρύτερο corpus της 
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λογοτεχνίας μας, συγγραφείς και κείμενα που του αρέσουν και 
να μιλάει γι’ αυτά μόνο στο επίπεδο του «τι του άρεσε», για να 
προχωρήσει σε ένα πιο βαθύ σχολιασμό μόνο με την αβίαστη 
μέθοδο μιας περίπου «μαιευτικής». 
  Αυτό που θα μας απασχολήσει στο παρόν σημείωμα είναι η 
γνωστική επάρκεια που θα προσφερθεί στο μαθητή μέσα από 
τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Αυτή καλύπτει τους τομείς: 
συγγραφείς, ρεύματα και σχολές (η γενιά του ’30, π.χ.), 
αναλυτικά εργαλεία και τρόποι προσέγγισης. 
  Όσον αφορά τους δυο πρώτους τομείς μπορούμε να πούμε ότι 
υπάρχει η προσπάθεια, τουλάχιστον στη μέση εκπαίδευση, να 
καλυφθούν. Τα κείμενα ομαδοποιούνται σε περιόδους, 
προτάσσονται πρόλογοι και σε κάθε κείμενο επιτάσσονται τα 
βιογραφικά του συγγραφέα. Επίσης ακολουθούν ερωτήσεις 
που επικεντρώνονται στα σημαντικότερα σημεία του έργου, 
τόσο τα μορφολογικά όσο και σε εκείνα και του περιεχομένου. 
Αυτό που απουσιάζει είναι η προσφορά των αναλυτικών 
εργαλείων και του τρόπου προσέγγισης. 
  Το θέμα των αναλυτικών εργαλείων δεν τίθεται καν. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές καλούνται να χαρακτηρίσουν ορισμένα 
πρόσωπα, πράγμα που κάνουν εντελώς εμπειρικά. Ποτέ δεν 
τους διδάσκονται όμως οι τρόποι με τους οποίους πετυχαίνει 
κανείς την ολοκληρωμένη σκιαγράφηση του χαρακτήρα των 
προσώπων ενός έργου (π.χ. αυτοχαρακτηρισμός, 
χαρακτηρισμός μέσω τρίτων, χαρακτηρισμός μέσω δράσης 
κ.λπ., η σχετική εγκυρότητα του κάθε τρόπου κ.ά.). Όσον αφορά 
την αφήγηση, οι έννοιες πρωτοπρόσωπη και τριτοπρόσωπη 
αφήγηση θεωρούνται επαρκείς, ενώ δεν τίθεται καν συζήτηση 
για επίπεδα αφήγησης. Όσο για την εστίαση, είναι περίπου 
άγνωστη. Το ίδιο λείπουν και τα όργανα κατηγοριοποίησης των 
γεγονότων (πυρήνες, καταλύτες, δείκτες, μοτίβα κ.λπ.). 
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  Δεν έχει νόημα να εξαντλήσουμε τον κατάλογο. Απλά θέλουμε 
να επισημάνουμε ότι είναι ανάγκη, παράλληλα με τη 
διδασκαλία των κειμένων, να διδάσκονται και τα εργαλεία 
ανάλυσής τους. Όχι μόνο ή κυρίως για την ανάλυση των ίδιων 
των κειμένων, όπως είπαμε, αλλά για μια ασυνείδητη 
ανάκληση αυτών των εργαλείων κατά την ανάγνωση της 
«εξωσχολικής» λογοτεχνίας, πράγμα που θα ανεβάζει τόσο το 
επίπεδο της κατανόησης όσο και το επίπεδο της απόλαυσης. 
  Δεν χρειάζεται η διδασκαλία αυτή να γίνεται χωριστά. Κάποια 
κείμενα αναδεικνύουν ιδιαίτερα τις τεχνικές 
προσωπογράφησης, άλλα τους τρόπους απεικόνισης του 
χώρου, άλλα παρουσιάζουν μια ποικιλία τύπων γεγονότων, 
άλλα διαθέτουν διάφορα επίπεδα αφήγησης κ.λπ. Έτσι η 
διδασκαλία των τεχνικών ανάλυσης μπορεί να γίνεται 
παράλληλα με τη διδασκαλία των ίδιων των κειμένων, χωρίς 
αυτό να αποκλείει ότι δεν μπορούν να διδαχθούν και 
ανεξάρτητα. Ιδιαίτερα μια σύντομη εισαγωγή είναι 
οπωσδήποτε αναγκαία για να ακολουθήσει μια πληρέστερη 
περιγραφή κατά τη διδασκαλία των ίδιων των κειμένων. 
  Και ενώ για τα εργαλεία ανάλυσης υπάρχει μια στοιχειώδης 
αντίληψη, για τις μεθόδους προσέγγισης δεν υπάρχει καμιά. Οι 
μαθητές, αν όχι και οι διδάσκοντες, δεν έχουν καμιά γνώση για 
το ρώσικο φορμαλισμό, για τη νέα κριτική, για τη 
φαινομενολογική κριτική, για την ερμηνευτική, για τη θεωρία 
της πρόσληψης και την αναγνωστικής ανταπόκρισης. Για το 
φεμινισμό, για το μαρξισμό, για τη σημειωτική και το δομισμό 
σίγουρα κάτι έχουν ακούσει, όμως δεν ξέρουν τη χρήση που 
τους γίνεται στην κριτική προσέγγιση και ανάλυση 
λογοτεχνικών κειμένων. 
  Αν τα αναλυτικά εργαλεία της λογοτεχνίας (που, 
παρεμπιπτόντως, τα εκλέπτυνε και τα εμπλούτισε κυρίως ο 
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γαλλικός δομισμός) αποτελούν προϋπόθεση της ανάλυσης, για 
την εμβάθυνση θα πρέπει να επιστρατευθεί η λογοτεχνική 
θεωρία η οποία, κατά κάποιο τρόπο, προσφέρει διάφορες 
πλευρές θέασης του λογοτεχνικού αντικειμένου. 
  H ψυχαναλυτική κριτική, χρησιμοποιώντας την ψυχανάλυση, 
εμβαθύνει στα κίνητρα της δράσης των προσώπων 
συμπληρώνοντας την προσωπογραφία τους (υποδειγματική 
ανάλυση τέτοιου είδους επιχείρησε ο ίδιος ο Φρόυντ 
αναλύοντας την Gradiva του Jensen), ενώ παράλληλα 
ερμηνεύει πλευρές του έργου του συγγραφέα στη βάση της 
ψυχογραφίας του (π.χ. όπως έκανε η Mαρία Bοναπάρτη για τον 
E. A. Poe). 
  H θεωρία της πρόσληψης σε συνδυασμό με την αποδόμηση 
θα διευκόλυνε την πολυσημική προσέγγιση των κειμένων και 
θα τόνιζε τη σχετικότητα της ερμηνείας, πράγμα που θα 
αποδέσμευε τη φαντασία και την ευαισθησία των μαθητών που 
φοβούνται το φάντασμα της μοναδικής «σωστής» ερμηνείας, 
προνόμιο των «καλών» μαθητών. 
H μαρξιστική προσέγγιση θα έριχνε φως στα κοινωνικά 
συμπεριέχοντα (context) τόσο της μυθοπλασίας όσο και του 
ίδιου του έργου φωτίζοντας μια άλλη δέσμη αιτίων, των 
κοινωνικών. 
  H προσέγγιση στη βάση της ερμηνευτικής (hermeneutics) θα 
τονίσει τη σημασία των αρχικών συνθηκών παραγωγής του 
έργου για την κατανόησή του, την ερμηνευτική αλληλεπίδραση 
όλου-μέρους, καθώς και τη σημασία που μπορεί να έχει το 
έργο για το σύγχρονο αναγνώστη, ενώ η φαινομενολογική 
προσέγγιση, όπως και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, θα 
ενθάρρυνε την κάλυψη των ερμηνευτικών κενών και 
αβεβαιοτήτων από τον αναγνώστη. 
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  Εδώ τίθεται το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. H 
διδασκαλία της θεωρίας της λογοτεχνίας έρχεται 
καθυστερημένα στη χώρα μας, όπως και όλα τα «δυτικά» 
προϊόντα, και για τους εκπαιδευτικούς μιας παλιότερης γενιάς 
είναι άγνωστη. Έτσι, προϋπόθεση της διδασκαλίας της θεωρίας 
της λογοτεχνίας στα σχολεία αποτελεί η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στο γνωστικό αυτό αντικείμενο, επιμόρφωση 
που θα πρέπει να λάβει έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα αν 
θέλουμε τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Αίτημα των 
εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να είναι η άρση του 
υποχρεωτικού της χαρακτήρα, αλλά η συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων και στην εκπόνηση των σχεδίων για τη μορφή που 
θα πρέπει να λάβει η επιμόρφωση. 
  Κλείνοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι κάθε διδακτική της 
λογοτεχνίας προϋποθέτει τη γνώση της θεωρίας της, 
αποτελώντας ίσως την πιο ουσιαστική της παράμετρο. 
 
Οι ταπεινωμένοι και καταφρονεμένοι της Αλκυόνης Παπαδάκη 

 
Σαμιζντάτ, Νο XLVII, 30 Οκτωβρίου 1997, σελ. 21-23 
 
  H Aλκυόνη Παπαδάκη είναι μια από τους λίγους σύγχρονους 
Έλληνες πεζογράφους που τα βιβλία τους έχουν γίνει best 
seller. Tις περισσότερες ανατυπώσεις αριθμεί το «Xρώμα του 
φεγγαριού», που μεταφέρθηκε και στη μικρή οθόνη. 
  Μέχρι στιγμής η συγγραφική της παραγωγή αριθμεί οκτώ 
έργα, από τα οποία το «Χωρίς ετικέτα» και το «Πάλεμα», όντας 
τα πρωτόλειά της, δεν έχουν επανεκδοθεί. 
  H Aλκυόνη Παπαδάκη εμφανίστηκε μάλλον αργά στο 
συγγραφικό στίβο. Στο «αυτί» των τριών τελευταίων της 
βιβλίων, μετά την επιτυχία που είχε το «Χρώμα του 
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φεγγαριού», αποφάσισε να βάλει το βιογραφικό της, και στα 
δυο τελευταία και τη φωτογραφία της. 
Χρονολογία γέννησης δεν αναφέρεται, πράγμα συνηθισμένο σε 
γυναίκες συγγραφείς. Όμως, στην «Μπόρα», το πιο παλιό της 
βιβλίο απ’ αυτά που κυκλοφορούν, σε ένα ημισέλιδο πρόλογο 
αναφέρει ότι το 1950 ήταν μικρό παιδί. Έχοντας υπόψη το 
βιογραφικό της υποθέτουμε ότι το δεύτερο βιβλίο της, το 
«Κόκκινο σπίτι», είναι σε κάποιο βαθμό αυτοβιογραφικό και η 
φωνή της μικρής αφηγήτριας ταυτίζεται εν πολλοίς με τη 
συγγραφική φωνή (ο πατέρας και των δύο ήταν δάσκαλος και η 
δράση τοποθετείται σε ένα μικρό χωριό έξω από τα Χανιά, το 
οποίο, χωρίς να ονοματίζεται, παραπέμπει στο Νιοχώρι, όπου 
γεννήθηκε η συγγραφέας), και καθώς το φόντο της αφήγησης 
είναι η κατοχή και ο εμφύλιος, θα πρέπει η Παπαδάκη το 1950 
να ήταν περίπου 10 χρονών. 
  Στην «Μπόρα» δεν υπάρχει χρονολογία έκδοσης, ενώ στο 
«Κόκκινο σπίτι» χρονολογία έκδοσης τίθεται το 1988. Με 
δεδομένο ότι η συγγραφέας εκδίδει ένα βιβλίο κάθε δύο τρία 
χρόνια, υποθέτουμε ότι η συγγραφική της δραστηριότητα 
ξεκινάει γύρω στα 1980, θα λέγαμε σε μια αρκετά ώριμη 
ηλικία. Έτσι, μαζί με τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη, που ξεκινάει στα 
35, τον Αλέξη Πανσέληνο, που ξεκινάει στα 40 του, και τον Νίκο 
Βασιλειάδη, που ξεκινάει στα 50 του, για να αναφέρω μόνο 
αυτούς που μου έρχονται τώρα στο μυαλό, αποδεικνύεται ότι 
το ταλέντο χρόνια δεν κοιτά. Οι παραπάνω μάλιστα συγγραφείς 
γνώρισαν την επιτυχία με τα πρώτα κιόλας πεζογραφήματά 
τους. 
  H Aλκυόνη Παπαδάκη μπορεί να άργησε να κάνει την 
εμφάνισή της στα γράμματα, όμως στο σύντομο διάστημα μιας 
δεκαετίας περίπου (υπολογίζουμε πάντα τα έργα της που 
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κυκλοφορούνε) ασχολήθηκε με μια θεματική που καλύπτει τα 
πενήντα τελευταία χρόνια της νεότερης ιστορίας μας. 
   O χώρος της «Μπόρας» τοποθετείται κάπου στην Κρήτη, τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια της φτώχειας και των στερήσεων, 
όπως δηλώνεται και υφολογικά με τη χρήση ενός παρενθετικού 
«έ» που χρησιμοποιείται στην Κρήτη, που όμως η συγγραφέας 
αποδίδει στη γραφή με ένα πρόσφυμα στο ρήμα: τον 
εκαμαρώνουνε αντί τονε καμαρώνουνε, θα σας εσφάξω αντί θα 
σασε σφάξω, κ. ά. 
  Όλο το έργο αποτελεί μια πινακοθήκη επεισοδίων στα οποία 
διεκτραγωδούνται οι προσπάθειες της αφηγήτριας, με τη φωνή 
της οποίας μιλάει η συγγραφέας, να σώσει από την πείνα τα 
δυο παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Μαζί με τις 
προσωπικές της περιπέτειες αφηγείται και τις τραγωδίες άλλων 
ανθρώπων, συγγενών ή συγχωριανών της. Οι ταλαιπωρίες είναι 
αβάστακτες και κάποια στιγμή επιχειρεί την αυτοκτονία. 
Αργότερα θα έρθει η σχέση της με τον Μιχάλη να απαλύνει τα 
βάσανά της. Όμως αυτός είναι παντρεμένος και αυτή δεν είναι 
αντρογυνοχωρίστρα. Έτσι δεν θα δεχτεί να το σκάσουν μαζί. 
Αργότερα θα ακολουθήσει το δρόμο που ακολούθησαν και 
τόσοι άλλοι, το δρόμο προς την πρωτεύουσα, για να γλιτώσει 
από την αθλιότητα της επαρχίας. Εκεί αρχίζουν άλλα βάσανα, 
έχει να αντιμετωπίσει την ατίθαση εφηβεία των παιδιών της. 
  Στο «Κόκκινο σπίτι» η συγγραφέας σπρώχνει το χρόνο της 
ιστορίας λίγο πιο πίσω, στα προκατοχικά, κατοχικά και 
εμφυλιακά χρόνια. Εδώ η δράση ξετυλίγεται στο γενέθλιο χώρο 
της συγγραφέως, ένα χωριό κοντά στα Χανιά. 
  Και σ’ αυτό το έργο διεκτραγωδούνται πολλά βάσανα: ο 
σπαραγμός των γονιών που χάνουν τα παιδιά τους στον 
πόλεμο, η εκδικητικότητα των κατακτητών και, σαν κορύφωμα, 
οι διώξεις των αριστερών από τους εθνικόφρονες. Σε ένα εφέ 
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δισημίας η συγγραφέας παραπέμπει από την κυριολεξία του 
«Κόκκινου σπιτιού» στη μεταφορά. 
   Το «Χρώμα του φεγγαριού» σημειώνει μια θεματική και μια 
υφολογική στροφή στο έργο της Παπαδάκη. Αφού ξεμπέρδεψε 
γρήγορα γρήγορα με το παρελθόν, την ταλαιπωρία του 
εμφυλίου και τη μετεμφυλιακή φτώχεια, κάνει στροφή σε νέες 
θεματικές, ανοίγεται στα σύγχρονα προβλήματα. 
  Οι ήρωες της «Μπόρας» πεινούν για ψωμί. Οι ήρωες όλων 
των μεταγενέστερων έργων της πεινούν για αγάπη. Όλα τα 
βάσανα, οι ταλαιπωρίες, ο ψυχικός σπαραγμός που ταλανίζει 
τους ήρωες οφείλονται, σε τελευταία ανάλυση, στην έλλειψη 
αγάπης. 
  H έλλειψη αγάπης και η ανασφάλεια που συνεπάγεται 
σπρώχνουν τους ήρωες, που ζουν πια στην πόλη, σε έναν 
ξεπεσμό, που είναι σχεδόν άγνωστος στην επαρχία: στην 
πορνεία και τα ναρκωτικά. 
  Όχι όλους. Κάποιοι θα συμβιβαστούν με τους κανόνες του 
παιχνιδιού και θα το ρίξουν στον καριερισμό και στο κυνήγι του 
χρήματος, λερώνοντας και τους πιο ιερούς δεσμούς, τους 
δεσμούς του αίματος, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο 
«Σκισμένο ψαθάκι». Αυτό βέβαια δεν θα τους κάνει καθόλου 
πιο ευτυχισμένους. 
  Στο «Χρώμα του φεγγαριού» οι ήρωες φεύγουν από νωρίς για 
την πρωτεύουσα, πιο νωρίς από ό,τι στην «Μπόρα», ήδη από 
τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, πουλώντας τα καπνοχώραφά 
τους στις Σέρρες. O Φώτης θα φτιαχτεί, όπως και οι ήρωες της 
«Μπόρας», όχι όμως και ο αδελφός του ο Πέτρος, που το 
ψυχολογικό του πρόβλημα από το βγαλμένο του μάτι θα τον 
οδηγήσει σε μια περιθωριακή ζωή, για να καταλήξει στη 
φυλακή, σκοτώνοντας τον άνθρωπο με τον οποίο τον απάτησε 
η φίλη του. 
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  Στο «Χρώμα του φεγγαριού» η Παπαδάκη πιστεύει ακόμη στο 
αρκαδικό ιδανικό της επιστροφής στην αγνή και αδιάφθορη 
επαρχία, που δεν τη μαστίζει πια η μετεμφυλιακή φτώχεια. O 
Φώτης θα γυρίσει στο χωριό, θα αγοράσει τα κτήματα που 
είχαν πουλήσει και θα ασχοληθεί στο εξής με τη γη. Στα 
επόμενα έργα της δεν υπάρχει πια αυτή η διέξοδος της φυγής 
(ή της επιστροφής) στην επαρχία και το happy end χάνεται για 
πάντα. 
  Στο «Σκισμένο ψαθάκι» οι ήρωες λες και ξεχύθηκαν από το 
μυθιστορηματικό κόσμο του Αλέξανδρου Κοτζιά, αποτελώντας 
την προσωποποίηση του κακού. Βρίζουν, κατηγορούν και 
υπονομεύουν ο ένας τον άλλο. Στόχος όλων είναι πώς να 
βάλουν στο χέρι όσο γίνεται μεγαλύτερο μερίδιο από την 
οικογενειακή περιουσία. Οι μόνοι που θα εξαιρεθούν είναι ο 
Λεωνίδας και η Ρόζυ. Το αντίτιμο όμως που πληρώνουν με το 
να μη συμμετάσχουν σε αυτό τον οικογενειακό 
αλληλοσπαραγμό είναι η περιθωριοποίηση. O Λεωνίδας 
μάλιστα θα πεθάνει στο τέλος από τα ναρκωτικά. H φυγή στην 
επαρχία, ανοικτή ακόμη δυνατότητα στο «Χρώμα του 
φεγγαριού», εδώ υποκαθίσταται από τη φυγή στους 
φαντασιακούς κόσμους των ναρκωτικών με το αδιέξοδο τέλος. 
   Ανάλογη ενδοοικογενειακή συμπεριφορά θα δούμε και στο 
«Αμάν αμάν». H Σιδερία θα κλέψει τον άνδρα της αδελφής της, 
πράγμα που θα την οδηγήσει στο θάνατο. Στη συνέχεια θα 
συγκατοικήσει με την άλλη αδελφή της. Όταν αυτή καταπέφτει, 
μετά το θάνατο του άντρα της, της συμπεριφέρεται με τον πιο 
βάναυσο τρόπο. 
  Βασικός πρωταγωνιστής στο «Αμάν αμάν» είναι ο Σέβης, ένα 
μικρό γυφτάκι που το αγόρασαν οι γονείς του και το έκαναν 
δικό τους υποκρινόμενοι μια ψεύτικη εγκυμοσύνη. Το μελαψό 
όμως χρώμα προδίδει. O μικρός Σέβης, στην αρχή 
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διαισθανόμενος και μετά μαθαίνοντας για την καταγωγή του, 
αναπτύσσει ως αντίδραση έναν ατίθασο χαρακτήρα. Γίνεται ο 
αποδιοπομπαίος τράγος για όλους, εκτός από τη μητέρα του. 
Όμως, την αγάπη της την αποκρούει, θεωρώντας την 
υποκριτική. Μόνο στο κρεβάτι του θανάτου της θα νιώσει 
επιτέλους, με μεγάλη καθυστέρηση, ότι τον αγαπούσε αληθινά, 
και θα αναπτύξει τη μεταφορά του μπολιάσματος των 
δένδρων. 
  Και για τον Σέβη δεν υπάρχει άλλη διέξοδος πέρα από το 
επικίνδυνο σπορ του πετάγματος με φτερά. Οι ριψοκίνδυνες 
πτήσεις του θα τον οδηγήσουν στην κατάκτηση του τίτλου του 
πρωταθλητή. Θα το εγκαταλείψει όταν νομίσει ότι βρήκε την 
αγάπη. Όταν αυτή θα τον προδώσει, θα πετάξει ξανά πάνω 
στους αιθέρες, για να πέσει στη συνέχεια στο έδαφος και να 
σκοτωθεί. Το ρίσκο είναι πάντα μια υποσυνείδητη αναζήτηση 
του θανάτου. 
  Μιλήσαμε πιο πριν για μια υφολογική στροφή που 
παρατηρείται στο «Χρώμα του φεγγαριού». H υφολογική αυτή 
στροφή έχει να κάνει με τη χρήση μιας ποιητικής γλώσσας, 
πλούσιας σε μεταφορές. H γλώσσα αυτή στην αρχή 
περιορίζεται σε ιντερμέτζα γεμάτα λυρισμό, από όπου θα 
διαχυθεί σιγά σιγά και στην κυρίως αφήγηση. Στο «Χρώμα του 
φεγγαριού» στα ιντερμέτζα αυτά ακούμε τις εμβόλιμες 
συνομιλίες μιας κερασιάς και ενός αστεριού. Στο «Σκισμένο 
ψαθάκι» τα ιντερμέτζα είναι αποσπάσματα από το ημερολόγιο 
της Ρόζυ, κατά τόπους όμως αφηγηματικό. Στο «Αμάν αμάν» η 
συγγραφέας χρησιμοποιεί τα ιντερμέτζα αυτά ως 
υποκατάστατο των σχολίων του αφηγητή. Στις «Κάργες», το 
τελευταίο της έργο, οι γεμάτες λυρικούς τόνους συνομιλίες των 
πουλιών (υπερβολικές σε έκταση, θα λέγαμε) αποτελούν το 
αφηγηματικό πρόσχημα και το συνδετικό ιστό της αφήγησης 
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πέντε ιστοριών, ιστοριών ταλαιπωρημένων ανθρώπων, που 
στην ουσία είναι πέντε ανεξάρτητα διηγήματα. Να προέβη 
άραγε η συγγραφέας σ’ αυτή την επινόηση για να αποφύγει 
ένα αντιεμπορικό λογοτεχνικό είδος; 
  Τα έργα της Παπαδάκη έχουν ένα έντονο δραματικό 
χαρακτήρα, τόσο από την άποψη των συγκρούσεων των 
προσώπων όσο και υφολογικά, από την άποψη ότι η 
συγγραφέας τούς εκχωρεί σχεδόν πλήρως το λόγο, 
περιορίζοντας τη σε πρώτο επίπεδο αφήγηση σχεδόν στο 
ελάχιστο. Τονίζει μάλιστα υφολογικά το λόγο τους βάζοντας 
στο στόμα τους αποφθεγματικές εκφράσεις, σε αύξουσα 
συχνότητα, όπως «Έχει μόνο ένα μάτι και τον θέλει 
μαυρομάτη», «Όποιος τη νύχτα περπατεί λάσπες και σκατά 
πατεί» κ.ά. Τον σχολιαστικό της λόγο τον αναθέτει σε norm 
figures, πρόσωπα που αγαπούν και νοιάζονται για τους 
ταλαιπωρημένους ήρωες και τους συμβουλεύουν συνεχώς. 
Τέτοια είναι ο Γεδεών για τον Φώτη, ο Κούλης για τον Λεωνίδα, 
ο Ναζής για τον Σέβη. 
  H πρωτοπρόσωπη αφήγηση εγκαταλείπεται ήδη από το 
«Κόκκινο σπίτι». Όμως, και σ’ αυτό το έργο, όπως και στην 
«Μπόρα», η αφηγήτρια παραθέτει αυτούσιες τις συνομιλίες 
των προσώπων. O πλάγιος λόγος, κανονικός ή ελεύθερος, 
απουσιάζει σχεδόν εντελώς από τα έργα της Παπαδάκη, όπως 
και ο μονόλογος, εσωτερικός ή μη. Πιο πιστή οπαδό του 
showing που προπαγανδίζει ο Henry James αντί του telling δεν 
μπορούμε να φανταστούμε. H απροθυμία αυτή του αφηγητή, 
είτε πρωτοπρόσωπος είναι είτε τριτοπρόσωπος, να μιλήσει ο 
ίδιος, έχει αποτέλεσμα να μένει ανεκμετάλλευτο ένα κορυφαίο 
δραματικό επεισόδιο, ο θάνατος του Σέβη στο «Aμάν αμάν», 
που συντελείται με μεγάλη ταχύτητα, φέρνοντας το έργο σε ένα 
κάπως απότομο τέλος. 
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  Κάθε αφηγηματική τεχνική έχει τις αδυναμίες της. Όμως, 
πάντα μετράει το τελικό αποτέλεσμα. Και το ότι τα βιβλία της 
Αλκυόνης Παπαδάκη πουλάνε δείχνει τουλάχιστον ότι αρέσουν 
στο ευρύ κοινό. 
 

Από το αφηγηματικό στο δραματικό κείμενο: συμβολή στη 
διδακτική της δραματοποίησης 

 
Διαδρομές, τ. 48, Χειμώνας 1997, σελ. 256-260 
 
   Η θεατρική παιδεία που πρόκειται να εισαχθεί σύντομα στη 
Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση δεν αφορά μόνο την 
ανάλυση θεατρικών κειμένων ή τη σκηνική διδασκαλία τους. Το 
θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση ανήκουν επίσης στο 
δικό της χώρο, αφού η θεατρική παιδεία δεν 
(αυτο)περιορίζεται αποκλειστικά σε ένα ιδιαίτερο μάθημα με 
το κλασικό εγχειρίδιο, αλλά εξακτινώνεται και σε άλλα 
μαθήματα, όπως η ιστορία, η φυσική, τα μαθηματικά, κ.λπ., και 
φυσικό βέβαια στον αδελφό κλάδο, τη λογοτεχνία. Και ο 
συνδετικός τους κρίκος είναι κυρίως η δραματοποίηση. 
   Την δραματοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων την 
αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός ή οι μαθητές. Όμως η ανάθεση 
της δραματοποίησης στους μαθητές αποτελεί διδακτική 
μέθοδο, αφού κατά τη διαδικασία της είναι υποχρεωμένοι να 
εμβαθύνουν με ένα ενεργητικό τρόπο στο κείμενο, 
αφομοιώνοντάς το έτσι καλύτερα, απ’ ότι θα το έκαναν με την 
κλασικού τύπου κειμενική ανάλυση. 
  Η δραματοποίηση βέβαια δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για να 
είναι το τελικό αποτέλεσμα όσο το δυνατόν καλύτερο 
αισθητικά, θα πρέπει οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί που θα την 
αναλάβουν να διαθέτουν ορισμένες γνώσεις όσον αφορά τις 
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ιδιομορφίες του λογοτεχνικού και του δραματικού κειμένου, τις 
ομοιότητες αλλά προ παντός τις διαφορές τους. Χωρίς να 
φιλοδοξούμε να εξαντλήσουμε το θέμα στο παρόν μας κείμενο, 
θα επισημάνουμε τις πιο σημαντικές παραμέτρους της 
δραματοποίησης. 
   Το κύριο στοιχείο του δραματικού κειμένου είναι ο διάλογος. 
Ο διάλογος όμως υπάρχει και στην αφηγηματική πεζογραφία. 
Έτσι, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η εύκολη λύση είναι η 
μεταφορά του διαλόγου από το αφηγηματικό στο δραματικό 
κείμενο. Αυτό όντως θα γίνει σε κάποιο βαθμό, όμως το ζήτημα 
είναι ότι δεν πρέπει και, συχνά λόγω έκτασης, δεν είναι 
δυνατόν να μεταφερθούν όλοι οι διάλογοι, αλλά απεναντίας 
χρειάζεται να γίνει μια επιλογή. Οι διάλογοι αυτοί επίσης 
συνήθως χρειάζονται ορισμένες τροποποιήσεις. Επί πλέον, 
ακόμα σημαντικότερο, είναι ανάγκη να προστεθούν διάλογοι. 
Ποια επεισόδια θα καλύπτουν αυτοί οι διάλογοι και τι είδους 
τροποποιήσεις ενδεχόμενα θα χρειαστεί να γίνουν, είναι κάτι 
που θα το συζητήσουμε παρακάτω. 
  Στη δραματοποίηση διηγημάτων τα πράγματα είναι πιο 
εύκολα, αφού υπάρχει ένας ισομορφισμός ανάμεσα στο 
διήγημα και το μονόπρακτο, το τελικό αποτέλεσμα της 
δραματοποίησής του. Και τα δυο επικεντρώνονται συνήθως σε 
ένα κεντρικό επεισόδιο, υπάρχουν λίγα πρόσωπα και η έκτασή 
τους είναι εξίσου μικρή. 
   Αυτό όμως δεν συμβαίνει στο μυθιστόρημα, που η έκτασή 
του συχνά είναι πολλαπλάσια από αυτή ενός δραματικού 
κειμένου. Γι’ αυτό θα μας απασχολήσει κυρίως η 
δραματοποίηση μυθιστορημάτων, αφού πολλά από όσα θα 
λεχθούν ισχύουν και για τη δραματοποίηση διηγημάτων.  
  Μια βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα θεατρικό έργο και σε 
ένα μυθιστόρημα είναι ότι το μυθιστόρημα προσφέρει ένα 
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πανόραμα ζωής, με άφθονα στοιχεία περισσότητας 
(redundancy). Το δράμα αντίθετα επικεντρώνεται στις κρίσιμες 
κορυφώσεις, τις γεμάτες σασπένς.1 Για να χρησιμοποιήσουμε 
την ορολογία του Ρ. Μπάρτ,2 το δράμα απαρτίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά από πυρηνικά γεγονότα/επεισόδια, που σε μια 
αιτιακή αλυσίδα πυροδοτούν το ένα το άλλο διαδοχικά. Το 
μυθιστόρημα όμως διαθέτει και άφθονα καταλυτικά γεγονότα, 
γεγονότα δηλαδή που συνήθως, χωρίς να προσθέτουν στη 
δράση, λειτουργούν ως δείκτες, οδηγώντας σε μια πληρέστερη 
διαγραφή των χαρακτήρων ή/και του περιβάλλοντος μέσα στο 
οποίο κινούνται. Πολλά από τα γεγονότα αυτά, 
επαναλαμβανόμενα, δίνονται συμπεριληπτικά (iterations). 
   Είναι προφανές ότι στη δραματοποίηση θα επιλεγούν κυρίως 
πυρηνικά γεγονότα. Όμως ο αριθμός τους μπορεί να είναι 
υπερβολικά μεγάλος, ώστε να μην είναι δυνατόν να χωρέσουν 
όλα στη δραματοποίηση. Σ’ αυτή την περίπτωση ο 
διασκευαστής θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του. 
  Υπάρχει ακόμη η περίπτωση σε ένα μυθιστόρημα να 
υπάρχουν παράλληλες πλοκές. Πρέπει να επιλεχθεί πάντα η 
ισχυρότερη, αυτή που προσφέρει περισσότερο τα στοιχεία της 
σύγκρουσης και του σασπένς. Στην «Άννα Καρένινα» του 
Τολστόι, για παράδειγμα, η δεύτερη πλοκή με την ιστορία του 
Λέβιν (παρόλο που, κατά τη γνώμη μου, περιέχει τις 
ωραιότερες λογοτεχνικά σελίδες του έργου) σε όλες τις 
δραματοποιήσεις και τις κινηματογραφικές μεταφορές 
παραλείπεται. 
  Μια άστοχη επιλογή είδαμε σε μια δραματοποίηση του τύπου 
«θεατρικό αναλόγιο»3 του «Ερωτόκριτου» που παρουσιάστηκε 
στη Μονή Καισαριανής. Η κορυφαία σκηνή της αναγνώρισης 
ούτε λίγο ούτε πολύ παραλείφθηκε, ενώ άλλα μη κορυφαία 
σημεία της δράσης δόθηκαν αναλυτικά. 
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  Με τη σημείωση αυτή θίγουμε μια άλλη διάσταση των 
γεγονότων, τον τυχόν ιδιαίτερο χαρακτήρα τους ως μοτίβων. Η 
αναγνώριση, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της 
τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη, θα πρέπει να αναπτύσσεται 
κατά τη δραματοποίηση όταν υπάρχει στη μυθοπλασία, γιατί 
συνιστά κορυφαίο σημείο της, με το χαρακτηριστικό ειρωνικό 
εφέ που περιέχει. Το ίδιο σημαντικά μπορεί να είναι και άλλα 
μοτίβα. 
   Ένα στοιχείο δραματικής έντασης είναι οι στιγμές σύγκρουσης 
των προσώπων. Οι στιγμές αυτές θα πρέπει να 
δραματοποιούνται, γιατί συνήθως οι συγκρουσιακές στιγμές 
έχουν ταυτόχρονα πυρηνικό και δεικτικό χαρακτήρα, όντας 
αποκαλυπτικές του ιδιαίτερου ήθους των προσώπων, και συχνά 
οδηγούν στην περιπέτεια, την μεταστροφή της τύχης του ήρωα, 
συστατικό και αυτό στοιχείο της τραγωδίας κατά τον 
Αριστοτέλη.  
  Λιγότερο πυρηνικά ή δεικτικά γεγονότα που «ξεχειλίζουν» από 
ένα αποδεκτό χρονικό όριο παράστασης ενός 
δραματοποιημένου κειμένου μπορούν να δοθούν 
αφηγηματικά, από τα πρόσωπα όμως του έργου, εφόσον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο. Ο εξωτερικός αφηγητής πρέπει να 
αποφεύγεται, παρόλο που αποτελεί μια εύκολη λύση στις 
πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις. Και αυτό γιατί, μια από τις μαγείες 
του θεάτρου είναι η ψευδαίσθηση της συγχρονικότητας, η 
αίσθηση ότι τα γεγονότα συμβαίνουν ζωντανά μπροστά μας, 
στο «τώρα» της πρόσληψής τους. Όταν υπάρχει αφηγητής, η 
ψευδαίσθηση αυτή υπονομεύεται, καθώς ο χρόνος δράσης 
μετατίθεται στο παρελθόν. Οι κατά καιρούς διασκευαστές του 
«Ερωτόκριτου» δεν μπόρεσαν να τον αποφύγουν, γιατί για να 
αποδώσουν το πλήρες πλαίσιο της δράσης χωρίς την παρουσία 
του θα έπρεπε να φτιάξουν κορνάριους στίχους και να τους 
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βάλουν στα χείλη των ηρώων, πράγμα λιγάκι δύσκολο. Έτσι 
περιορίζονται απλά στην επιλογή από το μακροσκελές αυτό 
επικολυρικό έπος, και όχι στην ανάπλαση ή την προσθήκη. 
  Από τα πρόσωπα του έργου μπορούν να δοθούν αφηγηματικά 
και συμπεριληπτικά γεγονότα, γεγονότα δηλαδή που 
επαναλαμβάνονται. Συχνά όμως τα γεγονότα αυτά είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά, και η μεν αφήγηση αναγκάζεται να τα 
δώσει ψευδοσυμπεριληπτικά, δηλαδή με τόσες λεπτομέρειες 
σαν να επρόκειτο για μοναδικό γεγονός, το δε δράμα ως 
μοναδικά γεγονότα, των οποίων ο συμπεριληπτικός 
χαρακτήρας αποκαλύπτεται από τα σχόλια των ηρώων.4 
  Προσοχή επίσης χρειάζεται στους αναχρονισμούς. Οι 
αναχρονισμοί δεν πρέπει να δίνονται σκηνικά, γιατί έτσι 
καταστρατηγείται η ψευδαίσθηση ότι τα γεγονότα συμβαίνουν 
στο παρόν της πρόσληψης, αλλά μέσω της αφήγησης των 
προσώπων. Καλό είναι γενικά να αποφεύγονται, και να 
διατηρούνται μόνο όσοι είναι απαραίτητοι, συνήθως το 
παρελθόν των ηρώων που κείται εκτός των χρονικών πλαισίων 
της δραματοποιημένης ιστορίας, και το οποίο φωτίζει την 
προσωπικότητά τους ή/και επιδρά αιτιακά στα μεταγενέστερα 
γεγονότα. Όσο για τις προσημάνσεις, ιδιαίτερα την 
προσήμανση του τέλους, επίσης πρέπει να αποφεύγονται. Αυτή 
μπορεί να δημιουργήσει εφέ τραγικής ειρωνείας, σασπένς του 
πώς, αισθήματα «φόβου και ελέου» για τον ήρωα ή τους 
ήρωες, όμως το έργο χρειάζεται μετά μια άλλου είδους 
αντιμετώπιση, κάτω από το φως των νέων εφέ και των νέων 
αισθημάτων για τους ήρωες, που απουσιάζουν όταν αυτή 
οδεύει σε ευθύγραμμη κίνηση. Η αντιμετώπιση αυτή απαιτεί 
μια ιδιαίτερη ικανότητα, την οποία δεν μπορούμε να 
απαιτήσουμε από τον εκπαιδευτικό, και πολύ περισσότερο από 
τους μαθητές.5 
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  Η φωνή του αφηγητή στο πεζογράφημα, με τη μορφή είτε των 
σχολίων είτε του «αφηγημένου λόγου» των ηρώων, μέσω της 
οποίας περνάει η δική του προοπτική στάση απέναντί τους 
ή/και απέναντι στα γεγονότα, η οποία καθορίζει εν πολλοίς και 
την «προτιθέμενη προοπτική πρόσληψης», αναγκαστικά θα 
πρέπει να περάσει μέσα από τον διάλογο των προσώπων. Για 
να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός ενός προσώπου 
από τον αφηγητή αναγκαστικά θα υποκατασταθεί από τον 
αυτοχαρακτηρισμό, από τον χαρακτηρισμό των άλλων και από 
τον έμμεσο χαρακτηρισμό μέσω της πράξης. Όταν αυτοί οι 
χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν στο αφήγημα ή δεν επαρκούν, 
αναγκαστικά θα πρέπει ο διασκευαστής να προσθέσει 
διαλογικά τμήματα ώστε να καλυφθεί η ανάγκη χαρακτηρισμού 
του προσώπου. 
  Δράμα σημαίνει δράση. Έτσι τα στατικά σημεία της αφήγησης, 
όπως τα σχόλια και η περιγραφή, δεν έχουν μεγάλη θέση στη 
δραματοποίηση. Τα μεν σχόλια διαχέονται μέσα στη δράση και 
το λόγο των προσώπων, με τον τρόπο που είπαμε παραπάνω, 
ενώ η περιγραφή καθίσταται περιττή, μια και τα αντικείμενα 
της περιγραφής, τα πρόσωπα και οι χώροι, παρουσιάζονται 
εικονιστικά κατά τη δραματοποίηση από τον ενδυματολόγο, 
τον σκηνογράφο, κ.λπ. Έτσι δεν απασχολούν ιδιαίτερα τον 
διασκευαστή παρά σε κάποια ενδεικτικά παρακείμενα. 
  Όσον αφορά την οικονομία των προσώπων, μάλλον δεν 
τίθεται ζήτημα για τις μαθητικές δραματοποιήσεις, αφού το 
ζητούμενο είναι η ενεργός συμμετοχή όσο γίνεται 
περισσότερων μαθητών. Σε επαγγελματικές βέβαια 
δραματοποιήσεις η οικονομία των προσώπων είναι αναγκαία, 
αφενός για να μη διαχυθεί η δράση και αφετέρου για λόγους 
καθαρά οικονομικούς. 
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  Ήδη θίξαμε έναν εξωτερικό περιορισμό, που δεν αφορά όμως 
τη δραματοποίηση στα πλαίσια του σχολείου. Υπάρχουν και 
άλλοι τέτοιοι. 
   Η αφήγηση διαθέτει απεριόριστους χώρους και χρόνους 
δράσης, μια και αποδίδονται λεκτικά. Στο θέατρο δεν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο. Ο αριθμός των σκηνών δεν μπορεί να είναι 
άπειρος. Το οικονομικό κόστος περιορίζοντας τον αριθμό των 
σκηνικών, άρα και των χώρων της δράσης (για λόγους 
οικονομικούς, αλλά και μεγέθους σκηνής, οι εσωτερικοί χώροι 
συνήθως προτιμούνται), θέτει τα δικά του όρια και τις δικές του 
αρχές επιλογής ως προς τα γεγονότα που θα προτιμηθούν για 
δραματοποίηση.  
  Η αφήγηση των μη δυνάμενων να παρασταθούν σκηνικά 
γεγονότων (κατά προτίμηση, όπως είπαμε, από τα χείλη των 
δρώντων προσώπων και όχι εξωτερικών αφηγητών, πράγμα 
που εν πολλοίς υπονομεύει την αποφυγή των αναδρομών), η 
οποία λόγω της φύσης της δραματοποίησης έχει την τάση να 
γίνεται υπερβολική σε σχέση με ένα καθαρά δραματικό 
κείμενο, θα πρέπει να περιορίζεται συνειδητά. Όμως συχνά 
υπάρχει και άλλη λύση. Ορισμένα γεγονότα, για τα οποία 
υπάρχουν σκηνικοί περιορισμοί, θα μπορούσαν να δοθούν off-
stage, ηχητικά, ή «τοιχοσκοπικά», με κάποιο από τα επί σκηνής 
πρόσωπα να τα αφηγείται «συγχρονικά», βλέποντας π.χ. από 
ένα παράθυρο. 
   Η μεταμοντέρνα τάση της δραματοποίησης αποτελεί μια 
πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και ένα άριστο μαθησιακό 
εργαλείο για τους μαθητές. Μια απάντηση σ’ αυτή την 
πρόκληση αποτελεί και το παρόν μας κείμενο, με την ελπίδα ότι 
θα αποτελέσει ένα ελάχιστο βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς 
εκείνους για τους οποίους το θέατρο δεν αποτελεί μια 
κυριακάτικη αναψυχή αλλά ένα μέσο πνευματικής και ψυχικής 
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διαπαιδαγώγησης που, παραμερίζοντας την από καθέδρας 
διδασκαλία και προϋποθέτοντας την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών, αποτελεί ένα πρωτοποριακό όργανο εκπαίδευσης το 
οποίο θα τύχη της ευρείας αποδοχής τους.  
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σκηνές που προηγήθηκαν δεν αποτελούσαν παρά επανάληψη 
παρόμοιων σκηνών, με άλλους καλεσμένους. Μόνο οι 
τελευταίες σκηνές της εγκατάλειψης της αυταπάτης των δύο 
ηρώων ότι τάχα έχουν ένα γιο δεν αποτελούν συμπερίληψη 
αλλά μοναδικά γεγονότα. 
5. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε υπόψη μας στην 
κινηματογραφική μεταφορά του «Λάθους» του Αντώνη 
Σαμαράκη. Το τέλος του ήρωα, στην κινηματογραφική εκδοχή, 
δίνεται στην αρχή. Έτσι το σπασπένς του τι θα γίνει με τον 
ήρωα, θα τη γλιτώσει, κ.λπ. μετατρέπεται σε σπασπένς του πώς 
έγινε και σκοτώθηκε. 
 

Multimedia και Εκπαίδευση: Μια πρόταση διδασκαλίας της 
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  Η εισαγωγή της θεατρικής παιδείας στη δημοτική και τη μέση 
εκπαίδευση βρίσκεται ήδη προ των πυλών, με μια θα λέγαμε 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε σχέση με ό,τι συμβαίνει σε 
άλλες χώρες. Το πρόβλημα και η πρόκληση βρίσκονται τώρα 
στην αρτιότερη προετοιμασία για αυτή την εισαγωγή, όσον 
αφορά τόσο την υλικοτεχνική υποδομή, όσο και την πιο 
ολοκληρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να 
βρεθούν προετοιμασμένοι μπροστά στο καινούριο διδακτικό 
τους αντικείμενο.  
  Βέβαια, όπως είναι γνωστό, τα «Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας» περιέχουν θεατρικά κείμενα, όχι μόνο από την 
ελληνική γραμματεία αλλά και την παγκόσμια, όπως βέβαια 
ποιητικά και πεζογραφικά κείμενα από την ίδια γραμματεία, 
πράγμα που καθιστά άστοχο τον τίτλο του εγχειριδίου. Όμως τα 
κείμενα αυτά είναι αποσπάσματα και όχι ολοκληρωμένα έργα, 
από τον «Φάουστ» του Γκαίτε, τον  «Καυχησιάρη στρατιωτικό» 
του Πλαύτου, τον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ, την «Στέλλα 
Βιολάντη» και «Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας» του 
Ξενόπουλου, κ. ά.,  με εξαίρεση κάποια μονόπρακτα όπως το 
«Κιλελέρ» του Βασίλη Ρώτα και «Ο σπιούνος» του Μπέρτολτ 
Μπρεχτ, από το «Τρόμος και αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ». Τα μόνα 
ολοκληρωμένα κείμενα προέρχονται από την αρχαία ελληνική 
γραμματεία και διδάσκονται ως ξεχωριστά εγχειρίδια. 
  Όμως και αυτά δεν διδάσκονται εξ ολοκλήρου. Πρώτον, γιατί 
παραλείπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα στίχοι, κυρίως 
από τα χορικά, και ιδιαίτερα από τα κείμενα που διδάσκονται 
στο πρωτότυπο («Αντιγόνη» και «Οιδίπους Τύραννος») και 
δεύτερον, γιατί δεν πραγματοποιείται η ολοκλήρωση της 
διδασκαλίας εξαιτίας της απώλειας διδακτικών ωρών 
(απεργίες, καταλήψεις, κ.λπ.). 
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  Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως η διδασκαλία έργων 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας από το πρωτότυπο είναι μια 
μετατόπιση ενδιαφέροντος προς τη γλωσσική διδασκαλία, 
ιδιαίτερα στον «Οιδίποδα Τύραννο» που περιέχεται στην 
εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων, όχι επειδή 
υπαγορεύεται από το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά επειδή έτσι 
κρίνει ο διδάσκων, βρίσκοντας μια καλή ευκαιρία να 
συμπληρώσει τα κενά των μαθητών στη γραμματική και το 
συντακτικό. 
  Ένα άλλο πρόβλημα είναι η τμηματική διδασκαλία των 
κειμένων (τόσοι στίχοι την ημέρα, περισσότεροι από 
μετάφραση, λιγότεροι από το πρωτότυπο) που, καθώς δεν 
επιτρέπει τη συνολική προσέγγιση ενός έργου, εκτρέπεται σε 
λεπτομερειακούς και εν πολλοίς άχρηστους βυζαντινισμούς. Η 
συνολική προσέγγιση αφήνεται για το τέλος, αφού 
ολοκληρωθεί η διδασκαλία, και γι’ αυτή το αναλυτικό 
πρόγραμμα προβλέπει ελάχιστες ώρες, με αποτέλεσμα να 
χάνεται ο χαρακτήρας της «θεατρικότητας», άρα και η ουσία 
του διδασκομένου έργου. 
   Το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως είπαμε υπάρχει στα κείμενα 
της νεοελληνικής και της παγκόσμιας γραμματείας, που μόνο 
αποσπάσματά τους υπάρχουν στα σχετικά εγχειρίδια.  
  Και εδώ δημιουργείται ένα πρόσθετο πρόβλημα. Η επιλογή 
των αποσπασμάτων συχνά δεν είναι η πιο αντιπροσωπευτική, 
όχι τόσο γιατί αυτά που επιλέγονται δεν είναι τα καλύτερα από 
την άποψη της «λογοτεχνικότητας», όσο γιατί δεν 
προσφέρονται για μια αρτιότερη προσωπογράφηση των ηρώων 
ή γιατί δεν περιέχουν σημαντικά σημεία της δράσης. Οι 
περιλήψεις που δίνονται των τμημάτων που έχουν 
παραλειφθεί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη γνώση του 
συνολικού έργου. Η εντύπωση που απεκόμισα διαβάζοντας 
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ολόκληρα τα έργα που ανθολογούνται στα «Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» ήταν αρκετά διαφορετική απ’ αυτή 
που μου έδωσε η ανάγνωση των αποσπασμάτων τους με τις 
σχετικές περιλήψεις σ’ αυτά τα εγχειρίδια. Έτσι δημιουργείται 
αναπόφευκτα πρόβλημα στην αναλυτική προσέγγιση των 
έργων. Το να διαβάσει ο εκπαιδευτικός το συνολικά κείμενα 
πριν τα διδάξει θα λύσει μόνο εν μέρει το πρόβλημα, εφόσον η 
ανάγνωσή του είναι ασύμπτωτη μ’ αυτή των μαθητών, οι 
οποίοι θα περιοριστούν μόνο σε ό,τι περιέχεται στο σχολικό 
εγχειρίδιο.1 

   Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η πραγμάτωση ενός 
δραματικού κειμένου συντελείται μόνο με το ανέβασμά του 
πάνω στη σκηνή. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι παρά είναι 
λογοτεχνικό κείμενο, και η ανάγνωσή του μπορεί να προσφέρει 
μια σημαντική αισθητική απόλαυση, ιδιαίτερα όσον αφορά 
έργα «της πολυθρόνας», που γράφηκαν με στόχο να 
διαβαστούν και όχι να παιχτούν, αδικεί όμως άλλα έργα, όπως 
π.χ. του θεάτρου του παράλογου, που μόνο στη σκηνική τους 
παρουσίαση καταφέρνουν να εκπέμψουν πλήρως το μήνυμά 
τους. 
  Τι γίνεται για παράδειγμα με τη χρήση των σιωπών; Μπορεί 
να υπάρχει στο «παρακείμενο» η ένδειξη «παύση», όμως δεν 
δείχνεται η διάρκειά της, και η σημειολογική επινόηση π.χ. του 
Γιώργου Μανιώτη στα θεατρικά έργα του με τη χρήση στιγμών 
σε δυο ή και περισσότερες γραμμές μόνο ενδεικτική μπορεί να 
είναι ως προς τη διάρκεια της σιωπής. Και φυσικά στα 
περισσότερα δραματικά κείμενα η ένδειξη «παύση» δεν 
υπάρχει. Γενικά το «παρακείμενο» περιορίζεται, καθώς ο 
δραματουργός έχει στο νου του όχι τον αναγνώστη αλλά τον 
σκηνοθέτη, του οποίου θέλει να διευρύνει τις επιλογές κατά το 
ανέβασμα του έργου. 
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  Το πρώτο πράγμα που προτείνουμε για τη διδασκαλία των 
θεατρικών κειμένων είναι η παρακολούθηση μιας θεατρικής 
παράστασής τους πριν τη διδασκαλία τους. Θεωρείται 
απαραίτητη πριν από οποιαδήποτε προσέγγιση η συνολική 
γνώση τους, και όχι η τμηματική, όπως γίνεται μέχρι τώρα. 
  Εδώ θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς: και πού θα βρεθεί 
αυτή η παράσταση; Αν το έργο δεν περιλαμβάνεται στο 
χειμερινό ρεπερτόριο των θιάσων, τότε τι γίνεται; 
  Η λύση είναι να καταργηθεί το φετίχ του εγχειριδίου. Να έχει 
την άνεση ο εκπαιδευτικός να επιλέξει ένα έργο που υπάρχει 
στο ρεπερτόριο των θιάσων, και δόξα τω θεώ οι περισσότεροι 
θίασοι προτιμούν τον ασφαλή δρόμο των καταξιωμένων έργων 
της ελληνικής και παγκόσμιας δραματουργίας, όπου υπάρχει 
μια ευρεία γκάμα επιλεκτικών δυνατοτήτων.  
  Και οι μαθητές της επαρχίας; 
  Υπάρχουν πάντα οι μαγνητοσκοπήσεις ως υποκατάστατο, οι 
οποίες διατίθενται από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ βέβαια, με 
ευθύνη του Υπουργείου, πρέπει να αποφευχθεί ο σκόπελος της 
γραφειοκρατίας και να στηθεί ένας μηχανισμός αναπαραγωγής 
ώστε οι κόπιες να δίνονται δωρεάν για να πλουτίσουν τη 
βιντεοθήκη του σχολείου, η οποία προβλέπεται (και πρέπει) 
στο μέλλον να ανταγωνιστεί σοβαρά τη σχολική βιβλιοθήκη. 
  Υπάρχει μια ακόμη προϋπόθεση γι’ αυτό: ο εξοπλισμός του 
σχολείου σε βίντεο και τηλεόραση. Η οθόνη θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατό πιο μεγάλη, ώστε να είναι άνετη η 
παρακολούθηση από ένα σύνολο τριάντα περίπου μαθητών, 
πολλοί από τους οποίους θα είναι αρκετά απομακρυσμένοι απ’ 
αυτήν. Εκείνοι που δεν παρακολουθούν άνετα, το πιο πιθανόν 
είναι να αποτελέσουν πηγή όχλησης για τους άλλους.  
  Υπάρχει και μια άλλη λύση: η παρουσίαση σε «θεατρικό 
αναλόγιο» του έργου, όπως είναι οι «κοντσερτάντε» 
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παραστάσεις της όπερας, όπου οι τραγουδιστές τραγουδούν 
χωρίς να παίζουν. Για αυθεντική παράσταση δεν μιλάμε, αυτή 
το πολύ να γίνει για ένα μόνο έργο στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς. Ο εκπαιδευτικός έχει την άνεση να επιλέξει μαθητές 
που κάνουν καλή απαγγελία, να μοιράσει τους ρόλους και να 
διαβαστεί το έργο στην τάξη, χωρίς τα έξοδα μιας παράστασης. 
Το αποτέλεσμα θα είναι περίπου ανάλογο με εκείνο των 
«ραδιοδραμάτων» ή του «ραδιοφωνικού θεάτρου». Ελλείψει 
ανάλογης προσαρμογής, ένας μαθητής θα αναλάβει να 
διαβάζει το παρακείμενο. Έτσι η ανάλυση που θα γίνει μετά θα 
είναι πιο αποδοτική. Οι μαθητές, και μεγαλύτερη συμμετοχή θα 
έχουν και καλύτερα θα το αφομοιώσουν. 
  Μετά την παρακολούθηση της παράστασης, ζωντανής ή 
βιντεοσκοπημένης, ή της σε «θεατρικό αναλόγιο» ανάγνωσης, 
οι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν το ίδιο το κείμενο κατά 
μόνας. Η ανάγνωση θα ανακαλεί συνειρμικά σκηνές της 
παράστασης, και έτσι θα εντυπωθεί το έργο καλύτερα στη 
μνήμη τους, πράγμα που θα διευκολύνει και θα αξιοποιήσει 
περισσότερο της αναλυτική προσέγγιση στο έργο. Και για να 
μην ξοδεύονται οι μαθητές, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, το 
οποίο διαθέτουν σήμερα όλα τα σχολεία, θα μπορούσε να 
προσφέρει ισάριθμα με τους μαθητές αντίγραφα μιας 
επιμελημένης έκδοσης. 
  Υπάρχει μια ακόμη λύση: Η αξιοποίηση των multimedia. Προς 
την κατεύθυνση αυτή εργάζεται εξάλλου ερευνητική ομάδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με υπεύθυνο τον καθηγητή 
Θεατρολογίας κ. Θόδωρο Γραμματά.  
  Αυτή τη στιγμή σχεδόν κάθε μαθητής διαθέτει το δικό του P.C. 
με dvd-rom, που μπορεί να το χρησιμοποιεί κυρίως για να 
παίζει με τις ώρες παιχνίδια, αλλά και για να περιπλανηθεί στον 
κόσμο μιας ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας, να ασχοληθεί με 
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εκπαιδευτικά προγράμματα ξένων γλωσσών, κ.λπ. Αυτό το P.C. 
μπορεί να αξιοποιηθεί και για την θεατρική αγωγή του μαθητή. 
  Τι μπορεί να γίνει. 
  Το κείμενο του προς διδασκαλία έργου μπορεί να γραφεί σε 
dvd-rom με τη μορφή hypertext ή hypermedia. Σε καίρια 
σημεία του κειμένου θα υπάρχουν σύνδεσμοι (links) 
φωτισμένων λέξεων, που πατώντας τους με το ποντίκι 
μεταφέρεσαι σε ένα άλλο κείμενο ή μια εικόνα (κινούμενη ή 
μη). Το κείμενο μπορεί να είναι ερμηνευτικό, συγκριτολογικό, 
σχόλιο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, ή εικόνα μιας από τις 
κορυφαίες σκηνές του έργου.  
  Παράδειγμα: 
  Στη σκηνή που ο Ορέστης σκοτώνει τη μητέρα του στις 
«Χοηφόρες» του Αισχύλου, μπορεί να υπάρχει σύνδεσμος που 
να δείχνει απόσπασμα από δόκιμη παράσταση σε κινούμενη 
εικόνα, ή να παραπέμπει στο ανάλογο απόσπασμα από την 
«Ηλέκτρα» του Ευρυπίδη. Βέβαια, το απόσπασμα αυτό μπορεί 
να δοθεί και σε υποσημείωση. Όμως ο μαθητής εδώ έχει τη 
δυνατότητα ενός αρκετά εκτεταμένου αποσπάσματος, πράγμα 
δύσκολο σε μια απλή υποσημείωση. Τέλος, το απόσπασμα 
αυτό θα έχει συνδέσμους για άλλες «υποσημειώσεις», κ.ο.κ. 
Ακόμη θα μπορούσε να υπάρχει και μια συγκριτολογική 
προσέγγιση με τις κινηματογραφικές μεταφορές ενός έργου. 
Στην ρωσική κινηματογραφική μεταφορά  του «Άμλετ», με τον 
Ινοκέντι Σμοκτουνόφσκι στον επώνυμο ρόλο, η σκηνή όπου ο 
Άμλετ επιτίθεται με προτεταμένο το σπαθί και σκοτώνει τον 
Κλαύδιο, δολοφόνο του πατέρα του και εραστή της μητέρας 
του, αποδίδεται εξαίρετα. 
  Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να περιέχονται σε 
ένα dvd-rom το οποίο να αντιγράφεται από τον εκπαιδευτικό 
με ένα dvd-writer σε τόσα αντίγραφα, όσοι είναι και οι 
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μαθητές, ώστε να μπορούν να το μελετούν μόνοι τους στο σπίτι 
τους. 
  Και επειδή οι πληροφορίες που θα ήθελε να αναζητήσει 
κανείς θεωρητικά είναι άπειρες και δεν χωράνε σε ένα dvd-
rom, θα μπορούσε να υπάρχει μια τράπεζα πληροφοριών σε 
κάποια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας στην οποία θα 
οδηγούσαν ορισμένοι σύνδεσμοι μέσω Internet, όπως γίνεται 
με τις multimedia εγκυκλοπαίδειες, ή σε άλλες τράπεζες που 
διαθέτουν σχετικές πληροφορίες, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες 
άλλων ιδρυμάτων, κ.λπ. Σίγουρα όλοι οι μαθητές δεν θα 
αξιοποιούσαν όλες αυτές τις δυνατότητες. Όμως αξίζει να δοθεί 
αυτή η ευκαιρία στους πιο προικισμένους και επιμελείς απ’ 
αυτούς.    
  Μια τράπεζα θεατρικών πληροφοριών δεν έχει στηθεί ακόμη, 
όμως οι συγγραφείς και οι εκδότες, και ειδικά οι εκδότες 
περιοδικών, θα πρέπει να ενεργούν με την προοπτική ότι αυτή 
η τράπεζα θα δημιουργηθεί κάποια μέρα. 
  Τι θέλω να πω μ’ αυτό. 
  Είναι γνωστό ότι τα περισσότερα κείμενα σήμερα, βιβλία ή 
άρθρα, δίνονται στους εκδότες με ηλεκτρονική μορφή, για να 
μην πληκτρολογούνται δυο φορές, όπως συνέβαινε παλιά με 
τις γραφομηχανές. Το κείμενο αυτό, όπως και πολλά άλλα του 
παρόντος αφιερώματος, θα δοθούν σε δισκέτες. Το περιοδικό 
καλό θα ήταν να τις κρατήσει, ώστε να κατατεθούν αργότερα 
στην αναμενόμενη να δημιουργηθεί τράπεζα πληροφοριών, 
ώστε να μπορέσει μελλοντικά να ανατρέξει κανείς εύκολα σ’ 
αυτά. Αναγκαία είναι φυσικά και η δημιουργία μιας βάσης 
δεδομένων, σύμφωνα με το περιεχόμενο των άρθρων, για να 
διευκολύνεται η θεματική αναζήτησή τους.  
  Το «εγχειρίδιο» dvd-rom στο οποίο αναφερθήκαμε δεν το 
εννοούμε μόνο ως μια απλή τράπεζα πληροφοριών με τις 
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ειδικές δυνατότητες που αναφέραμε. Πιστεύουμε ότι μπορούν 
να ενσωματωθούν σε αυτό προγράμματα διδασκαλίας, 
παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε dvd-rom για τη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών. Ένα απλό πρόγραμμα θα ήταν ένα 
τεστ ελέγχου του τύπου πολλαπλών επιλογών (multiple choice). 
  Ακόμη θεωρούμε απαραίτητη τη δημιουργία μιας θεατρικής 
εγκυκλοπαίδειας σε dvd-rom. Κάνουμε την πρόταση, με την 
ελπίδα ότι θα την βρει δελεαστική η ιδιωτική πρωτοβουλία, 
που συνήθως προπορεύεται από τις κυβερνητικές. Ήδη 
κυκλοφορεί σε cd-rom η εγκυκλοπαίδεια της «Κρητικής 
Αναγέννησης», με ένα θαυμάσιο εικαστικό και ηχητικό υλικό, 
που αναφέρεται σε αρκετή έκταση στην κρητική δραματουργία 
εκείνης της εποχής. Διαθέτω την προσωπική εμπειρία της 
θερμής ανταπόκρισης που βρήκε από τους φοιτητές μου, 
χρησιμοποιώντας την κατά τη διδασκαλία του μαθήματος 
«Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το 
εαρινό εξάμηνο 1996-97. 
  Επίσης θεωρούμε αναγκαία την εκπόνηση ενός προγράμματος 
για την νεοελληνική δραματουργία αντίστοιχου με το 
Gutenberg project. To πρόγραμμα αυτό αφορά την ηλεκτρονική 
μεταγραφή των αριστουργημάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 
Τα έργα αυτά διατίθενται σε cd-rom, αλλά μπορεί να τα 
κατεβάσει κανείς (download) στον υπολογιστή του με FTP από 
την διεύθυνση: uiarchive.cso.uiuc.edu στο directory: 
pub/etext/gutenberg.  
  Διάβασα σε σχετικό περιοδικό τη δήλωση ενός αρθρογράφου 
που περιέγραφε το σχέδιο ότι παρ’ όλα αυτά θεωρεί την 
ανάγνωση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή εντελώς 
άβολη, και ότι προτιμά την ανάγνωση από βιβλίο. Και ασφαλώς 
δεν έχει άδικο.  
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  Αν το Gutenberg project κρίνεται αναγκαίο για έργα που 
μπορεί στο κάτω κάτω να τα βρει κανείς έντυπα, γίνεται 
αντιληπτό πόσο πιο αναγκαίο είναι αυτό για δραματουργικά 
κείμενα περασμένων εποχών που δεν έχουν εκδοθεί. Αλλά και 
αν έχουν εκδοθεί, είτε είναι δυσπρόσιτα, είτε το κόστος της 
φωτοτυπικής τους αναπαραγωγής είναι εξαιρετικά υψηλό.  
  Θα φέρω ένα προσωπικό παράδειγμα.  
  Μελετούσα ένα έργο με κείμενα για την ψυχαναλυτική 
κριτική, ανάμεσα στα οποία γινόταν εκτενής αναφορά και στην 
ανάλυση που έκανε ο Λακάν του διηγήματος «The purloined 
letter» του Ε.Α.Poe. Η εύρεση αυτού του διηγήματος, το οποίο 
θα με διευκόλυνε στην παρακολούθηση της ανάλυσης του 
Λακάν, σε κάποια βιβλιοθήκη, ίσως δεν ήταν αδύνατη, θα μου 
έπαιρνε όμως σίγουρα ένα πρωινό. Σε πέντε λεπτά το είχα 
κατεβάσει από τη διεύθυνση του Gutenberg project. 
  Υπάρχει και ένας βασικότερος λόγος συνηγορίας των 
ηλεκτρονικών κειμένων. Το κείμενο, στην ηλεκτρονική του 
μορφή, διευκολύνει αφάνταστα μια κειμενογλωσσολογική και 
υφολογική ανάλυση. Έτσι τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και 
για τον ερευνητή αποτελεί ένα πρώτης τάξεως εργαλείο. Για 
παράδειγμα, με μόνο το εργαλείο find του κειμενογράφου 
word, μπορεί κανείς να βρει μια λέξη-κλειδί πόσες φορές και 
πού απαντάται σε ένα κείμενο.  
  Άλλο παράδειγμα, πάλι προσωπικό. 
  Αυτή την εποχή με απασχολεί μια συγκριτολογική μελέτη για 
το πως περιγράφουν διάφοροι συγγραφείς την ερωτική πράξη. 
Από ένα περιορισμένο corpus έχω διαπιστώσει ορισμένες 
διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες συγγραφείς. Έχω 
βέβαια κάποια έργα υπόψη μου, όμως υπάρχουν πολύ 
περισσότερα που θα ήθελα μια ολόκληρη ζωή να τα διαβάσω. 
Δίνοντας στο find λέξεις-κλειδιά όπως kiss, love, κ.λπ. 
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μεταβαίνω αστραπιαία σε αποσπάσματα έργων που μπορούν 
να με ενδιαφέρουν.  
  Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν σε cd-rom τα άπαντα του 
Σαίξπηρ. Για ένα μελετητή του έργου του αποτελεί θησαυρό, 
όπως και ο «Ίβικος», πρόγραμμα που περιέχει όλα τα έργα της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας, και φυσικά των τριών 
τραγικών και του Αριστοφάνη. 
  Και εδώ χρειάζεται η διακλαδική συνεργασία θεατρολόγων και 
προγραμματιστών, ώστε αυτές οι στοιχειακές δυνατότητες να 
διευρυνθούν. Ο θεατρολόγος θα λέει τι θέλει, και ο 
προγραμματιστής θα δημιουργεί το αντίστοιχο πρόγραμμα. 
Αντίστροφα, ο προγραμματιστής εκθέτοντας τις δυνατότητες, 
θα γεμίζει ιδέες τον θεατρολόγο για το τι άλλο θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί. Ένα σχετικό πρόγραμμα που ανακάλυψα, αφορά 
ένα βασικό λεξιλόγιο της αγγλικής πεντακοσίων τόσων λέξεων, 
και με μια απλή εντολή μπορεί κανείς να βρει ένα αγγλικό 
κείμενο σε τι ποσοστό περιέχει αυτές τις βασικές λέξεις.  
  Οι διακλαδικές συνεργασίες είναι λίγο δύσκολες. Με την 
εισαγωγή όμως της πληροφορικής στη δημοτική και στη μέση 
εκπαίδευση, δεν είναι ουτοπικό να προσδοκούμε μια 
μελλοντική γενιά δασκάλων και καθηγητών με γνώσεις και 
ικανότητες προγραμματισμού που θα τις χρησιμοποιούν για 
την παραπέρα προώθηση τόσο των ερευνητικών εργασιών 
τους, όσο και της διδασκαλίας τους.  
  Αυτή τη στιγμή στο χώρο της θεατρικής παιδείας γίνεται μια 
επανάσταση. Και μια επανάσταση (ας θυμηθούμε τον ρώσικο 
κινηματογράφο μετά το ’17) δεν μπορεί παρά να αξιοποιήσει 
τα πιο προωθημένα τεχνολογικά μέσα.2  
 
Σημειώσεις 
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1. Παρεμπιπτόντως, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τη 
διδασκαλία του μυθιστορήματος. Μια λύση που μπορούμε να 
σκεφτούμε γι’ αυτό είναι η ανάγνωση κατ’ οίκον από τους 
μαθητές δυο μυθιστορημάτων κατά τις διακοπές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα, τα οποία θα καλούνται να 
σχολιάσουν με την επάνοδό τους στο σχολείο. Για τα κείμενα 
της δραματουργίας  τα πράγματα είναι ακόμη ευκολότερα, 
γιατί δεν είναι εκτενή, και η ανάγνωσή τους σπάνια υπερβαίνει 
το δίωρο που απαιτεί η παράστασή τους.  
2. Μετά από 20 τόσα χρόνια από τότε που γράφηκε αυτό το 
κείμενο το cd-rom έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αντικατασταθεί 
από το dvd-rom. Έτσι το αντικατέστησα κι εγώ στο κείμενο.  
 

Μένης Κουμανταρέας, η ελεγεία της χαμένης νιότης 
 
Φιλολογική, τ. 61, Οκτ-Δεκ. 1997, σελ. 32-35 
 
  Φέτος ο Μένης Κουμανταρέας συμπλήρωσε μια διαδρομή 
τριανταπέντε χρόνων δημιουργικής παρουσίας στα ελληνικά 
γράμματα, χωρίς να δείχνει καθόλου έτοιμος για 
συνταξιοδότηση. Απεναντίας, το ταλέντο του παρουσιάζεται με 
έντονα δημιουργικό σφρίγος στο τελευταίο του έργο με τίτλο 
«Η  μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω». 
  Επ’ ευκαιρία αυτής της τριακονταπενταετίας θα 
επιχειρήσουμε μια σύντομη αναδρομή στο έργο του. 
  Ο Κουμανταρέας ξεκινάει την καριέρα του ως λογοτέχνης στα 
τριανταένα του χρόνια, το 1962, με τα «Μηχανάκια». Το έργο 
αυτό αποτελεί μια προσωπογραφία της γενιάς του, 
προεικονίζοντας τους ήρωες που θα πρωταγωνιστήσουν στα 
επόμενα έργα του. 
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  Στο πρώτο διήγημα με τον ομώνυμο τίτλο πρωταγωνιστής 
είναι ένας νεαρός που βρίσκεται μετέωρος και συμπιεσμένος 
ανάμεσα σε δυο κυρίαρχους τύπους: τον «γκομενάκια» και τον 
«κουλτουριάρη», που τυχαίνει επί πλέον να είναι και 
χριστιανός. Ο δεύτερος αυτός, λειτουργώντας ως υπερεγώ, δεν 
θα τον αφήσει να απολαύσει τη γυναικεία συντροφιά, που θα 
του προμηθεύσει η συναναστροφή του με τον άλλο τύπο. 
  Στο «Λουτρό», ένα από τα λίγα αισιόδοξα έργα του, ο νεαρός 
εξεγείρεται ενάντια στην υπερπροστατευτική μητέρα του. Είναι 
ο μόνος από τους εξεγερμένους ήρωες του Κουμανταρέα, από 
τον ωραίο λοχαγό που τα βάζει με το στρατιωτικό κατεστημένο 
μέχρι τον Σερέτη που σπάζει τη ρουτίνα της καθημερινότητας 
φιλοδοξώντας να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή, που 
πετυχαίνει. 
  Στην «Επαρχία Λοκρίδος» ο νεαρός ήρωας είναι ένα 
πρόπλασμα του Σερέτη της «Φανέλας με το εννιά». Ο τελικός 
θάνατός του φαίνεται ως αποτέλεσμα της άτης, λόγω της 
ύβρεως μιας αλαζονικής συμπεριφοράς. Όμως, όπως έχει 
επισημάνει ήδη η κριτική για την «Φανέλα με το εννιά» και τον 
«Ωραίο λοχαγό»,1 το κυρίαρχο θέμα δεν είναι το θέμα της άτης 
που έρχεται ως αποτέλεσμα της ύβρεως (που δεν υπάρχει 
άλλωστε στον «Ωραίο λοχαγό»), αλλά το θέμα του «Πορτραίτου 
του Ντόριαν Γκρέυ» του Όσκαρ Ουάιλντ, μια ελεγεία για τα 
νιάτα, τη δύναμη και την ομορφιά που αδήριτες νομοτέλειες 
καταδικάζουν στη φθορά και στην παρακμή. 
  Ο «Σκαπανέας» εισάγει στη μακρά σειρά περιθωριακών που 
θα πρωταγωνιστήσουν στο «Χερουβείμ και Σεραφείμ» (1981), 
ταλαιπωρημένα από τη ζωή πρόσωπα, τα οποία ο συγγραφέας 
βλέπει με συμπάθεια και κατανόηση, ακόμη και τον 
«Πολύβιο», τον επιδειξία στο ομώνυμο διήγημα. Δεν θα χάσει 
όμως την ευκαιρία να καταφερθεί ενάντια στον στρατοκρατικό 
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αυταρχισμό, λες και είχε υποψιαστεί από τότε ότι επρόκειτο να 
κυριαρχήσει και στην πολιτική μας ζωή πέντε χρόνια αργότερα, 
με μια έξυπνη αφηγηματική τεχνική. Η κυρίως αφήγηση 
αποτελεί τη λεκτική μεταγραφή μιας  κινηματογραφικής 
ταινίας, την προβολή της οποίας, σε μια παράσταση μπροστά 
σε μια επιτροπή λογοκρισίας, διακόπτει κατά διαστήματα ένας 
αξιωματικός, για να αποκαλύψει με τα σχόλιά του το 
χαρακτηριστικό εκείνο στρατοκρατικό πνεύμα το οποίο θέλει 
να σατιρίσει ο Κουμανταρέας. 
  Όταν αυτό θα επιβληθεί με τη δικτατορία του ’67, θα πέσει 
θύμα της και ο ίδιος, με το δεύτερο βιβλίο του, το 
«Αρμένισμα», μια συλλογή από τρία διηγήματα. Στη συλλογή 
αυτή ο Κουμανταρέας χρησιμοποιεί το παρελθόν για να 
σχολιάσει το παρόν. Φουκαράδες όπως οι «αρμένηδες» στο 
«Αρμένισμα», και ο πιτσιρίκος του «Μέρα του 1638», είναι τα 
θύματα ενός στυγνού και ανελέητου κόσμου, στον οποίο είναι 
αναπόδραστα «ερριμμένοι», χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να 
πιάσουν καθόλου το νήμα της τύχης τους στα χέρια τους. Το 
ίδιο θύματα ενός διεφθαρμένου κόσμου είναι και τα πρόσωπα 
του «Γάμου του Σπόρου και της Ποπαίας», ένα μίνι 
«Σατιρικόν», όπου εδώ ο παρελθοντικός χρόνος εισβάλει με μια 
αντικατοπτρική (mise en abyme) ιστορία από τα ρωμαϊκά 
χρόνια της παρακμής. 
  Τα «Καημένα» (1972) είναι δυο κακόμοιρα, «καημένα» 
αλητάκια, που κάηκαν σε ένα καΐκι (Το ίδιο εφέ δισημίας στον 
τίτλο είχε χρησιμοποιήσει και στο «Αρμένισμα» ο συγγραφέας). 
Στην «Αγία Κυριακή στο βράχο», το δεύτερο διήγημα αυτού του 
βιβλίου, οι κάτοικοι ενός ολόκληρου χωριού πέφτουν θύματα 
πειρατών που ήλθαν μεταμφιεσμένοι σε θεατρίνους. 
  Κύριο υφολογικό στοιχείο αυτών των πρώτων έργων είναι το 
εφέ της επανάληψης σε λεκτικό επίπεδο, που φτάνει σε 
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ολόκληρες περιόδους. Όμως στα «Καημένα» παρατηρούμε μια 
αλλαγή στην αφηγηματική τεχνική, που θα χαρακτηρίσει τα 
επόμενα έργα του συγγραφέα. Μέχρι τώρα ο αφηγητής ήταν 
εξωδιηγητικός-ετεροδιηγητικός, ο κλασικός τριτοπρόσωπος 
αφηγητής. Τώρα οι αφηγητές είναι μεν ετεροδιηγητικοί, είναι 
όμως ενδοδιηγητικοί. Αυτό το πετυχαίνει ο Κουμανταρέας στα 
«Καημένα» με το να δημιουργεί μέχρι και τρίτο επίπεδο 
αφήγησης, σε διαδοχικά εγκιβωτισμένες μαρτυρίες/διηγήσεις. 
Στο «Χερουβείμ και Σεραφείμ» ο αφηγητής είναι 
ενδοδιηγητικός, όμως είναι ετεροδιηγητικός, αφού 
πρωταγωνιστές είναι άλλα πρόσωπα, γνωστά στον αφηγητή. 
  Και ενώ στο έργο αυτό ο αφηγητής ταυτίζεται περίπου με τον 
συγγραφέα, στο τελευταίο έργο του Κουμανταρέα «Η μυρωδιά 
τους με κάνει να κλαίω» αφηγητής είναι ένας κουρέας που 
αφηγείται ιστορίες πελατών του. 
  Η «Βιοτεχνία υαλικών» (1975) εισάγει στην αστική 
θεματολογία των επόμενων έργων του, με μια μυθοπλασία που 
τοποθετείται στο παρόν και σε συγκεκριμένους πια, 
κατονομαζόμενους χώρους. Το θέμα της είναι η διαδρομή προς 
τον μικροαστικό συμβιβασμό της πάλαι ποτέ αγωνίστριας 
Μπέμπας, που παράτησε τον αγώνα για κοινωνική αλλαγή για 
να αφοσιωθεί στο εξής στην ανόρθωση της βιοτεχνίας υαλικών 
της, με αποτέλεσμα να καταντήσει γνήσιος εκπρόσωπος του 
μικροαστισμού εκείνου εναντίον του οποίου αγωνίστηκε στα 
νιάτα της. Θέμα ήδη πολυδουλεμένο από τον Κώστα Μουρσελά 
στα θεατρικά του, δεν θα το ξαναπιάσει ο Κουμανταρέας. Όμως 
πίσω από το θέμα αυτό του συμβιβασμού υπάρχει επίσης η 
κυρίαρχη θεματική του, αυτή της ανελέητης φθοράς, που αν 
και εδώ πρόκειται για φθορά ιδανικών, ο συγγραφέας δεν 
παραλείπει να τη συμβολοποιήσει με τη σωματική φθορά της 
γερασμένης πια Μπέμπας. 
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  Στο έργο αυτό ο Κουμανταρέας θα φλερτάρει για πρώτη και 
τελευταία φορά με τον ελεύθερο πλάγιο λόγο, συμφύροντας 
μάλιστα υφολογικά και τον ευθύ λόγο των προσώπων με τον 
πλάγιο της αφήγησης καταργώντας τα εισαγωγικά με τα οποία 
εγκιβώτιζε μέχρι τότε τον ευθύ λόγο των προσώπων. Ακόμη, 
επίσης για πρώτη και για τελευταία φορά, θα τεμαχίσει τον 
ευθύγραμμο χρόνο της αφήγησης με ευρείες αναδρομές στο 
παρελθόν, που τίθεται αντιστικτικά στο παρόν. 
  Στην «Κυρία Κούλα» (1978) και το «Κουρείο» (1979) κυρίαρχο 
είναι το θέμα της φυγής από την καθημερινότητα, με τη μορφή 
του μοτίβου της αναζήτησης ενός (άλλου) συντρόφου. 
  Η κυρία Κούλα θα φλερτάρει με τον μικρότερό της νεαρό, 
όμως δεν θα τολμήσει να προχωρήσει στη σχέση. Επίσης, δυο 
τουλάχιστον από τις ηρωίδες της Μάρως Βαμβουνάκη, στο 
τρίτο μυθιστόρημά της με τον παραπλανητικό τίτλο «Το χρονικό 
μιας μοιχείας» και στο τελευταίο της έργο «Ο πιανίστας και ο 
θάνατος», θα υποχωρήσουν επίσης από μια ερωτική σχέση που 
η κοινωνία φαίνεται να καταδικάζει. Και οι δύο συγγραφείς 
εκδραματίζουν ίσως πραγματικές καταστάσεις και διλήμματα 
του γυναικείου αναγνωστικού κοινού, του οποίου οι 
υπερεγωτικές αντιστάσεις φαίνονται να είναι πάρα πολύ 
ισχυρές, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το αίσθημα ενός ανδρικού 
αναγνωστικού κοινού, που θα δυσφορούσε μπροστά σε 
ανεπίτρεπτες κοινωνικά σχέσεις. Τις σώζουν έτσι κι από το 
θάνατο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε σημαντικά έργα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, η γυναίκα με την ανεπίτρεπτη σεξουαλικότητα 
τιμωρείται. Στον «Αλέξη Ζορμπά» σκοτώνεται. Ο Τολστόι και ο 
Φλωμπέρ βάζουν τις ηρωίδες τους Άννα Καρένινα και μαντάμ 
Μποβαρύ να  αυτοκτονήσουν. Ούτε και η «Τες ντ’ Ωμπερβίλ» 
του Τόμας Χάρντυ θα γλιτώσει το θάνατο. 
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  Στην παραλογοτεχνία τα πράγματα δεν θα συνέβαιναν 
ακριβώς έτσι. Ίσως μια διαφοροποιούσα αρχή, πέρα από την 
ποιότητα του λόγου, ανάμεσα στη λογοτεχνία και την 
παραλογοτεχνία, να είναι και η εξωκειμενική λειτουργία της 
μυθοπλασίας. Η λογοτεχνία έχει ως καθήκον να εκδραματίζει 
πραγματικά προβλήματα, δίνοντας τις λύσεις που δίνει στις 
περισσότερες περιπτώσεις η ίδια η ζωή. Η παραλογοτεχνία 
αντίθετα, όπως και ο εμπορικός κινηματογράφος, προσφέρεται 
ως φαντασίωση, ως ικανοποίηση στο φανταστικό επίπεδο της 
τέχνης απωθημένων αισθημάτων, και κυρίως ενός 
ανικανοποίητου ερωτισμού. Στην ταινία «Σαράντα καράτια» 
του Μilton Katselas, από το ομώνυμο θεατρικό έργο των Barillet 
& Gredy, με την Λιβ Ούλμαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μια 
παρόμοια ερωτική σχέση ανάμεσα στην σαραντάρα και τον 
εικοσάρη δεν ματαιώνεται, αλλά ικανοποιείται. Τολμούμε να 
πούμε ότι μόνο χάρις στο πρόσωπο της Λιβ Ούλμαν δεν 
σκανδαλίζει τους αρσενικούς θεατές. 
  Η «αρσενική» κυρία Κούλα του «Κουρείου», ο Μενέλης, θα 
χάσει την «Ευτυχία» μέσα από τα χέρια του. Ασφαλώς δεν ήταν 
για τα δόντια του. Θα γυρίσει σαν βρεγμένη γάτα στην νόμιμη 
αγαπημένη του, τη Λίτσα, αν και ίσως είναι αργά. 
  Ο «Ωραίος λοχαγός» (1982) είναι ένα αντίγραφο του Joseph K. 
του Κάφκα, χωρίς όμως να έχει το δικό του δραματικό τέλος. 
  Ή μήπως το έχει; Το σφρίγος και η ομορφιά του ωραίου 
λοχαγού χάνονται ανεπιστρεπτί, θύμα και αυτός ενός 
αδυσώπητου μηχανισμού, του στρατού, που αποφασίζει, 
διατάσσει και επιβάλλει, χωρίς καμιά δύναμη να μπορεί να τον 
λυγίσει (εδώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας), την 
αποπομπή του λοχαγού από το στράτευμα με τη μορφή της 
πρόωρης συνταξιοδότησης για λόγους υγείας. 
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  Η ιστορία του «Ωραίου λοχαγού» δίνεται με φόντο τις 
εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις, στις οποίες αναφέρονται φλύαρα 
τα πρόσωπα του έργου. Ο συγγραφέας σε συνέντευξή του λέγει 
ότι ήθελε μέσα από την ιστορία του λοχαγού να περάσει ένα 
κομμάτι της νεότερης ιστορίας μας από το 1959 έως το 1968.2 
  Ο αναγνώστης δεν αποκομίζει μια τέτοια αίσθηση. Αν το 
πετύχαινε, ο ωραίος λοχαγός θα έχανε την οικουμενικότητα 
που έχει ως αντίγραφο του Joseph K. Τo ιστορικό φόντο 
λειτουργεί τελικά ως βάθος, χρονολογώντας έμμεσα, όπως 
αρμόζει στη λογοτεχνία, τα επεισόδια της ιστορίας του 
λοχαγού. Ως σύζευξη του ατομικού με το κοινωνικό, όπου η 
ατομική περίπτωση φαίνεται ως αναπόφευκτη απόρροια μιας 
συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής κατάστασης, λειτουργεί 
αρκετά αμυδρά. 
  Ο Σερέτης στη «Φανέλα με το εννιά» (1986) είναι κι αυτός 
ένας έντονα «ωραίος» έφηβος. Διαφέρει όμως από τον 
«ωραίο» λοχαγό. Δεν κατακτά τη συμπάθειά μας. Η αλαζονική 
συμπεριφορά του είναι εκείνη που τον οδηγεί στην τελική 
πτώση, και όχι οι εξωτερικές πιέσεις ενός αδυσώπητου 
μηχανισμού, όπως τον λοχαγό. 
  Ο κόσμος του ποδοσφαίρου που απεικονίζεται είναι ελάχιστα 
πειστικός. Το ότι ο Σερέτης πούλησε τον αγώνα ήδη στο 
δεύτερο ματς που έδινε με την ομάδα του φαντάζει ελάχιστα 
αληθοφανές.3 Έτσι, δικαιολογημένα θα έλεγα, η κριτική 
δέχθηκε το έργο αυτό με κάποιο σκεπτικισμό, ενώ το κοινό 
αναμφίβολα θέλχτηκε περισσότερο από το φόντο του έργου, 
τον κόσμο του ποδοσφαίρου, που το έργο αυτό αποτελεί την 
πρώτη του εξεικόνιση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Αυτό 
μάλλον αποτέλεσε και το κίνητρο για την κινηματογραφική 
μεταφορά του. 
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  Στη «Συμμορία της άρπας» (1993) ο Κουμανταρέας κάνει 
ακόμη μια στροφή, προς το γκροτέσκ και το θρίλερ, που θα τα 
συναντήσουμε και στο επόμενο έργο του «Η μυρουδιά τους με 
κάνει να κλαίω». Όλο το έργο κινείται μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
σασπένς και μυστηρίου, γύρω από το πρόσωπο του μαέστρου, 
ενός φιλόμουσου, σεξουαλικά περιθωριακού, όπως είναι 
κάποιοι από τους ήρωες του «Χερουβείμ και Σεραφείμ», χωρίς 
όμως να ανήκει στην τάξη τους. Και εδώ ο ήρωας δεν αποτελεί 
πρόσωπο με το οποίο θα μπορούσε να ταυτισθεί ο αναγνώστης 
και να το αγαπήσει. Και καθώς δεν είχε το ελκυστικό φόντο της 
«Φανέλας με το εννιά», δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη εκδοτική 
επιτυχία. Το αντίθετο συνέβη με το «Η μυρωδιά τους με κάνει 
να κλαίω» (1996). Κατά τη στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, βρίσκεται ήδη στη δέκατη έκδοση, ενώ η «Συμμορία 
της άρπας», εκδομένη το 1993, βρίσκεται μόλις στην τρίτη. Και 
αυτό γιατί τα άτομα που πρωταγωνιστούν, περιθωριακά ή μη 
εξίσου ταλαιπωρημένα, αποτελούν γνήσιες τραγικές φιγούρες. 
  Ο Κουμανταρέας είναι περισσότερο διηγηματογράφος, κι ας 
είναι αρκετά εκτεταμένα τα διηγήματά του, και όχι 
μυθιστοριογράφος. Το μυθιστόρημα είναι πολυπρόσωπο, και ο 
Κουμανταρέας νιώθει άνετα μόνο με τον κεντρικό του ήρωα, 
δεν έχει μάτια παρά μονάχα γι αυτόν. Τα υπόλοιπα πρόσωπα, 
όταν δεν είναι αφηγητές, είναι απλώς φιγούρες φόντου. Τα πιο 
εκτεταμένα έργα του, για να χρησιμοποιήσουμε μια μουσική 
μεταφορά, είναι κονσέρτα για ένα όργανο και ορχήστρα, και όχι 
συμφωνίες, με όλα τα όργανα να παίζουν περίπου ισότιμα. Ένα 
κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα είναι ο «Συμμορία της 
άρπας», με βιολοντσέλο τη σκοτεινή προσωπικότητα του 
μαέστρου. Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα είναι η «Φανέλα 
με το εννιά», με το πιάνο σε μπετοβενικούς χείμαρρους, σαν τη 
χειμαρρώδη προσωπικότητα του Σερέτη. 
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  Το κονσέρτο για βιολί λείπει. Τα υπόλοιπα έργα είναι μουσικές 
δωματίου, duo (ο «Ωραίος λοχαγός» και η «Κυρία Κούλα»), ή 
κουαρτέτα (Η «Βιοτεχνία υαλικών» και το «Κουρείο»). Όσο για 
το «Χερουβείμ και Σεραφείμ» και «Η μυρωδιά τους με κάνει να 
κλαίω», δεν είναι παρά διηγήματα που με την επινόηση του 
ενιαίου αφηγητή πλασάρονται ως μυθιστορήματα. Ανάλογη 
επινόηση κάνει και η Αλκυόνη Παπαδάκη στο τελευταίο έργο 
της «Οι κάργες». Οι κάργες, παίζοντας το ρόλο του αφηγητή, 
συνδέουν μεταξύ τους άσχετες ιστορίες. Ως γνωστό το διήγημα 
στις μέρες μας θεωρείται αντιεμπορικό είδος, ενώ πολύ 
εμπορικότερο θεωρείται το πολυσέλιδο μυθιστόρημα. 
  Ο Κουμανταρέας δεν περιορίστηκε μόνο στην αφηγηματική 
πεζογραφία. Έχει γράψει και άλλα κείμενα, κυρίως νεκρολογίες 
προσφιλών προσώπων, τα οποία δημοσιευμένα κατά καιρούς 
σε διάφορα περιοδικά, εκδόθηκαν κάτω από τον συλλογικό 
τίτλο «Ο πλανόδιος Σαλπιγκτής» (1989). Οι λογοτεχνικές τους 
αρετές είναι ολότελα προφανείς, σε βαθμό που να 
παρασύρεται ο Δημοσθένης Κούρτοβικ και να χαρακτηρίσει το 
«Play», μια πλασματική συνέντευξη στον εαυτό του, ως 
διήγημα. 
  Πόσο από το μυθοπλαστικό υλικό του Κουμανταρέα είναι 
πραγματικό και πόσο φανταστικό; 
  Στην εποχή της λατρείας του ντοκουμέντου, των 
απομνημονευμάτων και των μυθιστορηματικών βιογραφιών (το 
βιβλίο της Δήμητρας Λιάνη και τα έργα του Φρέντυ Γερμανού 
με τα υψηλά τιράζ νομίζω ότι αποκαλύπτουν του λόγου το 
αληθές) είναι δικαιολογημένο να αναρωτιέται  κάθε 
αναγνώστης. Βέβαια, μόνο ο συγγραφέας μπορεί να 
αποκαλύψει πόσο από το υλικό του είναι πλασματικό και πόσο 
πραγματικό. Για τα «Καημένα» ξέρουμε ότι πρόκειται για 
πραγματικό γεγονός. Πόσοι όμως από τους ήρωες του 
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«Χερουβείμ και Σεραφείμ» υπήρξαν υπαρκτά πρόσωπα, τα 
οποία γνώρισε ο συγγραφέας-αφηγητής; Και πόσες από τις 
ιστορίες του «Η μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω» είναι 
αληθινές; 
  Για μια απ’ αυτές μπορούμε να αποφανθούμε με σιγουριά. Το 
ομολογεί εξάλλου και ο συγγραφέας. Είναι η ιστορία εκείνου 
του μαύρου που έφαγε μια καμαριέρα στο Χίλτον, κάπου στα 
μέσα της δικτατορίας, περιστατικό που «ψιθυρίστηκε»  ευρέως 
τότε. Για τις υπόλοιπες δεν ξέρουμε. 
   Η «Μυρωδιά τους με κάνει να κλαίω», το καλύτερο κατά τη 
γνώμη μου έργο του μέχρι στιγμής, θα άξιζε την τιμή ενός 
Κρατικού Βραβείου. Όμως έχει κερδίσει ήδη το βραβείο στις 
καρδιές των αναγνωστών, με τις αλλεπάλληλες εκδόσεις που 
πραγματοποιεί.  
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  Σε ένα αφηγηματικό πεζογραφικό έργο δεν υπάρχει μόνο το 
φανταστικό, με την έννοια του επινοημένου, αλλά και το 
πραγματικό. 
  Στη σημερινή μας εισήγηση θα μελετήσουμε τη σχέση 
πραγματικού/ φανταστικού σε δυο έργα σαμίων λογοτεχνών, 
την «Ασημόπετρα» του Κώστα Καλατζή και «Το τέλος της 
άνοιξης» του Γιώργου Βοϊκλή. Και αυτό γιατί εξεικονίζουν πολύ 
χαρακτηριστικά το πρόβλημα του πραγματικού μέσα στη 
λογοτεχνία, με ένα τρόπο συμπληρωματικό. Και ακόμη γιατί το 
έργο του ενός αποτελεί συνέχεια του έργου του άλλου.   
  Οι πιο απλές μορφές του δίπολου φανταστικό/ πραγματικό 
αφορούν τα κύρια στοιχεία της αφήγησης: το χώρο, το χρόνο, 
τα γεγονότα ή επεισόδια και τα πρόσωπα.    
  Όσον αφορά το χρόνο, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάντα 
πραγματικός εφόσον είναι ιστορικός χρόνος. Μη πραγματικός 
είναι ο μελλοντικός χρόνος, εφόσον τα γεγονότα που 
υποτίθεται ότι συνέβησαν σ’ αυτόν είναι οπωσδήποτε μη 
πραγματικά. 
  Ακόμη διακρίνουμε ανάμεσα σε μακροχρόνο και μικροχρόνο, 
κατά τους οποίους συμβαίνουν αντίστοιχα μικροεπεισόδια και 
μακροεπεισόδια. Μακροεπεισόδιο είναι για παράδειγμα η 
σύντομη περίοδος ελευθερίας της Σάμου την περίοδο της 
κατοχής, μικροεπεισόδια τα επιμέρους εξιστορούμενα στο έργο 
του Κώστα Καλατζή. Όπως είναι αυτονόητο, οι χαρακτηρισμοί 
μικρο- και μακρο- είναι σχετικοί. Ένα επεισόδιο μπορεί να είναι 
μικροεπεισόδιο σε σχέση με ένα ορισμένο επεισόδιο, και 
μακροεπεισόδιο σε σχέση με κάποιο άλλο. 
  Όσον αφορά το χώρο, επίσης διακρίνουμε σε μακροχώρο και 
μικροχώρο. Μακροχώρος στο έργο του Καλατζή είναι η Σάμος, 
μικροχώροι το Βαθύ, ο Κέρκης, ο Καρβούνης, κ.λπ. 
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  Εδώ έχουμε να κάνουμε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις. Ο 
κατονομαζόμενος χώρος συνήθως είναι πραγματικός και ο μη 
κατονομαζόμενος μη πραγματικός. Ένας κατονομαζόμενος 
χώρος μπορεί επίσης να είναι μη πραγματικός, όπως η 
Αργυρούπολη στον «Αγάθο» του Νίκου Βασιλειάδη, η οποία 
στέκει μετωνυμικά για τις πόλεις της βόρειας Ελλάδας.1 Το 
αντίθετο επίσης είναι δυνατόν να ισχύει, ένας μη 
κατονομαζόμενος χώρος να είναι πραγματικός, όταν συνάγεται 
έμμεσα. Οι ενδείξεις που προσφέρονται συχνά είναι 
συμπτωματικές, και θα ’λεγε κανείς παρά τις προθέσεις του 
συγγραφέα. Στο «Ο ύπνος έφευγε προς τον ουρανό» του Αλέξη 
Σεβαστάκη για παράδειγμα, ο μακροχώρος συνάγεται έμμεσα, 
και με αρκετή καθυστέρηση στην αφήγηση. Στη σελίδα 57 
διαβάζουμε: «...αλλά το τουφέκι ήταν παλιό, από τα χρόνια του 
Ηγεμόνα». Προφανώς αναφέρεται στην περίοδο της ηγεμονίας 
της Σάμου, από όπου συμπεραίνουμε ότι ο μακροχώρος στον 
οποίο συντελείται η ιστορία είναι η Σάμος. 
  Υπάρχουν τέλος στοιχειακοί μικροχώροι που συνήθως δεν 
κατονομάζονται, και για τους οποίους δεν μπαίνει το ερώτημα 
αν είναι πραγματικοί ή φανταστικοί. Ένα σπίτι, μια αυλή, ένας 
δρόμος στον οποίο κινούνται οι ήρωες, δεν έχουν σχεδόν ποτέ 
ένα πραγματικό αναφερόμενο (referent). Μπορεί όμως και να 
κατονομαστούν, όπως το «Κόκκινο σπίτι» της Αλκυόνης 
Παπαδάκη, που δίνει και τον τίτλο σε ένα από τα πρώτα της 
έργα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοβιογραφικό. Το 
«Μοναστήρι των πέντε οσπιτίων» στο έργο του Σεβαστάκη που 
αναφέραμε πιο πάνω, όπου κυριαρχεί το φανταστικό, 
πιθανότατα είναι μη πραγματικό. Οι πραγματικοί, 
αναγνωρίσιμοι χώροι, ως μαγνήτης έλκουν προς την 
πραγματικότητά τους μη αναγνωρίσιμους, μας κάνουν δηλαδή 
να υποθέτουμε ότι είναι πραγματικοί, όπως οι μικροχώροι στο 
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παραπάνω έργο της Παπαδάκη. Στην περίπτωση όμως του 
«Κόκκινου σπιτιού» η δισημία του τίτλου, με το κυριολεκτικό 
και το μεταφορικό νόημα (οι κάτοικοι του σπιτιού αυτού ήσαν 
αριστεροί) κάνει αμφίβολο το αν πρόκειται για πραγματικό 
σπίτι. 
  Στην «Ασημόπετρα» διαβάζουμε: «...περάσαμε τον Κότσικα, 
φτάσαμε στου Σοφούλη την ελιά. -Εδώ θα σταθούμε, λέω. Η 
ελιά του Σοφούλη ήταν υπολογισμένα, θαρρείς, φυτρωμένη σε 
κείνο δα το μέρος. Ίσα ίσα που τέλειωνε ένας όρθιος ανήφορος 
κι απάνω που η ανάσα κόβονταν... Εκεί, στην ελιά του 
Σοφούλη, γινόταν πάντα μια στάση...» (σελ. 217).   
  Είναι η ελιά του Σοφούλη ένας πραγματικός μικροχώρος; Η 
κατονόμασή του, οι πραγματικοί χώροι που τον 
περικυκλώνουν, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε πως ναι.    
Όμως οι συνθήκες πρόσληψης (το γεγονός δηλαδή ότι δεν 
είμαστε από τη Σάμο και δεν τον ξέρουμε) ρίχνει ένα πέπλο 
αμφιβολίας. Βέβαια ένας σαμιώτης που κατάγεται από εκείνα 
τα μέρη μάλλον θα επιβεβαίωνε την υπόθεσή μας.  
  Δεν θα λέγαμε το ίδιο και για τα επεισόδια. Εδώ το 
μακροεπεισόδιο του βομβαρδισμού περικλείει μη πραγματικά 
μικροεπεισόδια, όπως πιθανά είναι ο θάνατος των δύο 
αδελφάδων. 
  Ως προς τα πρόσωπα, υπάρχουν στο έργο πρόσωπα 
φανταστικά και πρόσωπα πραγματικά. Το πρώτο ερώτημα που 
μπαίνει είναι ποια είναι αυτά, και το δεύτερο αν πραγματικά 
στοιχεία, χαρακτηριστικά δηλαδή από πραγματικά πρόσωπα, 
υπάρχουν στα φανταστικά πρόσωπα, και αν φανταστικά 
στοιχεία υπάρχουν στα πραγματικά πρόσωπα. 
  Κατ’ αρχήν, συγκρίνοντας τον αφηγητή με τον συγγραφέα, θα 
λέγαμε ότι αλληλοκαλύπτονται σε αρκετά σημεία. Είναι και οι 
δυο σαμιώτες, ελληνοαμερικάνοι, μόνο που ο ένας είναι 
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γιατρός και ο άλλος δημοσιογράφος. Το φανταστικό δηλαδή 
πρόσωπο του αφηγητή εμπεριέχει πραγματικά στοιχεία από 
τον συγγραφέα. Είναι όμως ο συγγραφέας σκιτσογράφος όπως 
και ο αφηγητής του; Ο αναγνώστης μόνο υποθέσεις μπορεί να 
κάνει.  
  Η Μαρία, όπως και ο αφηγητής, προφανώς είναι φανταστικό 
πρόσωπο, όμως από ποια στοιχεία πραγματικών γυναικών που 
γνώρισε ο συγγραφέας συντίθεται; 
 Τα πρόσωπα και τα γεγονότα βάθους είναι συνήθως 
πραγματικά, και γνωστά στο μέσο αναγνώστη, όπως ο 
Μοντγκόμερυ και η μάχη στο Ελ Αλαμέιν, ο Τσώρτσιλ και η 
απόβαση στη Σικελία. Όμως τα πραγματικά πρόσωπα και τα 
πραγματικά γεγονότα της κύριας αφήγησης δεν μπορεί να είναι 
σε όλους γνωστά, παρά μόνο στους σαμιώτες. Ελάχιστοι μη 
σαμιώτες μπορούν να ξέρουν για τον βομβαρδισμό στο Βαθύ 
και για τον μητροπολίτη Ειρηναίο. 
  Ο Καλατζής έμμεσα δηλώνει ότι κάποια πρόσωπα είναι 
πραγματικά με το να παραθέτει σε υποσημείωση βιογραφικά 
τους στοιχεία που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της κύριας 
αφήγησης. Για τον Αρίστο π.χ. μας λέγει ότι κατά τον εμφύλιο 
καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. 
  Σε σχέση με τα πραγματικά πρόσωπα, ή τα πρόσωπα που 
παραπέμπουν σε ένα πραγματικό μοντέλο, πάντα μπαίνει το 
πρόβλημα του αν η προσωπογράφησή τους είναι πιστή ή όχι, 
και κατά πόσο. Ένας από τους χαρακτήρες για παράδειγμα στο 
μυθιστόρημα της Νένας Κοκκινάκη «Ο άνθρωπος της κλειστής 
πόρτας», παρόλο που παραπέμπει σε ένα πραγματικό 
πρόσωπο, αποτελεί μια διαστρεβλωμένη εικονογράφησή του, 
τόσο σε βιογραφικές όσο και σε ψυχογραφικές λεπτομέρειες. 
Ακόμη και στη σάτιρα, για να είναι επιτυχημένη, δεν πρέπει να 
υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο σατιριζόμενο πρόσωπο 
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και στην εικόνα που προβάλλει γι’ αυτό ο συγγραφέας, γιατί 
διαφορετικά αυτό παύει να είναι αναγνωρίσιμο. 
  Υπάρχει ένα πρόσωπο της αφήγησης που είναι ευρύτερα 
γνωστό, ο Χριστόδουλος Τσιγάντες, λόγω της συμμετοχής του 
στο αποτυχημένο φιλοβενιζελικό πραξικόπημα του 1935, 
εξαιτίας του οποίου αποτάχτηκε από το στρατό. 
  Ο Καλατζής παρουσιάζει εδώ την εικόνα ενός ντόμπρου και 
αθυρόστομου συνταγματάρχη. Μας δίνει όμως το πραγματικό 
του πορτρέτο; 
  Παρόλο που οι αφηγηματικές συμβάσεις μας κάνουν να 
υποθέτουμε πως ναι, η επιβεβαίωση μπορεί να έλθει μόνο από 
μια εξωτερική μαρτυρία. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η 
επιβεβαίωση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου στον πρόλογο 
του έργου. Αναρωτιέται ρητορικά: «Πώς κατάφερε ο Κώστας 
Καλατζής να αναστήσει τις δύο αυτές θαυμάσιες 
προσωπικότητες [τον Τσιγάντε και τον Ειρηναίο], να αποδώσει 
το χαρακτήρα τους, τη πνεύμα τους, την ‘καρδιά’ τους, το ύφος 
της ομιλίας τους, με τόσο πιστό και ζωντανό τρόπο;»  
  Η σχέση του πραγματικού με το φανταστικό στην 
αφηγηματική πεζογραφία είναι περίπλοκη. Το πραγματικό ως 
Ιστορία μπορεί να εισβάλλει στον φανταστικό κόσμο του 
μυθιστορήματος, και τότε έχουμε το ιστορικό μυθιστόρημα, το 
οποίο έχει ως στόχο είτε να εξεικονίσει το  παρελθόν, όπως τα 
μυθιστορήματα του Walter Scott, είτε να το αναδείξει ως 
μετωνυμία του παρόντος, όπως είναι π.χ. το «Ένας σκούφος 
από Πορφύρα» της Μάρως Δούκα. Μπορεί όμως η Ιστορία να 
εισβάλλει προσχηματικά στο μυθιστόρημα, το οποίο στην 
περίπτωση αυτή δεν έχει ως στόχο ούτε την εξεικόνισή της ούτε 
την ανάδειξη της μετωνυμικής της διάστασης, αλλά μια 
ποιητική μεταγραφή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 
δυο έργα της Ρέας Γαλανάκη, «Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά» 
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και «Θα υπογράφω Λουί», όπου η ιστορία είναι πραγματική 
μόνο ως προς το γενικό περίγραμμα και όχι ως προς τις 
λεπτομέρειες, και από τη συγγραφέα δεν υπάρχει κανένας 
ισχυρισμός ότι ανασυσταίνει τις πραγματικές ιστορικές 
φυσιογνωμίες. 
  Τέλος είναι η περίπτωση όπου το πραγματικό προβάλλει 
απλώς ως βάθος, μπροστά από το οποίο κινούνται φανταστικά 
πρόσωπα, συγκρούονται, αγαπιούνται, μισούνται και 
φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες, που είναι η περίπτωση του 
μυθιστορήματος. Και άλλες φορές οι μοίρες των 
μυθιστορηματικών ηρώων συνδέονται άρρηκτα με τα ιστορικά 
γεγονότα βάθους, όπως συμβαίνει π.χ. στο «Πόλεμος και 
Ειρήνη» του Τολστόι, ενώ άλλες φορές το ιστορικό φόντο 
εξεικονίζεται απλά για να τοποθετηθούν οι μυθιστορηματικοί 
ήρωες, συχνά μάλιστα με τρόπο τεχνητό, όπως συμβαίνει στον 
«Ωραίο Λοχαγό» του Μένη Κουμανταρέα. Άλλες φορές επίσης 
έχει απλώς ως στόχο την εικονογράφηση μιας εποχής, με 
αναφορά όχι μόνο σε πολιτικοκοινωνικά γεγονότα αλλά και σε 
μόδες, τραγούδια ή κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως κάνει ο 
Γιάννης Ξανθούλης στα έργα του. 
  Αν τη σχέση πραγματικού/ φανταστικού την 
αναπαριστούσαμε με μια ευθεία, όπου στη μιαν άκρη 
κυριαρχεί το πραγματικό, όπως π.χ. στους «Κρητικούς γάμους» 
του Σπύρου Ζαμπέλιου, όπου το μεγαλύτερο μέρος του έργου 
αφιερώνεται στην εξεικόνιση του ιστορικο-κοινωνικού φόντου 
της Κρήτης επί Ενετοκρατίας, και στο άλλο άκρο ο «Πόλεμος και 
Ειρήνη» του Τολστόι, όπου το ιστορικό φόντο τίθεται στην 
υπηρεσία των μυθιστορηματικών ηρώων, η «Ασημόπετρα» του 
Κώστα Καλατζή βρίσκεται κάπου στη μέση, με την πρόθεση του 
συγγραφέα να ισομοιράζεται τόσο στην εξιστόρηση μιας 
πολεμικής περιπέτειας και μιας ιστορίας αγάπης, όσο και στην 
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εξεικόνιση μιας κορυφαίας ιστορικής στιγμής του νησιού, η 
οποία είχε σημαντικές επιπτώσεις στην ιστορία της Ελλάδας 
γενικότερα. 
  Οι λογοτεχνικές αρετές του έργου έχουν επισημανθεί από 
πολλούς, όπως π.χ. ο προλογίσας το έργο Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος, ο Θαλασσινός Θαλασσινός, σε ανακοίνωσή 
του για την «Ασημόπετρα» στο Συμπόσιο Σαμιακής Λογοτεχνίας 
που διοργάνωσε ο Πυθαγόρειος Σύλλογος Δασκάλων και 
Νηπιαγωγών Σάμου στις 22-24 Απριλίου 1988, ο Κώστας 
Σταματίου σε βιβλιοκριτική του στα Νέα στις 15-1-83, και σε 
βιβλιοκριτικό του σημείωμα στο «Διαβάζω», τεύχος 92, 18-4-
1984, ο σπουδαίος θεατράνθρωπος Βάιος Παγκουρέλης, ο 
οποίος χάθηκε τόσο τραγικά πριν δέκα μέρες σε τροχαίο 
δυστύχημα. Ας θεωρηθεί αυτή μου η αναφορά στο όνομά του 
ένα μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του. 
  Εμείς από τη μεριά μας θα περιοριστούμε απλά σε κάποιες 
επισημάνσεις που κάναμε διαβάζοντας το έργο, και που έχουν 
ενδιαφέρον για την αφηγηματολογία. 
  Στην περιγραφή του γάμου ο συγγραφέας δίνει ένα θαυμάσιο 
υπόδειγμα περίληψης. Αφού αναφέρεται σε ένα στιγμιότυπό 
του, τελειώνει ως εξής: «Έτσι. Και ‘...Ισαϊα χόρευε...’ και ρύζι και 
γέλια και ‘Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών...’ (σελ. 381). Η 
περίληψη δηλαδή δίνεται όχι με μια γενική συνόψιση, αλλά με 
μια παράθεση της κορυφαίας στιγμής του «Ισαϊα χόρευε» και 
της λήξης του «Δι’ ευχών». 
  Επίσης επισημαίνουμε στο έργο αυτό ένα έξυπνο τρόπο με τον 
οποίο ο Καλατζής κατάφερε να ξεπεράσει την περιορισμένη 
οπτική του πρωτοπρόσωπου αφηγητή. Δεν μπορεί να ξέρει τι 
γίνεται στο στρατόπεδο των Γερμανών μετά τον βομβαρδισμό. 
Έτσι υποθέτει ότι «θα», ένα σωρό «θα»: «Σε λίγο τ’ αεροπλάνα 
θα τροχοδρομούσαν... θα στρίγγλιζαν τα φρένα και τα 
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πληρώματα θα σαλτάριζαν στη γη. Οι πιλότοι θα... κ.ο.κ.» (σελ. 
425). 
  Θεμιτή η υπόθεση. Χρησιμοποιώντας τη όμως ως εφαλτήριο 
προχωρεί παρακάτω: «Κι ένας μικρούλης σμηνίας - ας πούμε 
πιλότος σε Στούκας - παιδάριο ακόμα αμάλλιαστο από το 
Ντύσσελντορφ, στην ηλικία πάνω κάτω του Αλέξη καθισμένο 
ήσυχο στη γωνιά θα πιπίλιζε σκεφτικό την άκρη του 
κοντυλοφόρου του και θάγραφε αργά. ‘Μάνα μου, οι κάλτσες... 
κλπ’... Οι παπαρούνες θα λουλούδιαζαν κείνη την ώρα στα 
χνουδάτα μάγουλα του παιδάριου. Τα χείλη του θα τρέμιζαν 
κ.λπ.». 
  Και καταλήγει ο Καλατζής: 
  «Άραγε θα τόπαιρνε το γράμμα η μάνα;... 
  Εξακόσια αεροπλάνα - έλεγε αποβραδίς το BBC- βομβάρδισαν 
το Ντύσσελντορφ». (σελ. 425-426).  
  Το απόσπασμα αυτό δείχνει χαρακτηριστικά την 
αντιμανιχαϊστική οπτική με την οποία βλέπει τα γεγονότα ο 
συγγραφέας. Δεν υπάρχουν γι’ αυτόν καλοί έλληνες και κακοί 
ιταλοί και γερμανοί, αλλά άνθρωποι το ίδιο θύματα του 
πολέμου. Ακόμη και τον «κακό», το Δημοσθένη το σφουγγάτο, 
συνεργάτη των ιταλών, τον παρουσιάζει με θετικές πινελιές, 
επειδή συνεργάστηκε όχι από ιδιοτέλεια και καιροσκοπισμό, 
όπως τόσοι άλλοι, αλλά σε συμφωνία με τις  ιδέες του. Η σκηνή 
της εκτέλεσής του από τον παλιό του συμμαθητή δίνεται σε όλη 
της την τραγικότητα (σελ. 150).  
  Ο Καλατζής δίνει αριστοτεχνικές περιγραφές 
κατακρεουργημένων σωμάτων, όπως η παρακάτω: «Τ’ 
αλεξίπτωτό του είχε σκαλώσει σε μια ξέκλωνη γέρικη ελιά. 
Κρεμόταν ολομόναχος μεσ’ στο λιοπύρι, με το κεφάλι 
διπλωμένο προς τα κάτω. Η κοιλιά του ήταν ανοιχτή πέρα για 
πέρα... και τ’ άντερά του, σαν γλυστερές  ασπρουλιάρικες 
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σερπαντίνες, είχανε χυθεί ως κάτω στο χώμα στα ξερά 
ελιόφυλλα. Ένας σικιελιάνος μαύρος τσομπανόσκυλος είχε 
χώσει τη μούρη του μέσα στην υγρή μάζα κι έτρωγε...» (σελ. 
81). Σε περιγραφές όπως αυτή φαίνεται να διαψεύδεται η 
υπεροχή του κινηματογράφου ως προς την ρεαλιστικότητα της 
απεικόνισης. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καμιά κάμερα να 
αποδώσει μια τέτοια σκηνή. Και υπάρχει βέβαια και η ποίηση 
της μεταφοράς και της παρομοίωσης, που παρά τους 
πειραματισμούς του Αϊζενστάιν με το ιδεολογικό μοντάζ δεν 
μπόρεσε να περάσει στον κινηματογράφο: «τ’ άντερά του, σαν 
γλιστερές ασπρουλιάρικες σερπαντίνες είχανε χυθεί...». 
  Τo «Τέλος της άνοιξης» του Γιώργου Βοϊκλή, έργο του οποίου 
ο τίτλος παραπέμπει συνειρμικά στη «Χαμένη άνοιξη» του 
Στρατή Τσίρκα, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως συνέχεια της 
«Ασημόπετρας». Ξεκινάει με επεισόδια της κατοχής, περνάει σε 
αναμνήσεις από τον εμφύλιο, ένα χρόνο πριν την έναρξη του 
οποίου γεννήθηκε ο συγγραφέας, και συνεχίζει με τη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα. 
  Θα περίμενε κανείς ότι το φανταστικό, το πεποιημένο, το 
παραποιημένο, εξοβελίζεται εντελώς από ένα είδος αφήγησης 
που υποτίθεται ότι αποτελεί καταγραφή πραγματικών 
περιστατικών και συμβάντων. Για το Γιώργο Βοϊκλή τα 
πράγματα δεν είναι έτσι. Γράφει χαρακτηριστικά: «Δεν είναι 
ανάγκη να τα πεις όλα, μπορείς να τα αλλάξεις, να τα 
προεκτείνεις, να συμπληρώσεις την πραγματικότητα με τη 
φαντασία... Γιατί, αφού πρόκειται για ‘καλλιτεχνική 
αναπαράσταση’, έχεις το δικαίωμα της δημιουργικής της 
ανάπλασης, με στόχο βέβαια την κατανόησή της, την τιθάσεψή 
της» (σελ. 14). 
  Η αυτοβιογραφία λοιπόν είναι «καλλιτεχνική αναπαράσταση», 
σε τελευταία ανάλυση δηλαδή είναι και αυτή λογοτεχνία. 
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  Πιο κάτω γράφει ο συγγραφέας: «Οι παραποιήσεις της 
πραγματικότητας, σ’ όποιο βαθμό έχουν συντελεστεί, δεν είναι 
φτιαχτές... Αναζητήστε στη μνήμη σας κάποια παλιά 
περιστατικά και θα δείτε πως αυτό που έχει μείνει δεν είναι 
ακριβώς αυτό που έγινε, αλλά μάλλον αυτό που θα θέλατε να 
έχει γίνει... Αυτή η όχι απόλυτα αντικειμενική καταγραφή 
ταυτίζεται με την λογοτεχνία» (σελ. 15). Ανάλογες αντιλήψεις 
υποστηρίζει και ο Καζαντζάκης στην «Αναφορά στον Γκρέκο», 
που και αυτός δεν μας δίνει πιστά τα αυτοβιογραφικά του 
στοιχεία, αλλά παραποιημένα σε ορισμένα σημεία.  
  Βέβαια οι παραποιήσεις αυτές δεν είναι πάντα ασυνείδητες. 
Συχνά γίνονται για να επενδυθεί με μεγαλύτερη 
λογοτεχνικότητα ένα γεγονός, προκαλώντας διάφορα εφέ, 
όπως της ειρωνείας, της συμμετρίας, κ.λπ., ή απλά για να μη 
διαψευστεί μια αφηγηματική προσδοκία. 
  Ο ίδιος μας αποκαλύπτει μια τέτοια παραποίηση. Αυτός και η 
Μάρω, η μέλλουσα γυναίκα του, συνελήφθησαν από τη Χούντα 
σχεδόν την ίδια περίοδο. Σε προφορική αφήγηση των 
γεγονότων ο Βοϊκλής έβαζε τη γυναίκα του να βλέπει που τον 
σέρνουν αιμόφυρτο από τα βασανιστήρια στο κελί του, σε μια 
δήθεν πρώτη τους συνάντηση. Όμως τέτοια συνάντηση δεν 
υπήρξε ποτέ. Χάρις στη αντίθεση της γυναίκας του η 
παραποίηση αυτή δεν καταγράφηκε στο βιβλίο. Και όμως, η 
επινοημένη αυτή πρώτη συνάντηση κάτω από τέτοιες 
δραματικές συνθήκες ήταν όντως λογοτεχνική. 
  Αν και ως κύριο στοιχείο της λογοτεχνικότητας προβάλλει εδώ 
ο Βοϊκλής την παραποίηση του πραγματικού γεγονότος, θεωρεί 
εν τούτοις ως το κυρίως σώμα της λογοτεχνίας την 
πραγματικότητα του ατομικού βιώματος. Έτσι γράφει πιο κάτω: 
«Η προσωπική εμπειρία δεν είναι απλώς η αφετηρία αλλά το 
κυρίως σώμα της λογοτεχνικής παραγωγής, ή τουλάχιστον μιας 
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κατηγορίας της, αυτής που χαρακτηρίζεται σαν ‘ρεαλιστική’, της 
πιο αληθινής και ανθρώπινης» (σελ. 15), και αναφέρεται στη 
συνέχεια στην περίπτωση του Στρατή Μυριβήλη, του Μάριου 
Χάκκα και του Γιώργου Ιωάννου. 
  Ως λογοτεχνικότητα νοείται όμως κυρίως η χρήση υφολογικών 
σχημάτων. Οι εικόνες, οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις 
αποτελούν τα κύρια υφολογικά σχήματα ενός αφηγηματικού 
κειμένου, και χρήση μπορεί να τους γίνει όχι μόνο στο 
μυθιστόρημα, αλλά και στην  αυτοβιογραφία. Γι’ αυτό άλλωστε 
θεωρείται και αυτή λογοτεχνικό είδος.  
  Όμως στην βιογραφία και στην αυτοβιογραφία υπάρχει η εξής 
ιδιομορφία. Η πραγματικότητα των εξιστορούμενων γεγονότων 
εγγυάται αυτόματα την έλξη της πρόσληψης την οποία το 
μυθιστόρημα μπορεί να εξασφαλίσει μόνο με ευρεία χρήση 
των υφολογικών σχημάτων. Έτσι δεν είναι τυχαίο που ο 
Καλατζής είναι πιο γλαφυρά εικαστικός, ενώ ο Βοϊκλής είναι πιο 
λιτός στα εκφραστικά του μέσα. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο εκ 
των ων ουκ άνευ μιας συναρπαστικής μυθοπλαστικής 
αφήγησης, που εγγυάται το αδιάλειπτο ενδιαφέρον της 
πρόσληψης: το σασπένς, δηλαδή η αγωνία για την έκβαση των 
συμβαινόντων. Σε ένα μυθιστόρημα ο μυθιστοριογράφος έχει 
την άνεση να οικοδομήσει τέτοια σασπένς. Ο Καλατζής δεν 
αρκείται μόνο στο σασπένς του αν θα «προδώσει» τελικά ο 
αφηγητής του, ώστε να συντελεστεί η γερμανική εισβολή, με 
απώτερο στόχο την αποτροπή της Τουρκίας από το να μπει 
στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, αντάλλαγμα για τη 
συμμετοχή της οποίας θα ήταν η Σάμος και τα Δωδεκάνησα. Θα 
οικοδομήσει και δεύτερο σασπένς πάνω στη σχέση του 
αφηγητή με τη Μαρία.  
   Στο αυτοβιογραφικό έργο του Γιώργου Βοϊκλή τέτοιο σασπένς 
δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν μόνο επεισόδια. Και το 
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ζήτημα είναι κατά πόσον αυτά είναι ενδιαφέροντα, ώστε να 
τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη. 
  Το ίδιο το πραγματικό γεγονός έχει το ιδιαίτερο ατομικό του 
βάρος, ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο ή λιγότερο. Έτσι 
νομίζω πως το γεγονός ότι το αυτοβιογραφικό έργο του Χρόνη 
Μίσσιου «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε» που αναφέρεται στην 
μετεμφυλιακή περίοδο άρεσε λιγότερο οφείλεται όχι σε 
εγγενείς λογοτεχνικές αδυναμίες αλλά επειδή τα γεγονότα που 
εξιστορεί είναι λιγότερο εντυπωσιακά από εκείνα που 
παρατίθενται στο πρώτο του έργο με τίτλο «Καλά, εσύ 
σκοτώθηκες νωρίς» που αναφέρεται στην αμέσως 
προηγούμενη περίοδο.  
  Ο συγγραφέας είναι στρατευμένος στην Αριστερά. Ζει τα 
γεγονότα όχι ως κορυφαίο στέλεχος, αλλά όχι και ως απλό 
μέλος βάσης. Είναι ένας προικισμένος έφηβος, το νεότερο 
στέλεχος της ΕΔΑ. Έτσι οι μαρτυρίες του για τα γεγονότα 
εκείνης της εποχής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες, μια και τα 
βλέπει από μια ευρύτερη προοπτική, αγκαλιάζοντας την οπτική 
του στελέχους αλλά και του απλού μέλους που διαδηλώνει 
στους δρόμους. Οι αναμνήσεις του από τη σχέση του με τον 
Σωτήρη Πέτρουλα, του οποίου υπήρξε φίλος, οι αναμνήσεις του 
από τις διώξεις που υπέστη στο στρατό, και ιδιαίτερα οι 
σωτήριες επεμβάσεις ανθρώπων της εξουσίας που τον έβλεπαν 
με συμπάθεια, έχουν μεγάλο αφηγηματικό ενδιαφέρον. 
Αναφέρω ενδεικτικά την περίπτωση του δόκιμου που τον 
προειδοποίησε να μην πάει σε ένα ραντεβού, όπου τον 
περίμενε η ΕΣΑ.  
  Ο Βοϊκλής, προκειμένου να αποφύγει το μονότονο της 
παράθεσης επεισοδίων παρεμβάλλει κατά διαστήματα άλλα 
κείμενα γραμμένα κατά την εξιστορούμενη περίοδο, θεωρητικά 
και λογοτεχνικά, κυρίως ποιήματα. Ένα τέτοιο κείμενο 



 

425 
 

αναφέρεται στην «Ασημόπετρα». Επίσης παρεμβάλλει και 
κείμενα άλλων, όπως ένα ανέκδοτο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου 
για την Καστανιά, ένα διήγημα του Γιώργου Ιωάννου και ένα 
κείμενο του Διονύση Σαββόπουλου. Έτσι, εκτός του ότι 
διασώζει αθησαύριστα κείμενα, διατηρεί αμείωτο το 
αφηγηματικό ενδιαφέρον του αναγνώστη. Παρεμπιπτόντως, 
ανάλογη τεχνική χρησιμοποιεί στα μυθιστορήματά του και ο 
Ντον Πάσος.  
  Και πάλι θα αναφερθώ στις συνθήκες πρόσληψης. Με τον 
Γιώργο Βοϊκλή μας συνδέει μια βαθιά φιλία τα τελευταία 23 
χρόνια, από την επομένη της πτώσης της δικτατορίας. Για 
πολλά χρόνια ακολουθήσαμε μια παράλληλη πορεία, αυτός 
ηγετικό στέλεχος κι εγώ μέλος μιας αριστερής οργάνωσης, η 
οποία μεταλλαγμένη σε οικολογική οργάνωση εξακολουθεί να 
υπάρχει μέχρι σήμερα. Έτσι για μένα η αφήγησή του είναι 
ακόμη πιο συναρπαστική, μια και αναφέρεται σε γεγονότα που 
τα έζησα δίπλα του και σε πρόσωπα που γνώρισα από κοντά. 
Ακόμη μου είναι γνωστή η jargon της οργάνωσης, κάποια 
στοιχεία της οποίας παρεισέφρησαν μέσα στο έργο 
δυσχεραίνοντας τον αναγνώστη. Για παράδειγμα δύσκολα 
μπορεί κανείς να φαντασθεί ότι οι φράσεις «υποκειμενική 
διάσταση» (σελ. 234) και «υποκειμενική χροιά» (σελ. 235) 
αναφέρονται στη σχέση με το άλλο φύλο.  
  Εδώ φαίνεται νομίζω πολύ χαρακτηριστικά ότι η ανίχνευση 
του πραγματικού 
και του φανταστικού σε μια αφήγηση, όταν δεν είναι αδύνατη, 
στηρίζεται κυρίως στις συνθήκες πρόσληψης. 
  Το λιτό και απέριττο  ύφος του Γιώργου Βοϊκλή αναδεικνύεται 
καθαρότερα σε ένα τελευταίο, ανέκδοτο μέχρι στιγμής έργο 
που αναφέρεται στην εμπειρία του από τη φιλοξενία ενός 
σερβόπουλου για ένα εξάμηνο2. Εδώ τα γεγονότα 
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περιγράφονται με πιο ακραία λιτότητα, μια και το ζητούμενο 
δεν είναι να παρουσιαστούν τα ίδια ως τέτοια, αλλά να 
αναδειχθεί η ψυχοσύνθεση ενός παιδιού που κουβαλάει τόσες 
τραυματικές εμπειρίες, καθώς και η σχέση του με τους 
ανθρώπους που τον φιλοξενούν. Επίσης να δειχθεί η 
προσπάθεια που κατέβαλλαν αυτός και η γυναίκα του ώστε να 
διατηρηθούν οι λεπτές εκείνες ισορροπίες που θα έκαναν 
ευχάριστη την παραμονή του παιδιού χωρίς να το εκτρέψουν 
σε μια ανεύθυνη συμπεριφορά, αποφεύγοντας μια υπερβολική 
αυστηρότητα που καθώς δεν θα πήγαζε από γονείς θα 
μπορούσε να παρερμηνευθεί από τη μεριά του.  
  Ο Βοϊκλής είναι ο συγγραφέας του πραγματικού,3 το οποίο 
όμως θέλει να αναδείξει λογοτεχνικά. Ο Καλατζής αντίθετα 
είναι λογοτέχνης, ο οποίος όμως θέλει να μπάσει όσο γίνεται 
περισσότερα στοιχεία του πραγματικού στο έργο του. Δίπλα 
στον Βοϊκλή στέκει ο Χρόνης Μίσσιος, στέκει ο Φρέντυ 
Γερμανός. Δίπλα στον Καλατζή στέκει ο Βασίλης Βασιλικός, 
στέκει ο Στρατής Τσίρκας. Οι δυο όψεις του δίπολου 
πραγματικό/ φανταστικό που ανιχνεύσαμε στη σαμιακή 
λογοτεχνία εντοπίζονται και στη νεοελληνική λογοτεχνία 
γενικότερα.  
 
Σημειώσεις 
 
1. Μη πραγματικοί είναι και οι κατονομαζόμενοι χώροι στα 
μυθιστορήματα του Τόμας Χάρντυ, ο οποίος λέγει ότι «η 
σκιαγράφηση των φανταστικών πόλεων και χωριών 
υποβλήθηκε απλώς από ορισμένα αληθινά μέρη και οι 
πλασματικές περιγραφές τους από τυχαίες περιπλανήσεις» 
(Τόμας Χάρντυ, «Κάτω απ’ το δέντρο», Αθήνα 1990, Γνώση, σελ. 
14-15). Όμως, «ενθουσιώδεις κυνηγοί της αλήθειας», όπως 
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τους αποκαλεί, έχουν δηλώσει ότι πίσω από τα φανταστικά 
ονόματα αναγνωρίζουν πραγματικούς χώρους. Γι’ αυτούς λέγει 
ο Χάρντυ: «με ικανοποιεί η άποψή τους, σαν ένδειξη, 
τουλάχιστον, του ενδιαφέροντός τους για τα 
διαδραματιζόμενα» (σελ. 15). 
2. Γιώργος και Καλή Βοϊκλή, «Dalibor, ο νεαρός σέρβος φίλος», 
Υπερόριος 2004. 
3. Τα «Ξεχασμένα μονοπάτια», η ηθογραφία μιας εποχής που 
πέρασε ανεπιστρεπτί, είναι ένα ακόμη δείγμα της ενασχόλησης 
του συγγραφέα με το πραγματικό 
 

Το χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία-Μια μαρτυρία 
 
Τα παιδιά μας κι εμείς, (Χιώτικο περιοδικό) Μάης 1998, σελ. 4. 
 
  Με χαρά μου δέχτηκα την πρόταση του κ. Δημήτρη Κυριαζή να 
γράψω ένα κείμενο για την εφημερίδα «Τα παιδιά μας κι εμείς» 
του Ομίλου Επιμόρφωσης Γονέων της Χίου. Δεν ήξερα όμως τι. 
Την ιδέα μου την έδωσε ένα κομμάτι από την ίδια την 
εφημερίδα, στο τελευταίο φύλλο της, το απόσπασμα που 
αναφερόταν στην εισήγηση της κ. Βαρελλά στη Γιορτή Παιδικού 
Βιβλίου 1998, με θέμα «Το Χιούμορ στην Παιδική Λογοτεχνία». 
Και αυτό γιατί είχα να καταγράψω μια δική μου εμπειρία. 
  Το 1989, όταν ο αγώνας των Οικολόγων - Εναλλακτικών ήταν 
στο φόρτε του και ο ελληνικός λαός άρχισε να γίνεται δεκτικός 
στα οικολογικά μηνύματα, έγραψα 12  
οικολογικά παραμύθια και ιστορίες, των οποίων η θεματική 
ήταν κι από ένα  
οικολογικό πρόβλημα. Όταν τα ξανακοίταξα φέτος εν όψει της 
έκδοσής τους,  
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διαπίστωσα με έκπληξη ότι τα περισσότερα κινιόντουσαν στο 
ζοφερό καταστροφολογικό κλίμα της οικολογικής 
ευαισθητοποίησης στο οποίο κινιόταν και κινείται η οικολογική 
προπαγάνδα.  
  Οι φόβοι μου βγήκαν αληθινοί. Το κοριτσάκι μιας συναδέλφου 
και φίλης, διαβάζοντας το παραμύθι για το καμένο δάσος, ήταν 
απαρηγόρητο. -Καλέ μαμά, ο συνάδελφός σου δεν θα 
μπορούσε να σώσει το σκιουράκι από το θάνατο; 
  Ούτε το σκιουράκι έσωσα, ούτε το ελατάκι, ούτε το Φρίξο και 
τη Μαρίνα, τα δυο ψαράκια που πέθαναν εξαιτίας του 
ευτροφισμού στη λίμνη που ζούσαν. Αποφάσισα ότι δεν έπρεπε 
να επαναλάβω το ίδιο λάθος. Το πρώτο παραμύθι από τα πέντε 
που έγραψα τώρα τελευταία για να καλυφθούν κάποια ακόμη 
οικολογικά θέματα δεν ήταν καθόλου καταστροφολογικό. 
Όμως κατά πόσο θα άρεσε στα παιδιά; 
  Η αφήγησή μου έγινε αρκετά ανάλαφρη, και σιγά σιγά 
έμπαιναν και κάποιες  
χιουμοριστικές πινελιές. Στο τέλος μου ήλθε η έμπνευση. Στο 
τέταρτο παραμύθι  
επιστράτευσα τον πρωταγωνιστή στα μαθητικά μας ανέκδοτα, 
τον Μπόμπο, για να μιλήσω για τους κινδύνους της 
κλωνοποίησης στο «Αρνάκι άσπρο και παχύ». Νομίζω ότι είναι 
η ιστοριούλα που άρεσε περισσότερο, τουλάχιστον στους 
μεγάλους. 
  Δεν τον εγκατέλειψα τον Μπόμπο. Τον χρησιμοποίησα και 
στην ιστοριούλα «Η τελευταία μέρα στην τάξη» (για λόγους 
θεματικής κατάταξης δεν πήγε τελευταία), και αυτή πολύ 
χιουμοριστική. Ευτυχώς που ήλθε στη μνήμη μου ο Μπόμπος, 
και έτσι έσωσα τους μικρούς μου αναγνώστες από μια 
αγιάτρευτη απογοήτευση. 
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  Πάντα πίστευα ότι το  χιούμορ είναι μια από τις μεγαλύτερες 
αρετές της λογοτεχνίας, και με χαρά μου βλέπω ότι κατέχει μια 
σημαντική θέση σε πάρα πολλά έργα της σύγχρονης ελληνικής 
πεζογραφίας, και σε αυτά που θεωρώ κορυφαία της δεκαετίας, 
τη «Μητέρα του σκύλου» του Παύλου Μάτεσι και τα «Βαμμένα 
κόκκινα μαλλιά» του Κώστα Μουρσελά. Την ίδια θέση πρέπει 
να καταλάβει και στην παιδική λογοτεχνία, αν μου επιτρέπεται 
να απευθύνω μια φιλική συμβουλή στους συγγραφείς της.  
  Κάθομαι στο μπαλκόνι στο δωμάτιό μου στο ξενοδοχείο 
Χανδρής και γράφω αυτές τις γραμμές ατενίζοντας την 
πανέμορφη χιώτικη θάλασσα και το μαγευτικό λιμάνι της Χίου 
(για το θεό, πεζοδρομήστε το δρόμο του, στην Ιεράπετρα το 
έχουμε κάνει από χρόνια). Είναι η τελευταία μου μέρα, από το 
δεύτερο τριήμερο του προγράμματος Εξομοίωσης των 
δασκάλων. Χθες κάναμε μια υποδειγματική δραματοποίηση, 
χρησιμοποιώντας μια από τις οικολογικές ιστορίες. Φοβερά 
κουραστικό το πρόγραμμα της Εξομοίωσης για τους 
δασκάλους, ένα χρόνο τώρα δεν έχουν ελεύθερο 
Σαββατοκύριακο. Πώς θα την άντεχαν;  
  Την άντεξαν, και με ευχαρίστηση μάλιστα. Η ιστοριούλα που 
χρησιμοποίησα ήταν η πιο χιουμοριστική της συλλογής, αυτή 
με τον Μπόμπο και την κλωνοποίηση. 

 
Η «Κραταιά αγάπη» της Μάρως Βαμβουνάκη και τα όρια της 

ψυχαναλυτικής προσέγγισης 
 
Γεραπετρίτικη Απόπειρα, τ. 32, Ιούλιος 1999, σελ. 32-34 
 
  Το θέμα της σχέσης των δύο φύλων αποτελεί τη μόνιμη 
θεματική της Μάρως Βαμβουνάκη. Και ενώ θα περίμενε κανείς 
ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχει εξαντλήσει το θέμα της και 
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να έχει εξαντληθεί και η ίδια, το παρουσιάζει πάντα 
ανανεωμένο, κάτω από συνεχώς καινούριες οπτικές. Οι 
στρατιές των αναγνωστών της πληθύνονται, αν σκεφθεί κανείς 
ότι τα πρώτα της βιβλία επανεκδίδονται συνεχώς.  
  Αυτό που δεν έχει συμβεί στη συγγραφέα φοβάμαι μήπως 
συμβεί στον κριτικό. Έχουμε γράψει για όλα τα έργα της, και 
νιώθουμε το άγχος της επανάληψης. Έτσι αποφασίσαμε στο 
σημερινό μας κείμενο, με βάση το τελευταίο της έργο, να 
ανιχνεύσουμε τα όρια της ψυχαναλυτικής προσέγγισης,1 την 
οποία εφαρμόσαμε κατά κόρον στο προηγούμενο έργο της, «Ο 
πιανίστας και ο θάνατος»,2 και η οποία πιστεύουμε ότι είναι η 
πιο κατάλληλη μέθοδος προσέγγισης του έργου της. 
  Πιο πρώτα όμως θα δώσουμε επιγραμματικά τα κύρια 
χαρακτηριστικά του τελευταίου μυθιστορήματός της, και τα 
οποία εμφανίζονται στα περισσότερα έργα της. 
  Ο αφηγητής είναι τριτοπρόσωπος, και εστιάζει εσωτερικά στη 
γυναίκα. Ο μύθος είναι υποτυπώδης, προσχηματικός, και ο 
λόγος των προσώπων, τόσο ευθύς όσο και αφηγημένος, είναι 
σπάνιος. Ο λόγος του αφηγητή καταγράφει τη ροή της 
συνείδησης της γυναίκας. Τα «μήπως», τα «άραγε» και τα 
ερωτηματικά αποκαλύπτουν την αγωνιώδη της προσπάθεια να 
κατανοήσει όλες τις παραμέτρους της σχέσης της με τον 
αγαπημένο. Τέλος, ένα μεγάλο μέρος του λόγου του αφηγητή 
είναι σχολιαστικά αποφθεγματικός. Σε ένα ένθετο του 
προγράμματος της εκδήλωσης για την Μάρω Βαμβουνάκη που 
διοργάνωσε η Ελληνική Λέσχη Βιβλίου στις 7 Απριλίου στην 
αίθουσα Γουλανδρή - Χορν, υπάρχουν 30 αποφθεγματικά 
αποσπάσματα για το «Λουλούδι της κανέλλας»3 και 33 για τα 
«Ραντεβού με τη Σιμόνη».4 Έτσι, από μια άποψη, τα έργα της 
Μάρως Βαμβουνάκη θα μπορούσαν να θεωρηθούν δοκίμια 
πάνω στον έρωτα και την ερωτική σχέση. 
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  Ας δούμε τώρα  τα προβλήματα που ενέχει μια ψυχαναλυτική 
προσέγγιση στο έργο. 
  Η ψυχαναλυτική προσέγγιση κινείται σε δυο επίπεδα. Στο 
πρώτο επίπεδο, ως ψυχοκριτική, προσπαθεί να ερμηνεύσει τις 
στάσεις και τις συμπεριφορές των ηρώων με τα εργαλεία της 
ψυχανάλυσης, με τον ίδιο τρόπο που η μαρξιστική - 
κοινωνιολογική προσέγγιση προσπαθεί να τις ερμηνεύσει με τα 
εργαλεία της - μαρξιστικής ή μη - κοινωνιολογίας. Στο δεύτερο 
επίπεδο προσπαθεί να ερμηνεύσει το έργο ως συμπεριφορά - 
στάση του συγγραφέα, με βάση τα ίδια εργαλεία.  
  Τα προβλήματα που ενέχει η ψυχαναλυτική προσέγγιση δεν 
μου ήσαν άγνωστα, μου τέθηκαν όμως επί τάπητος με αφορμή 
μια συζήτηση που είχα με τη συγγραφέα, πάνω στο 
βιβλιοκριτικό μου σημείωμα για το «Ο πιανίστας και ο 
θάνατος».  
  Η γυναίκα γιατί παρατάει τον φίλο της και επιστρέφει στον 
ψυχασθενή άνδρα της; Από αγάπη, υποστηρίζει η Μάρω 
Βαμβουνάκη στο έργο της. Εγώ στη βιβλιοκριτική μου 
αμφισβήτησα την άποψή της, και είπα ότι πρόκειται για μια 
μορφή θυσίας, με την οποία η ηρωίδα προσπαθούσε να 
αμβλύνει μια ασυνείδητη ενοχή. Η Μάρω Βαμβουνάκη, 
διαβάζοντας την βιβλιοκριτική μου, επανέλαβε το δικό της 
ισχυρισμό, αντικρούοντας το δικό μου με ένα επιχείρημα που 
συνοψίζει το επιστημολογικό πρόβλημα της ψυχαναλυτικής 
κριτικής: Πώς είσαι τόσο σίγουρος; 
  Θα μπορούσα να αποδείξω τον ισχυρισμό μου; 
  Ενδεχόμενα, αν υπήρχαν ενδείξεις στο βιβλίο, αφού το 
ξαναδιάβαζα. Όμως αν δεν υπήρχαν, αυτό αποδείκνυε άραγε 
το ασύστατο των ισχυρισμών μου;  
  Καθόλου νομίζω. Και αυτό για δυο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι 
ο συγγραφέας στην αφήγησή του έχει πάντα κενά. Τα 
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«παραλειπόμενα» των κενών μπορεί να τα θεωρεί είτε 
αυτονόητα είτε επουσιώδη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα 
παραλειπόμενα μπορεί να μη συνάδουν με την κύρια γραμμή 
αφήγησης. Μια τραυματική εμπειρία της ηρωίδας στην παιδική 
της ηλικία μπορεί να δημιούργησαν αισθήματα ενοχής και μια 
διαρκή ανάγκη εξιλέωσης. Όμως, στη δεύτερη περίπτωση, 
μπορούμε άραγε να μιλάμε για παραλειπόμενα, αφού 
πρόκειται για πλασματικούς ήρωες και όχι για πραγματικούς 
ανθρώπους; 
  Μπορούμε, αφού έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε εικασίες 
γι’ αυτούς, όπως θα κάναμε για κάθε πραγματικό πρόσωπο του 
οποίου το παρελθόν αγνοούμε. Το να υποθέτουμε αιτίες είναι 
πάντα νόμιμο. Μόνο που σ’ αυτή την περίπτωση μπαίνει το 
πρόβλημα: δεν θα τις διακριβώσουμε ποτέ, μια και ο ήρωας 
υπάρχει μόνο στη βιβλίο, και ό,τι μπορούμε να μάθουμε γι’ 
αυτόν είναι μόνο από όσα υπάρχουν στις σελίδες του, και 
ελάχιστα παραπάνω, που θα μπορούσαμε νόμιμα να 
συμπεράνουμε απ’ αυτά. 
  Ας έλθουμε τώρα στο τελευταίο έργο της Βαμβουνάκη. Στην 
«Κραταιά αγάπη»5 η ηρωίδα εγκαταλείπει τον αγαπημένο της, 
καθηγητή της στο πανεπιστήμιο, μετά από τρία χρόνια δεσμού, 
όταν η αγάπη της γι’ αυτόν έχει πια στερέψει. Θα κάνει άλλους 
έρωτες, που μας δίνονται στην πιο συμπυκνωμένη περίληψη: 
«Θα συνεχίσει...» 
  Ο καθηγητής θα επιχειρήσει την επανασύνδεση, αλλά μάταια. 
Στο τέλος πεθαίνει μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου 
αυτοκτονώντας, αρνούμενος ιατρικές φροντίδες. 
  Με τον θάνατο του καθηγητή ξαναζωντανεύει μέσα της η 
«κραταιά αγάπη», που οι μισοαποτυχημένες μεταγενέστερες 
σχέσεις της δεν άφησαν τη σπίθα της να σβήσει. Το βιβλίο 
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τελειώνει με την ηρωίδα να αναπολεί την πρώτη τους 
συνάντηση. 
  Οι κώδικες του ρεαλισμού με τους οποίους διαβάζει ο 
σημερινός αναγνώστης τη σύγχρονη πεζογραφία απαιτούν, 
περισσότερο από ό,τι στην τραγωδία της κλασικής εποχής, τα 
πάντα να συμβαίνουν «κατά το εικός και το αναγκαίον». Όμως, 
μια τέτοια κατάληξη, κατά πόσο γίνεται «κατά το εικός», 
δηλαδή κατά πόσο είναι ευλογοφανής; 
  Θα λέγαμε ελάχιστα. Εξάλλου, όπως υποστήριξε παλιά η 
συγγραφέας, «οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο»,6 
πράγμα που στο έργο αυτό συντελείται κατά μια περίεργη 
κυριολεξία - εφόσον υποθέσουμε ότι ο άτυχος καθηγητής δεν 
πήγε στην κόλαση. 
  Ό,τι όμως δεν συμβαίνει «κατά το εικός», δεν θα μπορούσε 
άραγε να συμβεί «κατά το αναγκαίον»; 
  Εδώ θα μπορούσε να συμβάλλει η ψυχαναλυτική προσέγγιση. 
Ποιες ψυχικές διεργασίες οδήγησαν στο να αναστηθεί ένας 
θαμμένος έρωτας, τη στιγμή που ο πρώην αγαπημένος 
οδηγείται στον τάφο; 
  Η Μάρω Βαμβουνάκη έχει πει ότι «ερωτευόμαστε τον έρωτα». 
Το ταυτολογικό αυτό σχήμα δηλώνει ότι θέλουμε ο έρωτάς μας 
να είναι ιδανικός. Όμως ο ιδανικός έρωτας δεν μπορεί παρά να 
είναι φαντασιακός. Κάτι ανάλογο υποστηρίζει και η Ρέα 
Γαλανάκη, στο τελευταίο της έργο: «...η λεγόμενη ‘ερωτική ζωή’ 
είναι σε μεγάλο βαθμό υπόθεση της φαντασίας, παρά το 
‘ρεαλισμό’ μιας οποιαδήποτε σχέσης».7 Ο ιδανικός έρωτας 
δηλαδή  δεν μπορεί να υπόκειται στις ματαιώσεις και της 
διαψεύσεις μιας πραγματικής, καθημερινής σχέσης. Οι 
διαδοχικές σχέσεις της ηρωίδας δεν μπορούν να σημαίνουν 
παρά ακριβώς αυτό. Και όταν ένας απ’ αυτούς με τους οποίους 
σχετίζεται πεθαίνει, και μάλιστα εκείνος ο μεγάλος στην ηλικία, 
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ο καθόλου ωραίος, αλλά προικισμένος με πνευματικά και 
ψυχικά προσόντα  (πολύ έξυπνα από τη μεριά της Βαμβουνάκη 
ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια σύγχυσης με ένα 
σεξουαλικό πάθος), βρίσκει την ευκαιρία να επενδύσει στην 
ανάμνησή του τον ιδανικό εκείνο έρωτα τον οποίο ο ιδιαίτερος 
ψυχισμός της νιώθει ως επιτακτική ανάγκη. Ο ιδανικός αυτός 
έρωτας όμως στην πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να είναι 
νεκροφιλικός. Μια γυναίκα όπως η ηρωίδα της Βαμβουνάκη 
δεν μπορεί να ερωτευθεί (όπως και ένας νεκρόφιλος δεν 
μπορεί να κάνει έρωτα) παρά μόνο με ένα άτομο του οποίου 
είναι αδύνατες οι αντιδράσεις, αντιδράσεις που, μη 
συμφωνώντας πάντα με τις δικές της προσδοκίες, θα 
οδηγούσαν αναπόφευκτα στη ματαίωση.  
  Τέτοιος είναι και ο έρωτας της προηγούμενης ηρωίδας της στο 
«Ο πιανίστας και ο θάνατος». Έχοντας αναλάβει στο εξής το 
ρόλο της νοσοκόμας του ψυχασθενή συζύγου της μπορεί άνετα 
πια να ερωτευθεί μια αποπνευματοποιημένη εικόνα του, 
εφόσον ο έρωτάς της θα μείνει περίπου φαντασιακά ιδανικός, 
μη επιδεχόμενος διάψευση λόγω της αρρώστιας του άνδρα της. 
Όμως κυριολεκτικά νεκροφιλικός είναι ο έρωτας του ήρωα της 
Βαμβουνάκη στα «Κλειστά μάτια».8  
  Όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά μια ευλογοφανής υπόθεση. 
Όμως πόσο έγκυρη μπορεί να είναι στηριζόμενη μόνο στα 
συμπτώματα και όχι στις αιτίες; στη συμπεριφορά και όχι στις 
βαθύτερες παραμέτρους που την καθορίζουν; Ένας μηχανικός 
αυτοκινήτου από το θόρυβο της μηχανής μπορεί να καταλάβει 
τι βλάβη έχει. Όμως η επιβεβαίωση έρχεται μόνο αφού 
ερευνήσει την ίδια τη μηχανή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι 
πάντα έχει δίκιο. 
  Εδώ μπαίνει το πρόβλημα: μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις 
αιτίες; Όταν πρόκειται για ζωντανό άτομο, η έρευνα διαθέτει 
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αρκετές δυνατότητες. Σε ένα μυθιστορηματικό πρόσωπο όμως 
οι δυνατότητες περιορίζονται από το μέγεθος και τον αριθμό 
των σελίδων. 
  Και περνάμε στο δεύτερο επίπεδο έρευνας της ψυχαναλυτικής 
κριτικής: τον ίδιο τον συγγραφέα. Για ποιους λόγους ένας 
συγγραφέας γράφει τέτοια έργα, μ’ αυτή τη φόρμα, μ’ αυτό το 
περιεχόμενο; Γιατί προτείνει αυτές τις ιδέες; 
  Σε ένα μελέτημά μας για τον Σολωμό αποτολμήσαμε σχετικές 
απαντήσεις. Η τραυματική σχέση με τη μητέρα του λόγω της 
γνωστής δίκης κατά την οποία περίπου τον απαρνήθηκε, του 
δημιούργησε ένα μισογυνισμό ο οποίος βρήκε ως 
καταλληλότερο κάλυμμα τη λατρεία της ιδανικής, απρόσιτης 
γυναίκας, και κατ’ επέκταση της ύψιστης αισθητικής 
τελειότητας, η οποία είναι εν μέρει υπόλογη για το 
ανολοκλήρωτο του έργου του.9  Το ερώτημα που θέτουμε στον 
εαυτό μας είναι αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Το 
επεισόδιο αυτό με τη μητέρα του συνέβη όταν ο ίδιος ήταν 
μεγάλος, ενώ η ψυχανάλυση μας διδάσκει ότι τον 
αποφασιστικό ρόλο έχουν οι πρώιμες τραυματικές εμπειρίες.  
  Όμως πώς μπορούμε να ανατρέξουμε σ’ αυτές; Υπάρχουν 
μαρτυρίες; Και τον ίδιο δεν μπορούμε να τον υποβάλλουμε στη 
διαδικασία του ελεύθερου συνειρμού, ή σε οποιαδήποτε άλλη 
τεχνική με την οποία ο ψυχαναλυτής κατεβαίνει στο πηγάδι 
των απωθημένων εμπειριών. 
  Και όταν ο συγγραφέας είναι ζωντανός μπαίνει το ερώτημα: 
μπορεί να υποβληθεί σε ένα τέτοιο εξονυχιστικό έλεγχο; Και 
ακόμη: νομιμοποιείται ο κριτικός να το κάνει αυτό; Και τέλος: 
είναι θεμιτό να κοινοποιεί τα συμπεράσματά του; Και μάλιστα 
όταν είναι αρκετά αμφίβολης εγκυρότητας; 
  Εξάλλου μπαίνει το ερώτημα της σχέσης της μυθοπλασίας με 
τον συγγραφέα. Όχι τόσο κατά πόσο είναι αυτοβιογραφικός, 
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όσο κατά πόσον εκδραματίζει προβλήματα και φαντασιώσεις 
δικές του και κατά πόσο ενός προσλαμβάνοντος κοινού, του 
οποίου τις αφηγηματικές αναμονές ανιχνεύουν οι ευαίσθητες 
κεραίες του. 
  Στην περίπτωσή μας, η Μάρω Βαμβουνάκη δεν θα μπορούσε 
άραγε να εκδραματίζει, με τον πρισματικό τρόπο της 
μυθοπλασίας, την απαιτητικότητα του σημερινού ανθρώπου 
στη σχέση του με το άλλο φύλο, που όχι μόνο οδηγεί σε τόσα 
διαζύγια και χωρισμούς, αλλά και δημιουργεί πιο πριν τόσες 
δυσκολίες στην προσπάθεια προσέγγισης δυο ανθρώπων που 
αγαπιούνται;10  
  Το ζήτημα του κατά πόσο ο συγγραφέας ταυτίζεται με τους 
ήρωές του είναι πολύ λεπτό. Ο Φλωμπέρ δήλωσε ότι «Η 
μαντάμ Μποβαρύ είμαι εγώ». Ο Τολστόι όμως τι είναι; Καρένιν 
ή Καρένινα; Ή τίποτα από τα δυο; Η Μάρω Βαμβουνάκη 
ταυτίζεται με την ηρωίδα της; Και αν ναι, αυτοβιογραφικά ή 
ψυχολογικά, και σε ποιο βαθμό; Αυτοβιογραφικά, γιατί να μας 
το πει; Ψυχικά, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι; 
  Τελικά, ο χώρος της ψυχοκριτικής των ηρώων είναι ο πιο 
βατός.  
  Αν υπάρχουν τόσες αμφιβολίες και τόσες αντιρρήσεις για τα 
συμπεράσματα της ψυχανάλυσης, προς τι η προσπάθεια; 
  Στις επιστήμες του ανθρώπου δεν ισχύει η νεοθετικιστική 
απαίτηση για έλεγχο όλων των παραμέτρων πριν την εξαγωγή 
ενός συμπεράσματος, για τον απλούστατο λόγο ότι ένας 
τέτοιος έλεγχος είναι αδύνατος. Ακόμη, όσον αφορά την 
προσέγγιση ενός λογοτεχνικού έργου, σημασία δεν έχει τόσο η 
διατύπωση «αληθειών», όσο η προβολή ιδεών και αντιλήψεων 
που θα οξύνουν την ευαισθησία του αναγνώστη στην επαφή 
του με το έργο. Οι διάφορες φιλολογικές προσεγγίσεις δεν 
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κάνουν τίποτε άλλο παρά να αυξάνουν την επάρκειά του, 
κάνοντας αυτή την επαφή όσο γίνεται πιο γόνιμη.  
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10.Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι μια από τις θεματικές που 
διαπίστωσα σε κάποια λατινοαμερικάνικα σήριαλ. Βλέπε 
Μπάμπη Δερμιτζάκη, Κοινοί τόποι σε 10 λατινοαμερικάνικα 
σήριαλ, Διαβάζω  τ. 310, σελ. 18-22. 
 

Η τοπιογραφία στην ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη 
 
Γεραπετρίτικη Απόπειρα, Νοέμβρης 1999, τεύχος 33, σελ. 32-34 
 
Εισήγηση σε βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή Μανόλη 
Πρατικάκη, διοργανωμένη από την επιτροπή Κυρβείων του 
δήμου Ιεραπέτρας, στο Φρούριο Καλέ, Ιεράπετρα, Παρασκευή 
6 Αυγούστου 1999. Αναδημοσιεύτηκε (με περικοπές, κυρίως 
στα αποσπάσματα), στο Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η κριτική 
αξιολόγηση της ποίησης του Μανόλη Πρατικάκη», Αθήνα 2006, 
Μελάνι, σελ. 361-362. 
 
  Ένα σημαντικό μοτίβο της σημερινής λογοτεχνίας, και κυρίως 
της πεζογραφίας, είναι το μοτίβο της φυγής. Οι αστοί ήρωες 
των αστών συγγραφέων, για χατίρι τόσο των ίδιων των 
συγγραφέων όσο και των αναγνωστών τους, δραπετεύουν 
συνεχώς από τα γκρίζα τσιμεντένια τοπία της Αθήνας, της 
Αθήνας της αποξένωσης και της διαφθοράς, και καταφεύγουν 
σε μια χλοερή και αδιάφθορη επαρχία. Το αρκαδικό ιδεώδες 
της Αναγέννησης επανέρχεται συχνά στη λογοτεχνία, με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση κάθε φορά. 
  Όμως, πολλές φορές αυτή η φυγή στο χρόνο συνοδεύεται και 
από μια φυγή στο χώρο. Τα αρκαδικά τοπία που ανακαλούν οι 
λογοτέχνες, είναι τοπία μνήμης της παιδικής ηλικίας. Τότε η 
λογοτεχνία γίνεται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, 
αυτοβιογραφική. 
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  Η φυγή από την πραγματικότητα θα μπορούσε να ερμηνευτεί 
και με άλλους τρόπους, ή καλύτερα, υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που συντελούν σ’ αυτήν. 
  Ο άνθρωπος έχει την τάση να βλέπει τις αρνητικές πλευρές της 
πραγματικότητας που ζει, υποτιμώντας τις θετικές. Αυτό έχει 
μια «αξία επιβίωσης», όπως λένε οι ηθολόγοι, γιατί έτσι ο 
άνθρωπος σπρώχνεται να διορθώσει τα κακώς κείμενα, αντί να 
οδηγείται στην επανάπαυση και στον κομφορμισμό. Και αν και 
συχνά τοποθετεί το παρόν στον προκρούστη μιας ουτοπίας, 
ακόμη πιο συχνά, χρησιμοποιώντας ένα σίγουρο μέτρο 
σύγκρισης, το παρελθόν, προσπαθεί να διατηρήσει απ’ αυτό 
κάθε στοιχείο που, αν και θετικό, είναι ασύμβατο με τις 
σύγχρονες εξελίξεις. Η προσπάθεια διατήρησης της παράδοσης 
εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της τάσης. Έτσι εξηγούνται οι 
ελεγείες για το χαμένο παρελθόν. Ο Σοφοκλής για παράδειγμα 
στην Αντιγόνη, θρηνεί την υποχώρηση των συγγενικών δεσμών 
μπροστά στην πειθαρχία στην κρατική εξουσία, που 
συντελείται με τη διάλυση της φυλετικής οργάνωσης της 
κοινωνίας και την ανάπτυξη αστικών σχηματισμών. Ο 
Ξενόπουλος στο «μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας» θλίβεται 
για την έκπτωση των παραδοσιακών αξιών μπροστά στην 
καινούρια μανία της φιλοχρηματίας. 
  Θα διακινδυνεύαμε μια ακόμη ερμηνεία. Πολλοί ψυχολόγοι 
(Janov κ.α.) μιλάνε για μια ασυνείδητη τάση αναδρομής στην 
ενδομήτρια ζωή της πλήρους ασφάλειας μέσα στο αμνιακό 
υγρό.  Έτσι, τη νοσταλγία για το παρελθόν θα μπορούσαμε να 
τη θεωρήσουμε σαν μια τέτοιου είδους, ανολοκλήρωτη στη 
συνείδηση, διαδρομή. Εκεί πρέπει να βρίσκεται και η ρίζα των 
μύθων του χρυσού αιώνα και του παραδείσου απ’ όπου, 
έκπτωτος ο άνθρωπος, θα επιστρέψει στο απώτερο μέλλον, 
αφού ο χρόνος ολοκληρώσει την κυκλική του πορεία. Και ενώ 
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οι αφηγήσεις περί κατακλυσμού μπορεί να έχουν ένα ιστορικό 
πυρήνα, ο δαρβινισμός τοποθετεί άσφαλτα τις αφηγήσεις για 
τον χρυσούν αιώνα και τον παράδεισο στο μυθικό υλικό της 
ανθρωπότητας. 
  Και για να μπούμε στο θέμα μας, η νοσταλγία για τον 
παράδεισο των παιδικών χρόνων πώς εμφανίζεται μέσα στην 
ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη;  
  Την πρώτη αναφορά τη βρίσκουμε στην πρώτη του συλλογή 
«ποίηση 1971-4», στο ποίημα με τίτλο «θητεία στο φως». 
 
  «...Εκεί στα λευκά σοκάκια θα ξαναγυρίσεις 
δροσερός έφηβος παιδί με το θαλασσινό πουκαμισάκι 
μ’ ένα βασιλικό στο αίμα σου, μ’ ένα τριαντάφυλλο στο στόμα 
μ’ ένα λευκό ανεμόμυλο στο πράσινο μυαλό 
που θα γυρίζει ανάποδα τα χρόνια. 
Η μνήμη θα λυθεί και θα γυρίσει φορτωμένη με Υακίνθους. 
Τα πράγματα θα σπαρταρούν πανάκριβα στον ήλιο». 
   
  Όμως η νοσταλγία αυτή θα υπνώττει στις επόμενες έξι 
ποιητικές συλλογές του ποιητή. Θα γίνουν βέβαια κάποιες 
αναφορές στην Κρήτη, στην Κρήτη του Μίνωα, στον αίγαγρο 
της Κρήτης, στην Ιεράπυτνα. Παρ’ όλα αυτά, τα τοπία της 
παιδικής ηλικίας θα αργήσουν να επανεμφανιστούν στην 
ποίηση του Μανόλη Πρατικάκη. Μόλις στην 8η συλλογή, στην 
«Οντοφάνεια», θα ξαναγίνει μια αναφορά στα παιδικά τοπία, 
που τώρα θα ονοματιστούν: Μυρτώες παραλίες. Όμως η 
αναφορά αυτή δεν έχει το περίβλημα της νοσταλγίας. Στην 
αρχή του ποιήματος εξάλλου ο Πρατικάκης δηλώνει: 
«χασομέρηδες ανέμοι μας προσηλύτισαν σε Μυρτώες 
παραλίες». Τα γνώριμα τοπία προς το παρόν εμφανίζονται 
κυριολεκτικά μέσα σε παρένθεση. «(Στα μέρη μας τα βότσαλα 
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μιλούν. Τα παράφορα φεγγάρια κι οι φωνές των πουλιών δε 
μας άφησαν να μεγαλώσουμε)». Κι αν τα ανασύρει στη 
συνείδησή του ο ποιητής, είναι για να καταγγείλει «το γρανίτη 
της τετράγωνης καταστροφής», της πρόχειρης και 
ακαλαίσθητης ανοικοδόμησης που συντελέστηκε με το «σχέδιο 
Μάρσαλ», που αποτελεί και τον τίτλο του  παραπάνω 
ποιήματος. «Οι ήρεμοι και κουρασμένοι τεχνίτες της πέτρας και 
της κεράμου...», 
 
  «ήταν πράγματι 
   αστείοι, καθώς βάδιζαν χαμένοι 
   μέσα σε τούτο το χειροπιαστό 
   και πάμφωτο άπειρο. 
   Φορούσαν λευκά κεφαλομάντιλα και σχεδόν 
   έβλεπες στο πλάι έναν ορθογώνιο άγγελο 
   να τους αφαιρεί τη φαντασία.  
   Με ομοιόμορφα χέρια έχτιζαν ομοιόμορφα σπίτια.» 
   
  Πιο κάτω αναφωνεί ο ποιητής: «Α! σκοτεινέ λαβύρινθε της 
ομοιομορφίας», για να καταλήξει: 
 
  «Τα σπίτια πια δεν έπλεαν εδώ κι εκεί. 
   Στα θρυλικά χαλάσματα δε μας μετρούσε 
   γιασεμάκια των άστρων το μυστήριο». 
 
  Η γενέθλια γη ανακαλύπτεται επίσης, όχι όμως με νοσταλγία, 
αλλά σαν πηγή έμπνευσης και χώρος «φανέρωσης του όντος» 
για τον ποιητή, στο ποίημα που δίνει και τον τίτλο στη συλλογή: 
Οντοφάνεια. Διαβάζω τους αρχικούς στίχους. 
 
  «Ξεχασμένος στους ζεστούς άμμους της γενέτειρας,  



 

442 
 

  Στα μυρωμένα χόρτα, καθώς τρέχω, μου υφαίνεται αίφνης 
  κρυμμένη πλέξη στη φλέβα και στο βήμα 
  το κομμένο νήμα. 
  Κοιτώ τη θάλασσα που βλέπει τη θαλασσινή μου μεριά 
  ν’ αντιγράφει τις άπειρες ανταύγειες, τους ανάλαφρους 
  κυματισμούς της υποστάσεως. Λέω 
  το σώμα σου πώς θηλυκώνει, πώς εφαρμόζεται 
  στο σώμα μου! (Οι μικροί βράχοι του γιαλού, τ’ αστραφτερά 
χαλίκια  
  άφηναν στου οπτικού μου φλοιού 
τον ελαιώνα, τα βαθουλώματα και τα σμαράγδια τους)». 
 
  Το ποίημα κλείνει με ένα πλατωνικό απόσπασμα, του οποίου 
τη μετάφραση δίνει σε υποσημείωση ο ποιητής: «Και από την 
πολλή επικοινωνία με το ίδιο το πράγμα και από τη συνάφεια 
μαζί του, έξαφνα, σαν από μια σπίθα που ανασπίθησε, 
γεννιέται  μέσα στην ψυχή ένα φως, που μόνο του πια τρέφει 
τον εαυτό του». 
  Εμείς θα λέγαμε ότι στον Πρατικάκη συμβαίνει περίπου το 
αντίθετο. Το πράγμα, βιωμένο έντονα στην απουσία του, 
ανακλημένο συχνά στη μνήμη του ποιητή, αποκαθαρμένο από 
τα συμβεβηκότα της καθημερινής, οπτικής εντύπωσης, 
αναδεικνύει το καθαυτό του. Η μάλλον, η φαντασία του ποιητή, 
ενεργοποιημένη από την έντονη βίωση της έλλειψης και τη 
συχνή ανάκληση του πράγματος στη μνήμη, το διχτυώνει σε 
ένα ευρύ δίχτυ σχέσεων και συνυποδηλώσεων, αναδεικνύοντας 
όχι το καθαυτό του, την ουσία του, αλλά τον πλούτο της 
φανέρωσής του. Αντί να το αποφλοιώνει για να βρει τον 
πυρήνα του, θα ’λεγε κανείς ότι του προσθέτει καινούριες 
στιβάδες-φλοιούς, μεγεθύνοντάς το. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιεί μεταφορές, παρομοιώσεις, προσωποποιήσεις, 
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κ.λπ. Για παράδειγμα, για τη σιδερένια ελικοειδή σκάλα στους 
«αόρατους άξονες της κλίμακας» της παραπάνω συλλογής, 
παραθέτει έξι παρομοιώσεις στη σειρά. 
 
  «Εδώ η σιδερένια σκάλα ελικοειδής, κομμάτι 
   σκουριασμένη από την υγρασία. Σαν προπέλα 
   πλοίου κοχλιούται στο υγρό σκοτάδι. 
   Σαν σπείρα αναρριχητική της πιο κρυφής σου 
   σκέψης. Σαν εικόνα πόθου βυθισμένη 
   που γεννά μες στον αγέρα ιερά ρεύματα. 
   Σαν αδράχτι γνέθοντας το βήμα των απόντων. 
   Σαν αθόρυβη ρουφήχτρα που τραβά την 
   ύπαρξη προς του πυθμένα 
   τον ακίνητο χορό. 
   Ως στρόβιλος τέλος αμιγών μετάλλων ή αντικυκλώνας.  
   Σε πλήρη συστοιχία με τα άνθη 
   των γκρεμών και των δονούμενων ορόφων.» 
 
  Με την 9η ποιητική συλλογή του Πρατικάκη, τη «Μαγεία της 
μη διεκδίκησης», ολοκληρώνεται η στροφή που είχε ξεκινήσει 
με την προηγούμενη συλλογή. Ο Πρατικάκης, από μια 
σοφιστική, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο της ποίησής του, 
περνάει σε μια προσωκρατική. Από ένα προβληματισμό πάνω 
στον άνθρωπο, την ιστορία και τον πολιτισμό του, περνάει σε 
μια θεώρηση του Όντος και των όντων, τόσο των αψύχων, όσο 
και των εμψύχων. Το σαλιγκάρι, ο αίγαγρος, η πόρτα τάρανδος, 
οι βάτοι, εκτοπίζουν τον άνθρωπο στην ποίησή του, σε 
ποιήματα μιας υπέροχα πρωτότυπης σύλληψης που δείχνουν 
πόσο μέγας είναι αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μικρόκοσμος της 
καθημερινής εμπειρίας που περνάει σχεδόν απαρατήρητος στη 
συνείδησή μας. 
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  Μ’ αυτή τη στροφή στην ποίηση του Πρατικάκη, η ανάμνηση 
και η επιστροφή στη γενέθλια γη σαν πηγή έμπνευσης 
πλουτίζεται με τη νοσταλγία. Η νοσταλγία αυτή εκδηλώνεται 
απερίφραστα ήδη με τον τίτλο των δυο σχετικών ποιημάτων 
της συλλογής: «Μυρτώο Α» και «Μυρτώο Β».  Θα διαβάσουμε 
λίγους στίχους από το Μυρτώο.  
 
  Α. 
  «Ακουμπισμένοι στο πέλαγος πίναμε καφέ. Η μνήμη είχε 
περιπλέξει τα λόγια μας με δίχρωμα δίχτυα. Φως, πολύ φως ως 
τα 
οστά, αποτύπωνε τα όντα».  
 
  Και πιο κάτω: 
  «Ανακαλώ τ’ αποτυπώματα και τα σημάδια 
   μέσα στο ρεύμα του καιρού καθώς περνούνε 
   σαν φλόγες ζωηρές και ρόδινες εντός μου και με λένε». 
 
  Ενώ το «Μυρτώο Α» βρίσκεται στο περιθώριο της 
προβληματικής αυτής της συλλογής, όντας μια ανάκληση των 
παιδικών και εφηβικών χρόνων, το «Μυρτώο Β» βρίσκεται στην 
καρδιά της. Η γενέθλια γη είναι το πλαίσιο όπου τοποθετεί-ή 
μάλλον, όπου πρωτοείδε τοποθετημένο-ένα από τα ταπεινά 
όντα που η μαγεία της ποίησης του Πρατικάκη τους 
αποκαλύπτει ένα μεγαλείο: το μουλάρι. Και ενώ τα όντα της 
συλλογής αυτής ονοματίζονται τα περισσότερα επακριβώς ή 
ελάχιστα παρεμφερώς με τίτλους όπως: το ελάφι, το σαλιγκάρι, 
οι βάτοι, τα δέντρα, η πόρτα τάρανδος, ο αίγαγρος, το φυσερό 
του τεχνίτη, η φωνή του πηγαδιού, το πήλινο σταμνί, η μνήμη 
του ξύλου κ.λπ., εδώ το πλαίσιο, υπερβαίνοντας σε σημασία το 
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ον που πλαισιώνει στη συνείδηση του ποιητή, ονοματίζει και το 
ποίημα: Μυρτώο Β. 
  Ποια να είναι άραγε η συνισταμένη, ο κοινός άξονας αυτών 
των εντυπώσεων από τη γενέθλια γη που ανακαλεί στη μνήμη 
του ο ποιητής; Να το θέσουμε σαν ερώτημα αίνιγμα σε σας 
τους ακροατές. Και για να σας βοηθήσουμε λίγο, ποια ήταν τα 
τελευταία λόγια του Göthe; «Φως, περισσότερο φως». 
  Αν θυμάστε, το πρώτο από τα πέντε ποιήματα στα οποία 
αναφερθήκαμε είχε τίτλο «Θητεία στο φως». Το φως εδώ 
στέκει σαν μετωνυμία του Μύρτους. «Τα πράγματα θα 
σπαρταρούν πανάκριβα μέσα στον ήλιο», είναι ένας από τους 
στίχους που διαβάσαμε. 
  Στο «σχέδιο Μάρσαλ» της «Οντοφάνειας», ο Πρατικάκης 
γράφει για τους χτίστες πως «βάδιζαν χαμένοι μέσα σε τούτο το 
χειροπιαστό και πάμφωτο άπειρο». Στο «Μυρτώο Α» 
διαβάσαμε επίσης: «Φως, πολύ φως ως τα οστά, αποτύπωνε τα 
όντα». Από το «Μυρτώο Β» διαβάζουμε το τέλος του 
ποιήματος. 
 
  «Μέσα σε τόσο φως, πλάι στα ευλύγιστα 
   καλάμια. Ιέρεια, ιέρεια. Ένα λευκό 
   κοπάδι φωνές δεμένο μες στα βότανα. 
   Ποιο μάτι θα τα ξεχωρίσει αυτά 
   τα ενωμένα όντα. 
   Σαράντα χρόνια εικόνα πεπαλαιωμένη 
   κι ακόμη να φύγει η κατάνυξη». 
 
  Αν η λέξη «φως» έχει ένα περιγραφικό χαρακτήρα, ο ποιητής 
χρησιμοποιεί για τη γενέτειρά του μια άλλη λέξη, που έχει 
αξιακό χαρακτήρα: τη λέξη «Παράδεισο», με κεφαλαίο Π. 
Διαβάζω το σχετικό απόσπασμα από το «Μυρτώο Α». 
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  «Ανακαλώ τη λάμψη των ματιών και τις φωνούλες 
   των μικρών αγοριών που περπατάνε 
   πλάι στου Παραδείσου τα νερά κι ύστερα σβήνουν 
   μέσα σε σκοτεινούς και κουρασμένους άντρες». 
 
 Για τον Πρατικάκη η γενέθλια γη του είναι ο παράδεισος, με Π 
κεφαλαίο στο κείμενο. 
  Και η επόμενη συλλογή, η «Λήκυθος», ξεχειλίζει από εικόνες 
υπαίθρου. Λέξεις όπως «έχερη» και «μαγγανοπήγαδο» 
παραπέμπουν επίσης άσφαλτα στη γενέθλια γη των παιδικών 
χρόνων, πριν αλωθεί από τα τρακτέρ, τις πομόνες, τα 
«βατραχάκια» και το φράγμα. Η ελιά όμως έμεινε ακλόνητη στο 
χρόνο, προσφέροντας πάντα την ίδια οπτική εντύπωση: 
    
    ΧΙ 
  «Η ελιά στρίβοντας προς τα κάτω 
  τα ελικοειδή της νήματα να υφανθούνε 
  με χωμάτινες χορδές. Στρίβοντας προς τα πάνω ώμους και 
κλαδιά 
  μου υπαγορεύουνε μιαν ολικήν αναπαράσταση. 
  Καθώς κοιτώ που με κοιτούνε 
  οι ρόζοι της σαν οφθαλμοί χαμηλωμένοι 
  μου επιβάλουνε μιαν αποτίμηση 
  όλου μαζί του χρόνου μου, μέσα σε 
  τούτη τη ματιά». 
 
  Νομίζω πως, με την παράθεση των αποσπασμάτων που 
κάναμε, δείξαμε ικανοποιητικά ότι η γενέθλια γη στην ποίηση 
του Πρατικάκη προβάλλεται τόσο σαν χώρος έμπνευσης και 
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αποκάλυψης, όσο και σαν αντικείμενο νοσταλγίας στις 
περισσότερες συλλογές του.  

 
Η τιμωρία της μοιχαλίδας στο Ευρωπαϊκό μυθιστόρημα 

 
Εισήγηση στην Ημερίδα της Ομάδας Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης με θέμα 
«Παρελθόν και μέλλον της ανισότητας των φύλων», Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Σάββατο 16 Μάη 1998. Δημοσιεύτηκε στο 
«Ανθρωπολογία των φύλων», (επιμ. Σωτήρης Δημητρίου), 
Αθήνα 2001, Σαββάλας, σελ. 141-147. 
Η εισήγηση δημοσιεύτηκε και σε αγγλική μετάφραση δική μου 
στο ηλεκτρονικό περιοδικό Comparative Literature and Culture 
Web Journal. Βρίσκεται στη διεύθυνση 
http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol1/iss2/2/  
 
  H μοιχεία ως θέμα υπάρχει σε πάρα πολλά μυθιστορήματα, 
είτε σε πρώτο πλάνο είτε σε δεύτερο. Θα την εξετάσουμε σε 
κάποια έργα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν 
αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 
  Ας εξετάσουμε το πρώτο έργο, την Άννα Καρένινα. Το θέμα της 
μοιχείας αποτελεί συστατικό μέρος της πλοκής του έργου, και 
εξεικονίζεται πολύ πλούσια. Καταρχήν δεν υπάρχει μόνο η 
μοιχαλίδα, αλλά και ο μοιχός. Δεν είναι μόνο η γυναίκα που 
απατά τον άντρα της, αλλά και ο άντρας που απατά τη γυναίκα 
του. Ο μοιχεία της Καρένινα όμως παίρνει εδώ ευρύτερες 
διαστάσεις, και αποτελεί τον ιστό της κύριας αφήγησης, ενώ το 
γεγονός της μοιχείας του Στίβα, του αδελφού της, 
παρουσιάζεται ως μικροεπεισόδιο μέσα στο έργο. 
  Πώς καταλήγουν οι δυο αυτές μοιχείες; 
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  Η μοιχεία του Στίβα ήταν μια μικροπεριπέτεια. Ο άνδρας δεν 
επενδύει συνήθως συναισθηματικά στους εξωσυζυγικούς 
δεσμούς. Δεν φτάνει δηλαδή στο σημείο να εγκαταλείψει τη 
γυναίκα του και να διαλύσει την οικογένειά του. Έτσι και ο 
Στίβα, εκλιπαρεί τη συγγνώμη της γυναίκας του, που μετά τη 
μεσολάβηση της αδελφής του, της Άννας, την κερδίζει. 
  Αυτό δεν συμβαίνει με τις μυθιστορηματικές μας μοιχαλίδες. 
Η συναισθηματική στέρηση τις σπρώχνει καταρχήν να 
παντρευτούν εκείνον τον άντρα που νομίζουν ότι θα τις 
ικανοποιήσει. Για την Άννα Καρένινα είναι ο επιτυχημένος 
πολιτικός Καρένιν, αν και πολύ μεγαλύτερος στην ηλικία, για 
την Έμμα Μποβαρύ ο Τσάρλς Μποβαρύ, ο γιατρός της 
περιοχής, που της φάνηκε προς στιγμήν ότι ικανοποιούσε τις 
ρομαντικές φαντασιώσεις της. Μόνο η Τερέζα Ρακέν θα 
παντρευτεί από υποχρέωση το γιο της θείας της που την 
ανέθρεψε. 
  Και τις τρεις γυναίκες η μονότονη και πληκτική οικογενειακή 
ζωή δεν φαίνεται να τις καλύπτει. Ο άντρας που παντρεύτηκαν 
μπορεί να τους προσφέρει αρκετά, όχι όμως το σπουδαιότερο: 
τον έρωτα, όπως τον ποθούν και τον πλάθουν με τη φαντασία 
τους. Έτσι θα προχωρήσουν στην απιστία. Η Άννα, αντίθετα με 
τον αδελφό της, κάποια στιγμή, μετά από δισταγμούς βέβαια, 
θα εγκαταλείψει τον άντρα της. Ο Βρόνσκι την αγαπά, και την 
προτρέπει να παρατήσει το σπίτι της και να τον ακολουθήσει. Η 
Έμμα αντίθετα  δεν θα καταφέρει να πείσει τον εραστή της να 
φύγουν μαζί, γιατί απλούστατα δεν την αγαπά, αλλά ήθελε 
απλώς να περάσει μαζί της μια ερωτική περιπέτεια. Όσο για την 
Τερέζα Ρακέν, αυτή θα καταφέρει περισσότερα: θα παρασύρει 
τον εραστή της να δολοφονήσουν τον άντρα της.  
  Οι ηρωίδες είναι με διαλυμένα νεύρα. Η Άννα παίρνει 
ηρεμιστικά, και γίνεται όλο και πιο φορτική στον Βρόνσκι. 
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Υποπτεύεται ότι την έχει βαρεθεί. Θα θελήσει να προλάβει την 
εγκατάλειψή του με την αυτοκτονία της, πέφτοντας στις 
γραμμές του τρένου. Ο θάνατός της έχει προλεχθεί υπαινικτικά. 
Τη βραδιά που γνωρίζεται με τον Βρόνσκι, ένα τρένο σκοτώνει 
κάποιον άτυχο εργάτη.  
  Το ίδιο υπαινικτικά θα προλεχθεί και ο θάνατος της Έμμας 
Μποβαρύ. Μπαίνοντας ως νύφη στο σπίτι του συζύγου της, θα 
πέσει πάνω στο νυφικό μπουκέτο της πεθαμένης πρώτης 
συζύγου του. Όπως και η Άννα, θα αυτοκτονήσει και αυτή, 
εγκαταλειμμένη από τον εραστή της και βουτηγμένη στα χρέη.  
  Την αυτοκτονία δεν θα την αποφύγει ούτε η Τερέζα Ρακέν. Η 
δολοφονία έχει συντρίψει τόσο τα δικά της νεύρα όσο και τα 
νεύρα του Λωράν, του εραστή της. Όταν συνειδητοποιούν 
έντρομοι ότι είναι έτοιμοι να δολοφονήσουν ο ένας τον άλλο, 
σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγουν από το ατομικό 
τους μαρτύριο, θα αυτοκτονήσουν και οι δυο με το δηλητήριο 
που η Τερέζα είχε ετοιμάσει για να ρίξει στο ποτό του Λωράν.  
  Και προχωράμε στο σημαντικό ερώτημά μας: γιατί οι 
συγγραφείς μας επιλέγουν ένα τέτοιο τέλος για τις μοιχαλίδες 
τους; Γιατί οι μοιχαλίδες τους αυτοκτονούν ή, για να 
κυριολεκτήσουμε, τις βάζουν να αυτοκτονήσουν; 
  Μπορούμε να ανιχνεύσουμε ως συνειδητή πρόθεση των 
συγγραφέων την εξεικόνιση της συναισθηματικής στέρησης και 
της ταραγμένης ψυχολογίας της γυναίκας στην κοινωνία μας, 
και για να κάνουν τις ιστορίες τους λογοτεχνικά ενδιαφέρουσες 
επιλέγουν για τις ηρωίδες τους ένα τόσο δραματικό τέλος.  
  Όμως αναρωτιέται κανείς: μήπως υποσυνείδητα επιλέγουν 
ένα τέτοιο τέλος, τιμωρώντας στο πρόσωπό τους τις μοιχαλίδες 
και τη μοιχεία γενικά; 
  Ας πάμε στην περίπτωση του Τολστόι, ο οποίος σε έντεκα 
χρόνια έχει διανύσει τεράστια απόσταση: από την απλή 
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απαξίωση της Έλενας, της γυναίκας μοιχαλίδας, συζύγου του 
Πιέρ, στο «Πόλεμος και Ειρήνη», φτάνει στην αυτοκτονία της 
μοιχαλίδας Άννας Καρένινα. Και αναρωτιόμαστε: μήπως 
εκδραματίζει μια πιθανή οικογενειακή του κατάσταση; Είναι 
κόμης, επιτυχημένος συγγραφέας, όμως άσχημος και κατά 17 
χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα του η οποία, όταν ο 
44άρης Τολστόι γράφει το μυθιστόρημα είναι μόλις 27 χρονών. 
Μήπως υποσυνείδητα εννοούσε το έργο ως προειδοποίηση για 
τη νέα γυναίκα του; Το θεωρούμε ως την πιο πιθανή υπόθεση. 1 
   Στη νουβέλα του «Η σονάτα του Κρόυτσερ» (1890) ο Τολστόι 
πηγαίνει ακόμη μακρύτερα. Βάζει τον ήρωά του να σκοτώνει τη 
γυναίκα του χωρίς να έχει αποδείξεις παρά μόνο ενδείξεις ότι 
τον απατούσε. Όμως οι ενδείξεις αυτές ήταν αρκετές για το 
δικαστήριο ώστε να τον αθωώσουν. Στη Ρωσία του 19ου αιώνα 
ήταν φαίνεται αρκετή η απόδειξη της μοιχείας της γυναίκας για 
να αθωωθεί ο δολοφόνος σύζυγός της. 
   Η μοιχεία αποτελεί έκφραση αισθησιασμού, μια περίπτωση 
όπου το id νικάει κατά κράτος το υπερεγώ παραβιάζοντας τις 
απαγορεύσεις του, και γι’ αυτό το άτομο πρέπει να τιμωρηθεί.2 
Εκδραματίζοντας αυτή την κατάσταση οι τρεις συγγραφείς 
απαξιώνουν τις μοιχαλίδες τους, οδηγώντας τις στην 
αυτοκτονία. Και ενώ για τον Τολστόι μπορούμε να 
υποπτευθούμε, όπως κάνει ο Μαξίμ Γκόργκι, ένα λανθάνοντα 
πουριτανισμό, στον Φλωμπέρ αυτός είναι πιο έκδηλος, 
χρησιμοποιούμενος ως ανασταλτικός μηχανισμός στην 
υπηρεσία μιας υπεραπώθησης του σεξουαλικού ενστίκτου. Μια 
αποτυχημένη σχέση του Φλωμπέρ με την  ποιήτρια Luise Colet 
θα τον οδηγήσει στην μόνωση. Έκφραση αυτού του 
απωθημένου σεξουαλισμού είναι ίσως η δήλωση του Φλωμπέρ 
«Η μαντάμ Μποβαρύ είμαι εγώ». Η μαντάμ Μποβαρύ, με τον 
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καταδικασμένο σε ματαίωση ερωτισμό της, όπως 
καταδικασμένη ήταν η σχέση του Φλωμπέρ με την Colet.  
  Κατά ειρωνική συγκυρία, και ο Τολστόι υπήρξε κατά κάποιο 
τρόπο Άννα Καρένινα. Στα 82 του εγκατέλειψε το σπίτι του, για 
να πεθάνει από πνευμονία σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό. 
  Για τον Ζολά που, παρεμπιπτόντως, υπήρξε ο ίδιος μοιχός στην 
πραγματική του ζωή, ίσως δεν ισχύουν ανάλογες υποθέσεις. Οι 
ήρωες του νατουραλισμού είναι πάντα αρνητικοί ήρωες, και 
στο τέλος δίκαια τιμωρούνται για το κακό που σκόρπισαν. 
Όμως δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε γιατί ο Ζολά 
εστιάζει την αφήγησή του όχι στους αρνητικούς ήρωες αλλά 
στις αρνητικές ηρωίδες του, οι οποίες δίνουν τον τίτλο στα έργα 
του. Δεν είναι μόνο η Τερέζα Ρακέν, είναι και η Νανά.  
  Αξίζει να αναφέρουμε επίσης μια μη διάσημη περίπτωση ενός 
διάσημου συγγραφέα. Η Λαλώ στο «Ξημερώνει», το πρώτο 
θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη που ο συγγραφέας το 
έγραψε μόλις 23 χρονών, έχει μοιχεύσει στη σκέψη της, δεν 
έχει τολμήσει όμως να προχωρήσει στην πράξη. Για να δώσει 
ένα τέλος στην αμφιταλάντευσή της αυτοκτονεί και αυτή. 
  Ο Καζαντζάκης με το πρόσωπο του γιατρού φίλου της 
οικογένειας παρουσιάζεται ως κήρυκας της σεξουαλικής 
απελευθέρωσης στο έργο αυτό. Όμως η μυθοπλασία του 
φαίνεται να τον διαψεύδει. Το ότι η ηρωίδα αυτοκτονεί ίσως 
δεν σημαίνει μόνο ότι είναι ακόμα νωρίς για την κοινωνία να 
δεχθεί το κήρυγμα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, αλλά 
επίσης ότι είναι νωρίς για τον συγγραφέα να το δεχθεί ψυχικά 
και συναισθηματικά, και όχι μόνο διανοητικά.  
  Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Καζαντζάκης αντιμετωπίζει ισότιμα 
τον μοιχό σε ένα επόμενο θεατρικό του έργο, το «Φασγά», που 
έγραψε δύο χρόνια αργότερα, το 1908. Ο Λώρης εγκαταλείπει 
την γυναίκα του την Μαρία για χάρη της Ελένης, η οποία του 
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υποδαυλίζει τις φιλοδοξίες. Απαξιώνονται και οι δύο, και στο 
τέλος αυτός πεθαίνει μέσα στη μιζέρια. 
  Η ψυχοκριτική δεν αποδεικνύει, απλά μπορεί να κάνει 
υποθέσεις, περισσότερο ή λιγότερο ευλογοφανείς. Θα 
στηρίξουμε την ευλογοφάνεια των υποθέσεών μας σε μια 
αντίθετη περίπτωση. 
  Ο D. H. Lawrence ιδιοσυγκρασιακά βρίσκεται στους αντίποδες 
των συγγραφέων που παραθέσαμε. Γι’ αυτόν η σεξουαλική 
πλήρωση είναι μια ευτυχισμένη στιγμή του ανθρώπου, που 
πρέπει να την αποζητάει πάση θυσία, χωρίς να υποκύπτει όχι 
μόνο σε εσωτερικές αναστολές, αλλά και σε εξωτερικές 
κοινωνικές ανασχέσεις. Η μεγαλοαστή μοιχαλίδα του, η Λαίδη 
Τσάτερλυ, όχι μόνο δεν θα αυτοκτονήσει, αλλά θα φύγει με τον 
κηπουρό εγκαταλείποντας τον άντρα της. Η μυθοπλασία 
μάλιστα θα δικαιώσει παντοιοτρόπως τη φυγή της. Ο ανίκανος 
λόγω του τραυματισμού του στον πόλεμο άντρα της, ενώ 
αρχικά την προτρέπει να σχετισθεί με κάποιον άντρα, όταν 
αυτό θα συμβεί θα υπαναχωρήσει έντρομος. Ακόμη ο 
συγγραφέας τον παρουσιάζει αδικαιολόγητα σκληρό, 
διατάζοντας τον ξυλοδαρμό κάποιων άτυχων λαθροκυνηγών.  
  Η συνηγορία της σεξουαλικότητας στον Lawrence δεν φαίνεται 
μόνο στο μακροεπίπεδο της μυθοπλασίας, αλλά και στο 
μικροεπίπεδο του κειμένου. Το έργο είναι γεμάτο από 
τολμηρές σεξουαλικές περιγραφές. Θυμάμαι που μαθητές 
γυμνασίου διαβάζαμε το έργο σαν τσόντα.  
  Όμως ο Lawrence δεν είναι ο κανόνας αλλά η εξαίρεση. Το 
έργο του δεν είναι παρά μια πολεμική ενάντια στον κυρίαρχο 
αγγλικό πουριτανισμό. 
  Αξίζει να παραθέσουμε εδώ μια κρίση για την Άννα Καρένινα 
που διατύπωσε ο D. H. Lawrence, καθώς και για κάποιες από 
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τις ηρωίδες του Τόμας Χάρντυ, για δυο από τις οποίες θα 
μιλήσουμε πιο κάτω: 
  «H αληθινή τραγωδία της Άννας, και για ορισμένες από τις 
ηρωίδες στα μυθιστορήματα του Χάρντυ που χάθηκαν σαν κι 
αυτήν, είναι ότι δεν είναι πιστές στη μεγαλύτερη άγραφη 
ηθικότητα... παρ’ όλα αυτά είχαν δίκιο στην ψυχή τους».3  
  Σ’ αυτή την μεγαλύτερη άγραφη ηθικότητα, την ερωτική 
πλήρωση για την οποία μιλάει εδώ ο Lawrence, έμεινε πιστή 
χωρίς αναστολές και ενοχές η Λαίδη Τσάτερλυ. Πρώτη αυτή 
έκανε το βήμα με τον κηπουρό. Η μαντάμ Μποβαρύ μάταια 
περίμενε τον Leon να κάνει το πρώτο βήμα. Έπρεπε να 
εμφανισθεί ο Rodolphe για να την κατακτήσει. 
  Ενώ ο Τολστόι, ο Φλωμπέρ και ο Ζολά τιμωρούν τις μοιχαλίδες 
τους βάζοντάς τις να αυτοκτονήσουν, κάποιοι άλλοι τις 
σκοτώνουν. Ο θάνατός τους παρουσιάζεται ως δήθεν τιμωρία 
για τον φόνο του άντρα τους, στην πραγματικότητα όμως είναι 
τιμωρία για την απιστία τους, μια και ο φόνος αυτός δεν είναι 
παρά συνέπειά της. Έτσι σκοτώνεται η Κλυταιμνήστρα, έτσι 
σκοτώνεται η Γερτρούδη, η μητέρα του Άμλετ, έτσι σκοτώνεται 
και η μοιχαλίδα στην «Αυτοκρατορία του πάθους» (1978) του 
γιαπωνέζου σκηνοθέτη Ναγκίσα Οσίμα.  
  Στο προηγούμενο έργο του Οσίμα, στην «Αυτοκρατορία των 
αισθήσεων» (1976), φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι τόσο η 
μοιχεία ως κοινωνική σύμβαση που καταδικάζεται, όσο ο 
σεξουαλισμός ως αχαλίνωτο, ανεξέλεγκτο ένστικτο. Εδώ ο 
ήρωας σκοτώνεται από την ηρωίδα στην κορύφωση, και ως 
κορύφωση, της σεξουαλικής πράξης.  
  Στη μυθοπλασία η τιμωρία της μοιχαλίδας μπορεί να 
επιβληθεί λοιπόν τόσο ως εξωτερική τιμωρία, όσο και ως 
εσωτερική.  
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  Η γυναίκα, έχοντας ενδοβάλει τις κοινωνικές αρχές και τα 
κοινωνικά ταμπού, κατατρύχεται από ενοχές, και είτε 
αυτοτιμωρείται, όπως στο έργο του Φλωμπέρ και του 
Καζαντζάκη με την αυτοκτονία, είτε, λιγότερο δραματικά, 
υποχωρεί και παραιτείται από τη διεκδίκηση της ευτυχίας της. 
Είναι η περίπτωση των έργων της Μάρως Βαμβουνάκη «Το 
χρονικό μιας μοιχείας», όπου η ηρωίδα της η Άννα, όπως η 
Λαλώ του Καζαντζάκη, δεν τολμά να προχωρήσει στη μοιχεία, 
χωρίς όμως και να αυτοκτονήσει, και του «Ο πιανίστας και ο 
θάνατος», όπου εκεί προχωρεί στη μοιχεία, για να επιστρέψει 
όμως αργότερα στον άντρα της.  
  Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι η ηρωίδα της επιστρέφει γιατί 
ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι τον αγαπά. Εμείς στο βιβλιοκριτικό 
μας σημείωμα4 υποστηρίξαμε ότι η αγάπη αυτή είναι μια απλή 
εκλογίκευση, με την οποία αμβλύνει τις ενοχές της για την 
εγκατάλειψη. Αν έχουμε δίκιο, αυτό στην πραγματικότητα 
σημαίνει ότι η γυναίκα συγγραφέας ενδοβάλλει τις κοινωνικές 
απαγορεύσεις τις οποίες στη συνέχεια προβάλλει στις ηρωίδες 
της. 
  Μια τέτοια ενδοβολή, πολύ χαρακτηριστική, φαίνεται και στις 
ηρωίδες του Χάρντυ Τεςς στο «Tess of the d’ Urbervilles» και τη 
Sue στο «Jude the obscure». H Sue θεωρεί το θάνατο των 
παιδιών της ως τιμωρία της που παράτησε ένα σύζυγο που δεν 
αγαπούσε ενδίδοντας στο αίσθημα που έτρεφε για τον 
ξάδελφό της τον Jude πριν παντρευτεί.  
  «Πρέπει να συμβιβαστούμε, είπε θλιμμένα. Όλη η αρχαία 
οργή της Ανωτέρας δύναμης έχει ξεσπάσει πάνω μας. Τα φτωχά 
της πλάσματα, κι εμείς μαζί, πρέπει να υποταχτούμε. Δεν 
υπάρχει άλλη εκλογή. Πρέπει. Δεν έχει νόημα να τα βάλεις με 
το Θεό».5 
  Ο Jude δεν συμφωνεί βέβαια μαζί της: 
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  «Τα βάζουμε μόνο με τους ανθρώπους και με τις παράλογες 
περιστάσεις». 
  Στο τέλος του έργου θα εγκαταλείψει τον αγαπημένο της. 
  Και η Τεςς νιώθει ενοχές που αφέθηκε να αποπλανηθεί, 
σχεδόν να βιασθεί, από έναν πλούσιο συγγενή της. Αργότερα 
φεύγει από το πλουσιόσπιτό του. Όμως εδώ κύριος φορέας των 
προκαταλήψεων είναι ο μετέπειτα άντρας της, ο Έηντζελ, ο 
οποίος μόλις μαθαίνει για τη χαμένη παρθενιά της την 
εγκαταλείπει. Και βέβαια αυτή που υποφέρει περισσότερο 
είναι η Τεςς, που αναγκάζεται να επιστρέψει στον πρώην 
εραστή της, για να σώσει από τη μιζέρια τον εαυτό της και την 
οικογένειά της. Όταν ο Έηντζελ επιστρέφει μετανιωμένος, αυτή 
σκοτώνει τον εραστή της και φεύγει μαζί του. Θα την 
ανακαλύψουν όμως, θα την συλλάβουν και θα την 
καταδικάσουν σε θάνατο. Σε τελευταία ανάλυση είναι θύμα 
των προκαταλήψεων του άντρα της, περισσότερο αυτή από ότι 
αυτός.  
  Και μια τελευταία παρατήρηση, για να δώσουμε μια 
προέκταση στη Μήδεια, θέμα που ανέπτυξε η φίλη Μαρία 
Κέκκου. 
  Η Μήδεια θέλει να εκδικηθεί τον μοιχό άντρα της στερώντας 
του τα παιδιά. Όμως ο άντρας είναι δυνατός, και ο μόνος 
τρόπος για να του τα στερήσει είναι να τα σκοτώσει, πράγμα 
που κάνει, επισύροντας πάνω της την κατακραυγή των αιώνων. 
  Ο Καρένιν είναι μια αρσενική Μήδεια. Θέλει και αυτός να 
τιμωρήσει τη μοιχαλίδα γυναίκα του στερώντας της το παιδί 
της. Όμως δεν χρειάζεται να το σκοτώσει. Είναι ο άντρας, ο 
δυνατός, και απλώς της απαγορεύει να το ξαναδεί, μια και είναι 
σε θέση να επιβάλλει αποτελεσματικά αυτή την απαγόρευση. 
Αν η γυναίκα ήταν το ισχυρό φύλο στην κοινωνία μας, πρέπει 
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να είμαστε σίγουροι ότι ο Καρένιν θα μετατρεπόταν σε μια 
αρσενική Μήδεια.  
  Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ένα αντίθετο παράδειγμα. Στο 
μυθιστόρημά της «Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα» (1998), η 
Μάιρα Παπαθανασοπούλου δεν σκοτώνει τον μοιχό. Όμως τον 
εξευτελίζει με διάφορους τρόπους, αφού πρώτα τον βάζει να 
γυρίσει ως απολωλός πρόβατο στη γυναίκα του, η οποία στο 
τέλος τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα: φεύγει με τον άντρα 
της γυναίκας με την οποία την απάτησε ο σύζυγός της. 
  Συνοψίζουμε. 
  Η γυναίκα είναι πάντα το θύμα σε ότι αφορά τη σχέση με το 
άλλο φύλο. Υποστηρίξαμε ότι οι συγγραφείς δεν εξεικονίζουν 
απλά μια κοινωνική πραγματικότητα, αλλά αντιμετωπίζουν τις 
γυναίκες ηρωίδες τους ως άντρες συγγραφείς, και τις 
χειρίζονται ανάλογα. Δεν είμαστε σίγουροι αν  απλά 
διεκτραγωδούν τη μοίρα τους ή αν τις καταδικάζουν, με την 
πρόθεση ενός λανθάνοντος διδακτισμού και μιας 
προειδοποίησης για τις γυναίκες αναγνώστριές τους, ή ακόμη 
αν το έργο τους είναι προϊόν ενός μηχανισμού απώθησης του 
δικού τους ερωτισμού. Νομίζουμε όμως ότι έχουμε κάθε 
δικαίωμα να καταθέτουμε τις υποψίες μας. (Έγιναν ελάχιστες 
αλλαγές, αυτές που μετέφερα και στην αγγλική μετάφραση). 
 
Σημειώσεις 
 
1. Το γεγονός ότι ορισμένοι κριτικοί θεωρούν το θάνατο της 
Άννας ως μια αυτοτιμωρία για μια μοιχεία που διέπραξε ο ίδιος 
με μια νεαρή χωρική, δεν αναιρεί τον ισχυρισμό μας. Αυτό 
μπορεί να ήταν ένα ακόμη κίνητρο για την τέτοια έκβαση της 
πλοκής. 
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  Έχει πια δημοσιευθεί το κείμενο στον τόμο με τις εισηγήσεις 
με τίτλο «Ανθρωπολολγία των φύλων» (Σαββάλας 2001), όταν 
διαβάζω στο M. Gorki, Αναμνήσεις από τον Τολστόι, τα 
παρακάτω: 
  «Τη γυναίκα, κατά την άποψή μου, την αντιμετωπίζει με 
ασίγαστη εχθρότητα, και του αρέσει να την τιμωρεί, εκτός αν 
πρόκειται για μια Κίτυ ή μια Νατάσα Ροστόβα, δηλαδή ένα όχι 
τόσο στενόμυαλο πλάσμα. Πρόκειται άραγε για την εχθρότητα 
του αρσενικού που δεν κατάφερε να πάρει όλη την ηδονή που 
μπορούσε ή μήπως πρόκειται για την εχθρότητα του πνεύματος 
απέναντι στις ‘εξευτελιστικές σαρκικές παρορμήσεις’; Είναι 
όμως εχθρότητα και μάλιστα παγερή, όπως στην Άννα 
Καρένινα.» (σελ. 39). 
2. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μυθιστόρημα του Τόμας Χάρντυ 
«The return of the native» η ηρωίδα δεν φτάνει στη μοιχεία 
παρά την έντονη πολιορκία του πρώην εραστή της γιατί δεν 
νιώθει κανένα πάθος πια γι αυτόν. Θα εγκαταλείψει τον άντρα 
της για να τον ακολουθήσει μόνο γιατί αυτός της υπόσχεται μια 
ζωή στο Παρίσι, την πόλη όπου ονειρευόταν να ζήσει από 
μικρή. 
3. D. H. Lawrence and Tolstoy: A Critical Debate, by Henry 
Gifford and Raymond Williams, 1959. Δυστυχώς δεν αναφέρει 
τόπο έκδοσης, εκδοτικό οίκο και αριθμό σελίδας η πηγή απ’ 
όπου αντλήσαμε την πληροφορία, το cd-rom Baron’s complete 
book notes, της World Library inc. 
4. Κρητικά Επίκαιρα, Μάης 1997. 
5. Μέρος VI, κεφάλαιο iii. Σε μετάφραση δική μας, από 
ηλεκτρονικό κείμενο προσβάσιμο μέσω Internet. 
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Ο Καπετάν Καζάνης και η Κριτσωτοπούλα: τα δυο τελευταία 
κρητικά έπη. 

 
Ίαμβος, τ. 15-16, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2007 
 
Το κείμενο, σε αγγλική μετάφραση δική μου, αποτέλεσε 
εισήγηση σε συμπόσιο με θέμα «The romantic epic poem», 
Λιουμπλιάνα, 4-6 Δεκεμβρίου 2000. Τίτλος της εισήγησης: 
«Captain Cazanis and Critsotopoula: the last Cretan epics».  
 
  Ο «Καπετάν Καζάνης» και η «Κριτσωτοπούλα», τα τελευταία 
κρητικά έπη, γράφηκαν από τον κρητικό λόγιο Μιχάλη Διαλλινά 
(1853-1927) και δημοσιεύθηκαν το 1909 και 1912 αντίστοιχα. 
Είναι γραμμένα στον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο με τη 
ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία της κρητικής ποιητικής παράδοσης, 
το στίχο στον οποίο γράφονται ακόμη και σήμερα τα γνωστά 
κρητικά δίστιχα που έχουν το όνομα μαντινάδες, κυρίως 
ερωτικού περιεχομένου. Στο στίχο αυτό γράφηκαν τα κορυφαία 
έργα της κρητικής αναγέννησης, γύρω στις αρχές του 16ου 
αιώνα, όταν η Κρήτη ήταν κατακτημένη από τους Ενετούς. Τα 
έργα αυτά είναι οκτώ θεατρικά έργα και το εκτενές έπος 
«Ερωτόκριτος», που σύμφωνα με τον νομπελίστα ποιητή μας 
Γιώργο Σεφέρη, αποτελεί το κορυφαίο έργο της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας. Το έργο αυτό άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του 
στη μεταγενέστερη ποιητική δημιουργία της Ελλάδας. 
  Τον «Ερωτόκριτο» υπάρχει ακόμα αρκετός κόσμος στην Κρήτη 
που τον ξέρει απέξω. Είναι ένα έργο ευτυχούς συνάντησης 
ανάμεσα στον εμπνευσμένο ποιητή και το λαό, ο οποίος 
παίρνει το δημιούργημα από το στόμα του και το κάνει δικό 
του. Αυτό είναι εξάλλου και το κριτήριο της επικής λειτουργίας, 
να μαθαίνει ο λαός απέξω και να απαγγέλλει το έργο του 
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επικού ποιητή. Τον χαρακτήρα αυτό που έχει ο «Ερωτόκριτος» 
τον έχουν και τα δυο μικρά έπη που συζητάμε τώρα: στην 
Κρήτη αρκετός κόσμος τα είχε μάθει απέξω. Τον χαρακτήρα 
αυτό δεν διαθέτει αντίθετα η «Οδύσσεια» του Νίκου 
Καζαντζάκη, το κολοσσιαίο αυτό έργο των 33.333 στίχων, και ας 
βαφτίστηκε «έπος» από το δημιουργό του. Δεν αποτέλεσε ποτέ 
λαϊκό ανάγνωσμα. Δεν είναι μόνο η διαφορετική στιχουργική 
του, ο ιαμβικός δεκαεπτασύλλαβος. Το έργο αυτό δεν αγγίζει 
τις ευαισθησίες του απλού λαού, παρά μόνο μιας μειοψηφίας 
διανοουμένων. Δεν θα ντραπώ να πω από αυτή τη θέση ότι δεν 
την έχω διαβάσει, ενώ τα μυθιστορήματα του Νίκου 
Καζαντζάκη τα έχω διαβάσει δυο και τρεις φορές. Τον Αλέξη 
Ζορμπά μάλιστα πέντε φορές, και μια φορά στα αγγλικά.  
  Η κατάκτηση της Κρήτης από τους τούρκους έβαλε τέρμα σ’ 
αυτή την πολιτιστική άνθιση του νησιού. Οι εμπνευσμένοι 
ποιητές θα εκλείψουν. Ο ανώνυμος λαός στο εξής θα συνθέτει 
σύντομα στιχουργήματα που θα αναφέρονται κυρίως στην 
αντίσταση στον τουρκικό ζυγό. Ο «Μιχάλης Βλάχος» (1705) 
είναι το πρώτο πολύστιχο ιστορικό αφήγημα που  εμφανίστηκε 
μετά την κατάκτηση της Κρήτης, ενώ το 1786 ο αγράμματος 
μπάρμπα Μπατζελιός θα υπαγορεύσει στον αναγνώστη του 
παπά Σήφη του Σκορδύλη ένα άλλο μακροσκελές ποίημα, το  
«Τραγούδι του Δασκαλογιάννη», του αρχηγού μιας 
αποτυχημένης εξέγερσης το 1770, τον οποίο οι τούρκοι 
έγδαραν ζωντανό.1  
  Αυτό που ξεχωρίζει τα δυο αυτά έργα από τον Καπετάν 
Καζάνη και την Κριτσωτοπούλα είναι ότι αυτοί που τα 
συνέθεσαν ήταν σύγχρονοι των ηρώων τους οποίους 
τραγουδούν, ενώ ο Διαλλινομιχάλης γράφει για δυο ήρωες της 
επανάστασης του 1821 σχεδόν έναν αιώνα μετά, σε μια 
αποφασιστική καμπή της νεότερης ιστορίας μας.  
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  Η Κρήτη μόλις πριν λίγα χρόνια (1898) είχε αποκτήσει την 
αυτονομία της, ελευθερωνόμενη από τον τουρκικό ζυγό. Στην 
Ελλάδα, οι αστικές δυνάμεις αναπτύσσονται ραγδαία, 
καταφέρνοντας ένα αποφασιστικό κτύπημα στις 
παλαιοκομματικές συντηρητικές δυνάμεις του φεουδαρχισμού 
με το κίνημα στο Γουδί το 1909, τη χρονιά που δημοσιεύεται ο 
«Καπετάν Καζάνης». Στο γλωσσικό ζήτημα, υποστηρίζουν τη 
δημοτική, σε αντίθεση με τους συντηρητικούς που 
υποστηρίζουν την καθαρεύουσα, μια γλώσσα τεχνητή που λίγο 
διαφέρει από τη γλώσσα των ευαγγελίων. Κατακτούν σταδιακές 
νίκες.  
  Μετά την κατάληψη της πολιτικής εξουσίας από τις αστικές 
δυνάμεις, τίθεται το οξύ πρόβλημα της απελευθέρωσης 
ελληνικών εδαφών που ήταν ακόμη υπόδουλα στους τούρκους. 
Οι κρητικοί, εμπειροπόλεμοι από τις δικές τους αλλεπάλληλες 
εξεγέρσεις, έσπευσαν εθελοντές, ενώ επικεφαλής των 
ελληνικών αστικών πολιτικών δυνάμεων τέθηκε ένας κρητικός 
επαναστάτης πολιτικός, ο μεγαλύτερος πολιτικός στην ιστορία 
της νεότερης Ελλάδας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
  Μέσα σε αυτό το κλίμα του εθνικοαπελευθερωτικού 
ενθουσιασμού ο Διαλλινομιχάλης γράφει τα δυο επικά του 
ποιήματα, που αναφέρονται σε δυο ήρωες της επανάστασης 
του 1821, για να συνεπάρει και να τονώσει το εθνικό φρόνημα, 
θέτοντάς τους ως υποδείγματα ανδρείας: τον καπετάν Καζάνη 
και την Κριτσωτοπούλα.  
  Ο «Καπετάν Καζάνης» είναι ένα σύντομο αφήγημα 364 στίχων, 
γεμάτο δραματική ένταση, με κυρίαρχο το μοτίβο της 
εκδίκησης. Αναφέρεται σε ένα επεισόδιο από την παιδική 
ηλικία του Εμμανουήλ Ροβίθη που πήρε το παρατσούκλι 
«Καζάνης», γιατί όταν ήταν να τον βαφτίσουν, πλάκωσαν οι 
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τούρκοι στην εκκλησία, έσπασαν την κολυμπήθρα, και για να 
μη μείνει αβάφτιστο το παιδί το βάφτισαν μέσα σε ένα καζάνι.  
  Ο γεροδεμένος έφηβος προκλήθηκε από ένα τούρκο, τον 
Αληδάκο, φίλο του πατέρα του, να παλέψουν, να δουν ποιος θα 
βάλει τον άλλο κάτω. Νίκησε ο Μανωλιός, και κατά προτροπή 
των παρισταμένων το έβαλε στα πόδια για να αποφύγει την 
οργή του τούρκου. Ο τούρκος εκδικήθηκε τον Μανωλιό στο 
πρόσωπο του πατέρα του. Όταν κάποτε ο πατέρας του Μανώλη 
πήγε στο Χουμεριάκο, το χωριό του Αληδάκου, με ένα μουλάρι 
φορτωμένο «απιδομηλοκύδωνα» για να τα πουλήσει, αυτός 
έβαλε τα τουρκάκια και τον έδειραν, σκόρπισαν τα φρούτα και 
έκοψαν τα αυτιά και την ουρά του μουλαριού.  
  Ο Μανώλης το έφερε βαρέως, και μια νύχτα πήγε στο χωριό 
του, και τον παραμόνεψε στο σπίτι του να γυρίσει από το 
καφενείο. Όταν έφτασε ο Αληδάκος, με την απειλή του όπλου 
του τον οδηγεί στο Μαρμακέτο, στο σπίτι του. Εκεί προστάζει 
τον πατέρα του να τον δείρει. Ο πατέρας του αρνείται, όμως ο 
νέος οργισμένος του λέει ότι  
 
Αν δεν του δώσεις τις ραβδιές που σου ’δωσε οπίσω 
ήμαρτον θε μου ήμαρτον, εσένα θα ραβδίσω 
κι αφού το έργον μου αυτό θε ν’ αποτελιώσω 
και τον Αγά το φίλο σου μπροστά σου θα σκοτώσω.  
 
  Ο Αληδάκος, βλέποντας ότι κινδυνεύει η ζωή του, παρακαλεί 
τον πατέρα του Μανωλιού να τον δείρει, φοβούμενος μήπως ο 
νέος έχει κάνει κάποιο όρκο και πραγματοποιήσει την απειλή 
του. Έτσι κι έγινε, ο πατέρας του Μανωλιού έδειρε τον 
Αληδάκο, ο οποίος επέστρεψε σε κακά χάλια στο χωριό του. 
Από τότε, αναφέρει το ποίημα, δεν τόλμησε να ξαναπειράξει 
χριστιανό.  
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  Η Κριτσωτοπούλα είναι έργο εκτενέστερο, αποτελούμενο από 
1367 στίχους. Ηρωίδα του έργου είναι η Ροδάνθη, η κόρη του 
πρωτόπαπα της Κριτσάς. Ένας τούρκος την ερωτεύτηκε, και την 
απήγαγε αφού σκότωσε τους γονείς της για να την παντρευτεί. 
Όμως τη βραδιά του γάμου η Κριτσωτοπούλα, ξεγελώντας τον, 
τον μαχαιρώνει και το σκάει στο βουνό, στο λημέρι του 
καπετάν Καζάνη, μεταμφιεσμένη σε άνδρα, με το όνομα 
Μανώλης. Επειδή δεν είχε γένια, και μην ξέροντας τα 
παλικάρια του Καζάνη ότι είναι γυναίκα, της έβγαλαν το 
παρατσούκλι «Σπανομανώλης». Στη συνέχεια περιγράφονται 
κάποια κατορθώματά της, και το έργο τελειώνει με τον ηρωικό 
θάνατό της στη μάχη της Κριτσάς το 1823. 
  Μόλις τρία χρόνια χωρίζουν το ένα έργο από το άλλο, και τα 
σημεία της παρακμής του είδους γίνονται ιδιαίτερα ορατά. Ο 
Καπετάν Καζάνης είναι έργο σφιχτοδεμένο, με ενιαία πλοκή, 
αδιάπτωτα αφηγηματικό, με «πυρηνικά» επεισόδια, κατά την 
ορολογία του Ρολάν Μπαρτ, με το ένα να πυροδοτεί το άλλο. 
Στην Κριτσωτοπούλα, μετά την κορύφωση της εκδίκησης με το 
φόνο του τούρκου, το αφηγηματικό ενδιαφέρον πέφτει, ο 
μύθος γίνεται, κατά την αριστοτελική ορολογία, επεισοδιώδης, 
με γεγονότα λίγο πολύ ασύνδετα μεταξύ τους.  
  Όμως υπάρχουν και άλλες αδυναμίες, στις οποίες θα 
αναφερθούμε αμέσως μετά. 
  Τα δυο αυτά επικά ποιήματα μου τα αφηγείτο συχνά η μητέρα 
μου όταν ήμουν μικρός, ιδιαίτερα κάποια κρύα χειμωνιάτικα 
βράδια, καθισμένοι με τον πατέρα μου κοντά στο τζάκι. Τα 
ήξερε απέξω, και με διαβεβαίωνε ότι τα είχε διαβάσει μόνο μια 
φορά. Δεν ξέρω αν αληθεύει ο ισχυρισμός της, όμως η ευκολία 
με την οποία τα απομνημόνευσε είναι δείκτης της 
αφηγηματικής φυσικότητάς τους. Είχα μάθει κι εγώ αρκετούς 
στίχους.  
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  Η μητέρα μου δεν ήταν η μόνη που είχε μάθει απέξω τα 
ποιήματα αυτά. Όπως διάβασα χρόνια αργότερα σε άρθρο του 
καθηγητή μου Δημήτρη Παπαδάκη, πολλές γυναίκες ήξεραν τα 
ποιήματα αυτά απέξω.  
  Η μητέρα μου πέθανε τον Δεκέμβρη του 1979, σε ηλικία 71 
ετών. Ένα χρόνο ακριβώς πριν, γυρνώντας στη χωριό μου από 
της Αθήνα για της διακοπές των Χριστουγέννων, λες και 
προαισθανόμουν ότι το τέλος της θα ήταν κοντά, την έβαλα και 
μου απάγγειλε αυτά τα δυο ποιήματα και την ηχογράφησα σε 
ένα κασετόφωνο, μαζί με άλλα δημοτικά τραγούδια όπως του 
νεκρού αδελφού, μαντινάδες, παραμύθια, κ. ά.  
  Τρία χρόνια αργότερα έψαξα και βρήκα τα κείμενα. Ο 
«Καπετάν Καζάνης» βρισκόταν στον πρώτο τόμο των Απάντων 
του Διαλλινομιχάλη, που είχε επανεκδοθεί το 1977, πιστή 
αντιγραφή της πρώτης έκδοσης του 1927, στον οποίο 
εμπεριέχονταν και τα Ποιήματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο 
«Καπετάν Καζάνης», και την «Κριτσωτοπούλα» σε μια 
πολυγραφημένη έκδοση, σε βιβλιοπωλείο της Νεάπολης, της 
γενέτειρας του ποιητή (Αργότερα την ανάρτησε στην 
ιστοσελίδα του που έχει τίτλο «Περί-γραφής» ο φίλος μου ο 
Πάτροκλος Χατζηαλεξάνδρου, από φωτοτυπία αυτής της 
πολυγραφημένης έκδοσης που του έδωσα). Αντίγραφο της 
έκδοσης του 1912 δεν μπόρεσα να βρω. Αντιπαραβάλλοντας το 
γραπτό κείμενο με την προφορική αφήγηση της μητέρας μου 
μπόρεσα να κάνω αρκετές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.  
  Κατ’ αρχήν, από τον αδιάπτωτα αφηγηματικό Καπετάν Καζάνη 
η μητέρα μου θυμόταν σχεδόν όλους τους στίχους, με εξαίρεση 
ένα ηθικοδιδακτικό απόσπασμα μόλις 32 στίχων, από όπου 
θυμάται μόνο τους δύο πρώτους στίχους: 
 
Αχ, οι παλιοί πεθάναν, κι ετάφησαν ομάδι 
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τ’ άφταστα μεγαλεία, κι ανδραγαθήματά των...  
 
  Οι στίχοι αυτοί εισάγουν μια κοινή θεματική και για τα δύο 
έργα: τη θλίψη για την παρέλευση της παλιάς ηρωικής εποχής 
των αγωνιστών για την ελευθερία, και για την έκπτωση της 
σημερινής κοινωνίας. Το απόσπασμα κλίνει με τους 
χαρακτηριστικούς στίχους:  
 
Αχ! Σήμερον η ύλη, το άτιμο το χρήμα,  
κάθε σωστή ιδέα εύκολα μεταβάλλει 
και ζωντανό πολλάκις θάπτει μέσα στο μνήμα 
αυτό που προσπαθούνε ν’ αναστηλώσουν άλλοι. 
Έφυγα από το θέμα χωρίς να το ’ννοήσω. 
Με την πολυλογία θε να με βαρεθήτε. 
Αχ! Τα παλιά τα χρόνια με κάνουν να δακρύσω, 
λοιπόν γυρνώ στο θέμα και να με συγχωρείτε... 
 
  Η θεματική αυτή είναι συχνή. Εντοπίζεται κατ’ αρχήν στην 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή, όπου ο μεγάλος δραματουργός 
αντιπαραβάλλει τον κόσμο της Αντιγόνης με τις αξίες των 
κοινοτικών δεσμών αίματος και της θεοσέβειας με τον κόσμο 
του Κρέοντα, όπου επικρατεί ο νόμος πάνω από τα έθιμα, και 
το χρήμα παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανθρώπινη στάση και 
συμπεριφορά. Στο κινηματογραφικό έργο «Ο Σαμουράι» του 
Μασάκι Κομπαγιάσι, βλέπομε επίσης τη θλίψη για τον 
αμετάκλητο χαμό της ηρωικής εποχής των Σαμουράι με τον 
αυστηρό κώδικα τιμής και την υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, 
σε σχέση με τον καινούριο κόσμο που φέρνουν τα πυροβόλα 
όπλα, όπου ο πρώτος αχρείος μπορεί να σκοτώσει τον ευγενικό 
και γενναίο σαμουράι. Η θεματική αυτή είναι επίσης κυρίαρχη 
σε ένα κορυφαίο έργο της νεοελληνικής δραματουργίας, «Το 
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μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας», έργο στο οποίο δεν 
χρειάζεται να επεκταθούμε.  
  Στην Κριτσωτοπούλα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ οι 
μη αφηγηματικές, ηθικοδιδακτικές και λυρικές παρεμβολές, 
είναι πολύ περισσότερες, και φυσικά η μητέρα μου 
δυσκολεύεται να τις απομνημονεύσει. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η προσευχή της Κριτσωτοπούλας, αφού 
σκότωσε τον τούρκο και βρίσκεται στο δρόμο προς το βουνό. 
Όταν η αφήγηση φτάνει στο σημείο της προσευχής, η μέχρι 
θρησκοληψίας θρήσκα μάνα μου σταματάει. «Δεν την κατέχω 
την προσευχή», λέει. Όμως το εκπληκτικό είναι ότι ενώ 
συνεχίζει την αφήγηση, ξαφνικά πιο κάτω θυμάται κάποιους 
στίχους από την προσευχή τους οποίους απαγγέλλει. 
Θεωρούσε δηλαδή ολότελα φυσικό να μη θυμάται την 
προσευχή, νιώθοντας ότι προσθέτει ελάχιστα στο ενδιαφέρον 
του έργου, και γι’ αυτό δεν κάνει καμιά προσπάθεια να 
θυμηθεί τους λίγους στίχους που της έρχονται λίγο πιο ύστερα 
στο μυαλό.  
  Το θέμα της σύγκρισης του παλιού καλού καιρού με τη 
σημερινή εποχή επανέρχεται διαρκώς διακόπτοντας την 
αφηγηματική ροή της ιστορίας. 
 
Αχ! Τότε τα παράσημα τα παίρνανε στη μάχη,  
τώρα αυτός όπου καλά με την Αυλή θα τα ’χει.  
Τότε διασκεδάζανε στους καθαρούς αέρες 
και πίναν άδολα πιοτά σπανίως δε καφέδες,  
και τώρα στο καφέ σαντάν με κάτι μπιραριέρες,  
πίνομεν σπίρτα της Φραγκιάς, ψευτιές και μπουρδελέδες. 
Η κάθε νια ’χε φυσικά τα χείλη σαν κεράσιο 
και δεν εβάφετο ποτέ κάθε καλό κοράσιο... 
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που βάνετε γιαλιστερά κολάρα και γιακάδες, 
κι αντί τραγούδια ελληνικά μας ψάλλετε καντάδες. 
 
  Τα λαϊκά έπη αναπτύσσονται σε λίγο πολύ ομοιογενείς 
κοινωνίες, όπου οι αποκλίσεις είναι ελάχιστες. Τέτοια ήταν η 
κρητική κοινωνία μέχρι και ένα μεγάλο μέρος του 19ου αιώνα. 
Η ρήξη δημιουργείται με τις ξενικές επιδράσεις που εισβάλλουν 
στον κρητικό χώρο, μέσω της ελεύθερης Ελλάδας, και με τη 
δημιουργία μιας ντόπιας αστικής τάξης, που προσβλέπει με 
ελπίδα στην Ευρώπη τόσο για τη δική της ανάπτυξη, όσο και για 
την απελευθέρωση των αλύτρωτων περιοχών. Οι γόνοι των 
αστών αυτών μορφώνονται σε σχολεία στα οποία κυριαρχεί η 
καθαρεύουσα, η οποία θα κυριαρχήσει μέχρι τη δεκαετία του 
’70, όταν μετά την πτώση της χούντας και τη μεταπολίτευση η 
δημοτική, που είχε αλώσει πριν επτά δεκαετίες τη λογοτεχνία, 
καθιερώνεται ως επίσημη γλώσσα του κράτους και της 
εκπαίδευσης, θέτοντας έτσι τέρμα τη διγλωσσία που ταλάνιζε 
την Ελλάδα για ενάμιση αιώνα.  
  Ο Διαλλινομιχάλης είναι τυπική περίπτωση κρητικού αστού 
της εποχής. Μεγαλώνει στο λαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον της 
Κρήτης, με την παράδοση του «Ερωτόκριτου» και της κριτικής 
μαντινάδας. Στη συνέχεια θα σπουδάσει στην Αθήνα 
δικηγόρος, και μαζί με το πτυχίο του θα κουβαλήσει στη 
μεγαλόνησο και τις λόγιες πνευματικές και γλωσσικές του 
αποσκευές. Είναι και ο ίδιος θύμα του πολιτισμικού διχασμού 
για τον οποίο θρηνεί, κουβαλώντας την τραγική αντίθεση του 
παλιού με το καινούριο μέσα στο έργο του.  
  Οι ηθικοδιδακτικές παρεκβάσεις του με τις οποίες εκφράζει 
αυτή την αντίθεση είναι οι ίδιες δείγμα, σε μορφολογικό 
επίπεδο, αυτής της ίδιας αντίθεσης. Ο αδιάπτωτα επικός 
κόσμος του «Ερωτόκριτου» εισβάλλεται από στοιχεία 
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λογιοτατισμού και διδακτισμού. Η αβίαστη επική φόρμα της 
αφήγησης διασπάται, και η διάσπαση αυτή αφήνει τα ίχνη της 
στην απομνημόνευση της μητέρας μου: το αφηγηματικό 
στοιχείο απομνημονεύεται ενώ το μη αφηγηματικό 
απορρίπτεται. Ο μακρόσερτος, μελοδραματικός θάνατος της 
ηρωίδας, από τα καλύτερα σημεία του έργου, εξίσου 
αντιαφηγηματικός, αντιστέκεται στην απομνημόνευση.  
  Η μορφική ρήξη φαίνεται ακόμη στην παραβίαση της 
ζευγαρωτής ομοιοκαταληξίας σε ορισμένα μέρη για χάρη μιας 
χιαστής ομοιοκαταληξίας που έρχεται από τον ελλαδικό χώρο. 
Τέτοιοι στίχοι δυσκολεύουν την μητέρα μου στην 
απομνημόνευση. Μάλιστα στην αρχή του Καπετάν Καζάνη 
στους στίχους  
 
Στα χίλια επτακόσια εννενήντα εξ εγεννήθη 
θα ήτο καθώς λέγουν Φλεβάρης ή και Μάρτης 
στο Μαρμακέτο (είναι χωρίο στο Λασίθι)...  
 
παραλείπει το δεύτερο στίχο για να ομοιοκαταληκτήσουν ο 
πρώτος με τον τρίτο σε ρίμα. Όμως καθώς υπάρχει 
διασκελισμός, η μητέρα μου εξομαλύνει το στίχο 
μετατρέποντας το «στο» σε «το», πράγμα που αποκόπτει 
νοηματικά τους δυο στίχους.  
    Υπάρχει τέλος μια λεκτική ρήξη, με τη χρήση λόγιων τύπων, 
όπως η μετοχή «συγκεκινημένη» αντί συγκινημένη, η αιτιατική 
«ανοησίας άλλας» αντί «ανοησίες άλλες», κ.λπ. Η χρήση αυτή 
γίνεται χωρίς δισταγμό προκειμένου να διευκολυνθεί ο ποιητής 
στο μέτρο (με την προσθήκη της μιας συλλαβής με το 
«συγκεκινημένη») ή η ρίμα (με το «ας» της καθαρευουσιάνικης 
αιτιατικής).  
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  Υπάρχει μια ακόμη παραβίαση, η οποία όμως είναι αναδρομή 
στα ακριτικά έπη. Στο τέλος της Κριτσωτοπούλας, όταν η 
ηρωίδα βρίσκεται ετοιμοθάνατη, υπάρχουν μερικοί στίχοι όπου 
παραλείπεται το πρώτο ημιστίχιο του δεύτερου στίχου της 
ρίμας, φορτίζοντας το τμήμα αυτό με δραματική ένταση. Για τη 
λειτουργία της απάλειψης αυτής έχει μιλήσει ο Gareth 
Morgan2, και δεν είναι του θέματος να επεκταθούμε. Απλώς 
εγώ ήθελα να προσθέσω εδώ ένα αξιοπερίεργο γεγονός. Τους 
παραπάνω στίχους η μητέρα μου δεν τους θυμόταν, όπως και 
ένα σωρό άλλους από το τέλος της Κριτσωτοπούλας. Όμως σε 
άλλα τμήματα η μητέρα μου παραλείπει το πρώτο ημιστίχιο 
από μόνη της, δημιουργώντας αυτό το εφέ, πράγμα που δείχνει 
ότι τα ημιστίχια αυτά που βρίσκονται στην παλιότερη 
παράδοση των ακριτικών επών είναι σύμφωνα με το λαϊκό 
αφηγηματικό αίσθημα.  
  Συνοψίζοντας, τα δύο αυτά έπη, όντας τα τελευταία, 
μαρτυρούν την ρήξη στην πολιτιστική ομοιογένεια της κρητικής 
κοινωνίας με την εισαγωγή δυτικών επιδράσεων μέσω της 
Ελλάδας (Η Κρήτη ήταν αυτόνομη από το 1998 με αρμοστή τον 
έλληνα διάδοχο του θρόνου) σε ζητήματα ενδυμασίας, 
ψυχαγωγίας, διατροφής, μουσικών ακουσμάτων, κ.λπ. η οποία 
επισημαίνεται τόσο με τις άμεσες αναφορές στις 
ηθικοδιδακτικές παρεκβάσεις του ποιητή όσο και στη ρήξη της 
αφηγηματικής φόρμας και την λόγια διαστροφή του λόγου. Ο 
Διαλλινομιχάλης έχει πέσει και ο ίδιος θύμα των αλλαγών τις 
οποίες διεκτραγωδεί.  
 
Σημειώσεις 
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 1. Cyril Mango, «Quelques remarques sur la Chançon de 
Daskaloyannis», in Kritika Chronika (Cretan Annals),  VIII, 
Iraklion, 1954, p.44-54. 
2. Morgan Gareth, «Cretan poetry: Sources and inspiration», 
στο  Κρητικά Χρονικά, ΙΔ, 7-68, σελ. 203-270, 379-334. 
 
Οικολογία και παιδική λογοτεχνία: μια περίπτωση πρόσληψης 

 
Εισήγηση σε συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα 
«Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας», Ρέθυμνο,18-20 
Οκτωβρίου 2001. Δημοσιεύτηκε στα «Πρακτικά Επιστημονικού 
Συνεδρίου», Τόμος Β΄, Έκδοση Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 
2002, σελ. 597-602. 
 
  Η Παιδική Λογοτεχνία έχει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με 
τη λογοτεχνία για μεγάλους, όπως για παράδειγμα το ότι 
απευθύνεται σε παιδιά χωρίς να γράφεται από παιδιά. Εδώ θα 
μας απασχολήσουν κάποιες ιδιομορφίες της πρόσληψής της, 
που μάλλον έχουν ξεφύγει από την προσοχή των θεωρητικών 
της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Αφορμή 
για τις σκέψεις που θα εκθέσουμε παρακάτω στάθηκαν οι 
αντιδράσεις τριών μικρών παιδιών απέναντι στα τρία πρώτα 
διηγήματα της συλλογής μας «Ο χορός της βροχής: οικολογικά 
παραμύθια και διηγήματα». Το έργο αυτό εκδόθηκε με χορηγία 
του Δήμου Ηλιούπολης και μοιράστηκε δωρεάν σε όλους τους 
μαθητές των δημοτικών σχολείων της Ηλιούπολης το 1997. Στη 
συνέχεια υπήρξαν άλλες δυο εκδόσεις, που μοιράστηκαν σε 
δύο δήμους της Θεσσαλονίκης. Την τρίτη έκδοση προλόγισε ο 
τέως υφυπουργός Παιδείας κος Ανθόπουλος.  
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  Οι σύγχρονοι θεωρητικοί της πρόσληψης, στη διαμόρφωση 
των θεωριών τους, φαίνεται να μην έχουν λάβει υπόψη τους 
την παιδική λογοτεχνία. Ένας από τους πιθανούς λόγους γι’ 
αυτό είναι ότι μάλλον δεν έχουν επαφή μαζί της. Για να 
επηρεάσει η παιδική λογοτεχνία τις απόψεις τους θα έπρεπε οι 
θεωρητικοί αυτοί να έχουν διαβάσει ένα αριθμό έργων, 
πράγμα που πιθανότατα δεν έχουν κάνει, μια και σπάνια οι 
μεγάλοι διαβάζουν τη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά. 
Όμως αν είχαν υπόψη τους, έστω και λίγα έργα, παιδικής 
λογοτεχνίας, πιθανότατα οι θεωρίες τους να επηρεάζονταν και 
να τροποποιούνταν σημαντικά.  
  Οι θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής 
ανταπόκρισης αναπτύχθηκαν μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, 
μετά την εμφάνιση των μοντερνιστικών κειμένων με την 
αμφισημία και πολυσημία που τα διακρίνει. Όμως στα έργα της 
παιδικής λογοτεχνίας δεν υπάρχουν αμφισημίες, με τα 
συνακόλουθα προβλήματα ερμηνείας. Αυτό οφείλεται εν 
πολλοίς στον περισσότερο ή λιγότερο διδακτικό τους 
χαρακτήρα. Οι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας έχουν πάντα 
σαν μέριμνα να περάσουν μέσα από τα έργα τους ιδεολογικά 
μηνύματα και κοινωνικές αξίες. Βέβαια, όπως επισημαίνει ο 
Ηρακλής Καλλέργης στη μελέτη του «Το πρόβλημα της 
ιδεολογίας στα παιδικά λογοτεχνήματα», ...στα γνήσια 
λογοτεχνήματα το ιδεολογικό περιεχόμενο σπάνια έχει τη 
μορφή γυμνού κηρυγματικού λόγου ή συνθηματολογίας. Τις 
περισσότερες φορές μετουσιώνεται σε μορφές, σε πρότυπα, 
που έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη καλλιτεχνική πειθώ, 
ανάλογη με το ταλέντο του συγγραφέα και την ένταση της 
προσπάθειάς του να δαμάσει τη γλώσσα και να υποτάξει το 
υλικό του στο νόημα της τέχνης.1  
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  Όμως το μεγαλύτερο ή μικρότερο ταλέντο του συγγραφέα, οι 
περισσότερες ή λιγότερες ικανότητές του και η μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ένταση της προσπάθειας που έχει καταβάλλει στη 
σύνθεση ενός έργου έχουν να κάνουν περισσότερο με τη 
λογοτεχνική αξία του έργου αυτού και όχι με προβλήματα της 
ερμηνείας του. Η  ανίχνευση των ιδεολογικών οριζόντων ενός 
έργου είναι συχνά ανεξάρτητη από τη λογοτεχνική του 
ποιότητα. 
  Στην περίπτωση της παιδικής λογοτεχνίας έχουμε μια 
«ρητορική της πειθούς». Μάλιστα τα οικολογικά μας 
παραμύθια θα έλεγα ότι αποτελούν έναν «λογοτεχνικό 
προτρεπτικό», σε ένα αγώνα για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Δεν τίθεται λοιπόν ζήτημα ερμηνειών και 
παρερμηνειών (που, σύμφωνα με κάποιους θεωρητικούς της 
πρόσληψης και της αποδόμησης, έχουν ισότιμη αξία), αλλά 
ζήτημα αποτελεσματικότερης ή λιγότερο αποτελεσματικής 
χρήσης των λογοτεχνικών μέσων, των υφολογικών τεχνικών, 
της μυθοπλαστικής επινοητικότητας, κ.λπ., ώστε να διεγερθεί 
συναισθηματικά ο μικρός αναγνώστης και να περάσουν έτσι 
μέσα του αβίαστα τα μηνύματα και οι προτροπές του 
συγγραφέα.  
  Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι ο ορίζοντας προσδοκιών 
του ενήλικα είναι διαφορετικός απ’ αυτόν του μικρού 
αναγνώστη. Ο ορίζοντας προσδοκιών του παιδιού συνίσταται 
σχεδόν αποκλειστικά από παραμέτρους που έχουν να κάνουν 
με την παιδική ψυχολογία, ενώ ο ορίζοντας προσδοκιών του 
ενήλικα επηρεάζεται επί πλέον από μια ιστορική διάσταση, 
τόσο υποκειμενική όσο και διυποκειμενική, τόσο από τις 
προσωπικές του εμπειρίες στη μέχρι τότε ζωή του όσο και από 
τις ηθικές και αισθητικές αξίες και νόρμες που διαμορφώθηκαν 
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ιστορικά ή βρίσκονται σε διαδικασία διαμόρφωσης στην εποχή 
του.  
  Όσο για την περίφημη «σύντηξη οριζόντων» του έργου και του 
δέκτη, έχει και αυτή περιορισμένη εφαρμογή στην παιδική 
λογοτεχνία, μια και η παιδική λογοτεχνία έχει ιστορία δύο 
περίπου αιώνων, και είναι δημιούργημα αστικών κοινωνιών, 
ενώ τα αριστουργήματα του παρελθόντος, η πρόσληψη των 
οποίων οδήγησε στην αντίληψη περί «σύντηξης οριζόντων», 
προσφέρονται στους νεαρούς αναγνώστες κυρίως μέσω 
διασκευών. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν θα ήταν δυνατόν να 
μιλάμε για σύντηξη οριζόντων, θα έπρεπε να μιλάμε για 
σύντηξη όχι δύο οριζόντων, του κειμένου και του αναγνώστη, 
αλλά τριών, με επιπλέον ορίζοντα εκείνον του διασκευαστή. Ο 
διασκευαστής, αν και τοποθετείται στο ίδιο παρόν με τον νεαρό 
δέκτη, διαφέρει απ’ αυτόν ως ενήλικας, και ως εκ τούτου 
διαφέρει ο δικός του ορίζοντας προσδοκιών απ’ αυτόν του 
μικρού αναγνώστη.   
  Τα περισσότερα από τα οικολογικά μας διηγήματα γράφηκαν 
το 1989, τότε που όλους εμάς που συμμετείχαμε στο 
οικολογικό κίνημα μας είχε συνεπάρει ο ιεραποστολικός ζήλος 
της διάδοσης των καινούριων ιδεών. Η οικολογική φιλολογία 
και δημοσιογραφία, όχι μόνο εκείνης της εποχής αλλά και 
σήμερα, είναι διαποτισμένη από ένα καταστροφολογικό 
πνεύμα, το οποίο είναι λίγο πολύ κατανοητό: αν δεν 
επισείσουμε τον κίνδυνο της καταστροφής, δεν είναι δυνατόν 
να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να αντιδράσει. Η μεταφορά 
όμως αυτού του καταστροφολογικού πνεύματος στα 
οικολογικά διηγήματά μας αποδείχθηκε άστοχη, όπως φάνηκε 
από τις αντιδράσεις των τριών παιδιών που αναφέραμε 
παραπάνω, στα οποία προστέθηκε αργότερα και ένας ενήλικας, 
ο οποίος τα διάβασε από περιέργεια.  
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  Τις αντιδράσεις των παιδιών αυτών μου τις μετέφεραν οι 
γονείς τους, που είναι φίλοι μου. Ασφαλώς όμως θα υπήρξαν 
παρόμοιες αντιδράσεις και από άλλα παιδιά, τις οποίες δεν θα 
μπορούσα ασφαλώς να πληροφορηθώ. 
  -Καλά ρε μαμά, ο φίλος σου δεν μπορούσε να σώσει το 
σκιουράκι από την φωτιά του δάσους, μόνο το άφησε να καεί; 
έκλαιγε απαρηγόρητα η κόρη μιας φίλης και συναδέλφισσάς 
μου. 
  -Ήταν ανάγκη ο κυνηγός να πετύχει την κοτσυφίνα, και να 
μείνει έτσι ορφανό το κοτσυφάκι της να πεθάνει; 
διαμαρτυρήθηκε ένας απαρηγόρητος μικρός στη μαμά του. 
  -Φοβερό μαμά να πεθάνουν όλες οι γάτες που έφαγαν 
δηλητηριασμένα ποντίκια, παραπονέθηκε ένας άλλος μικρός.  
  Στενοχωρήθηκα πολύ που λύπησα τους μικρούς αναγνώστες 
μου, οι οποίοι θα λυπήθηκαν ασφαλώς και για τη φάλαινα που 
πέθανε από ασιτία, γιατί στα δόντια της είχαν κολλήσει 
πλαστικές σακούλες, και για τα δυο ψαράκια που πέθαναν από 
τον ευτροφισμό της λίμνης.  
  Στα διηγήματα αυτά υπάρχει μια ολοφάνερη απόκλιση από 
τον ορίζοντα προσδοκιών των μικρών παιδιών, μια διάψευση 
αφηγηματικών προσδοκιών που δημιουργεί η παιδική 
λογοτεχνία γενικότερα, όπου το unhappy end είναι άγνωστο.  
  Ο Hans Robert Jauss υποθέτει ότι στην απόκλιση από τον 
ορίζοντα προσδοκιών θεμελιώνεται η λογοτεχνική αξία ενός 
έργου. Γράφει χαρακτηριστικά:  
  «Η απόκλιση ανάμεσα στον ορίζοντα προσδοκιών και το έργο, 
ανάμεσα στην οικειότητα της προγενέστερης αισθητικής 
εμπειρίας και τη «μεταβολή του ορίζοντα» που απαιτεί η 
πρόσληψη του νέου έργου καθορίζει σύμφωνα με την 
αισθητική της πρόσληψης τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του 
λογοτεχνικού έργου: στο βαθμό που η απόκλιση αυτή 
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ελαχιστοποιείται, που δεν απαιτείται από την 
προσλαμβάνουσα συνείδηση να στραφεί προς τον ορίζοντα 
μιας άγνωστης ακόμη εμπειρίας, προσεγγίζει το έργο στην 
περιοχή της ‘εύπεπτης’, της ψυχαγωγικής τέχνης.2 
  Αλλού προσφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου 
είδους αποκλίσεων, όπως αυτό του Δον Κιχώτη: 
  «Έτσι αφήνει ο Cervantes να ξεδιπλωθεί κατά την ανάγνωση 
του Don Quijote ο ορίζοντας προσδοκιών των τόσο αγαπητών 
στο κοινό της εποχής του παλαιότερων ιπποτικών αφηγήσεων, 
τις οποίες, εν συνεχεία, παρωδεί πικρά η περιπέτεια του 
τελευταίου ιππότη».3  
  Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Jauss εστιάζει την προσοχή του 
κυρίως στη μυθοπλασία, παρασυρμένος ίσως από την 
καθημερινή χρήση της λέξης «προσδοκία» που είναι αυτή της 
αναμονής κάποιου γεγονότος. Έτσι αναφέρεται επί μακρόν 
στην αλλαγή μυθοπλασίας που έφερε ο ρεαλισμός σε σχέση με 
τον ρομαντισμό. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο ορίζοντας 
προσδοκιών αναφέρεται επίσης στο υφολογικό επίπεδο, και 
γενικά στο επίπεδο των αφηγηματικών τεχνικών.  
  Αλλά, ακόμα και αν ένα λογοτεχνικό έργο κατακτά μια υψηλή 
λογοτεχνική αξία παραβιάζοντας τον ορίζοντα προσδοκιών του 
αναγνώστη, τόσο στο επίπεδο της μυθοπλασίας όσο και στο 
επίπεδο των αφηγηματικών τεχνικών, αυτό δεν είναι το παν 
στην παιδική λογοτεχνία. Το παιδικό λογοτέχνημα δεν πρέπει 
να αντιστρατεύεται τους παιδαγωγικούς στόχους της παιδικής 
λογοτεχνίας. Και με αυτό δεν εννοούμε έναν διδακτικό 
χαρακτήρα, τον οποίο μπορεί να έχει αλλά μπορεί και να μην 
έχει, χωρίς να μειώνεται στο ελάχιστον η αξία της, αλλά το ότι 
πρέπει να συντελεί στην ομαλή ανάπτυξη του παιδικού 
ψυχισμού. Αυτός είναι ο λόγος που η βία πρέπει να 
αποφεύγεται στην παιδική λογοτεχνία, αλλά και κάθε τι που 
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δημιουργεί αισθήματα μελαγχολίας, θλίψης και απογοήτευσης. 
Το ότι η καλλιτεχνική ποιότητα δεν είναι το μοναδικό κριτήριο 
καταλληλότητας ενός έργου για παιδικό κοινό φαίνεται και από 
τον χαρακτηρισμό κάποιων κινηματογραφικών έργων, 
αριστουργηματικών κατά τα άλλα, ως ακατάλληλων για 
ανηλίκους.  
  Μπορούμε εδώ να επισημάνουμε ότι στη λογοτεχνία 
υπάρχουν ορισμένες συμβάσεις και κανόνες «εκ των ων ουκ 
άνευ», που δεν πρέπει να παραβιάζονται. Και δεν είναι μόνο οι 
συμβάσεις του είδους, όπως π.χ. μια κωμωδία δεν μπορεί να 
έχει unhappy end. Για παράδειγμα υπάρχει ο κανόνας ότι δεν 
πρέπει να παραβιάζεται η βασική αρχή της ποιητικής 
δικαιοσύνης, κατά την οποία το κακό πρέπει τελικά να 
τιμωρείται και το καλό να αμείβεται, σε όλα αδιάκριτα τα 
αφηγηματικά είδη. Και αυτό γιατί η λογοτεχνία, ανεξάρτητα 
από τις όποιες άλλες λειτουργίες της, ψυχαγωγικές, 
μορφωτικές, κ.λπ., έχει επίσης τη λειτουργία του να 
«καθησυχάζει» τον αναγνώστη, υποβάλλοντάς του την 
αντίληψη ενός κόσμου όπου τα προβλήματα μπορούν πάντοτε 
να λυθούν, με αγώνα και προσπάθεια, ότι το καλό τελικά 
επικρατεί4 και κάθε διατάραξη μιας κατάστασης ισορροπίας 
είναι παροδική. Το γενικό τριαδικό αφηγηματικό σχήμα 
ισορροπία, διαταραχή της ισορροπίας και αποκατάσταση της 
ισορροπίας υπακούει στην παραπάνω απαίτηση του 
αναγνωστικού κοινού, ή, για να το θέσουμε με οικονομικούς 
όρους, στην απαίτηση της αγοράς. Κανένας εκδότης ή 
παραγωγός δεν θα επένδυε σε έργο που ο δολοφόνος στο 
τέλος του έργου μένει ατιμώρητος.  
  Για να γυρίσουμε στα οικολογικά παραμύθια, ο μικρός 
αναγνώστης, κλείνοντας το βιβλίο, θα έπρεπε να νιώθει 
χαρούμενος και όχι θλιμμένος. «Η παιδική λογοτεχνία δεν 
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πρέπει να είναι πεσιμιστική», λέει ο Βασίλης Φίλιας σε 
μελέτημά του με τίτλο «Κοινωνικά πρότυπα και αξίες της 
παιδικής λογοτεχνίας».5 Πρέπει να πούμε όμως πως η αντίληψή 
του ότι «η συνειδητοποίηση από το παιδί, μέσα από την 
παιδική λογοτεχνία, του αναπόφευκτου οριακών καταστάσεων, 
του θανάτου, του πολέμου και της καταστροφής...»6 θα 
δημιουργήσουν αναπόφευκτα κάποια πεσιμιστικά αισθήματα, 
όπως μου έδειξαν οι αντιδράσεις των τριών αυτών παιδιών. Γι’ 
αυτό πιστεύω ότι η δημιουργία αισιόδοξων αισθημάτων με 
happy end πρέπει να βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο. 
  Βέβαια, υπάρχει η «αντιτιθέμενη πίεση επιλογής» - ας μου 
επιτραπεί η μεταφορική χρήση ενός βιολογικού όρου - η 
ανάγκη δηλαδή να περάσει το οικολογικό μήνυμα. Όμως, όπως 
και στους ζωντανούς οργανισμούς, θα μπορούσαν να βρεθούν 
προσαρμογές και λύσεις, έστω και με τίμημα την ελαφρά 
μείωση της έντασης του μηνύματος. Έτσι για παράδειγμα, στο 
πρώτο διήγημα θα μπορούσα να είχα σώσει το σκιουράκι με 
κάποιο τρόπο, π.χ. θα μπορούσε να το είχε βρει ο Μανωλάκης 
τότε που άρπαζε φωτιά, να του έριχνε πάνω το πουκάμισό του 
και να την έσβηνε, να το πήγαινε σπίτι του και να το 
περιποιόταν, και να γίνονταν στο εξής πρώτοι φίλοι. Το 
οικολογικό μήνυμα της προστασίας του δάσους από την 
πυρκαγιά θα μειωνόταν, αλλά θα τονιζόταν το οικολογικό 
μήνυμα της αγάπης για τα ζώα. Στο δεύτερο διήγημα με τον 
κυνηγό, θα μπορούσε ο κυνηγός να αστοχήσει, ή καλύτερα ο 
Μανωλάκης να έδιωχνε το κοτσύφι πριν προλάβει ο κυνηγός να 
πυροβολήσει, και στη συνέχεια να τσακωθεί μαζί του. Όσο για 
τις γάτες στο τρίτο διήγημα, που αναφέρεται στην οικολογική 
ισορροπία, θα μπορούσα να είχα σώσει μια απ’ αυτές, δίνοντάς 
της πρωταγωνιστικό ρόλο.  
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  Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για δημιουργία αισιόδοξων 
αισθημάτων στον μικρό αναγνώστη: μέσω του χιούμορ. 
Διαισθητικά θα έλεγα ότι αντιλήφθηκα το λάθος μου, και έτσι 
πέντε από τα διηγήματα της συλλογής, που γράφηκαν για να 
καλύψουν κάποιους θεματικούς τομείς εν όψει της έκδοσης, 
οκτώ χρόνια αργότερα, είναι αρκετά χιουμοριστικά. Σε δυο από 
αυτά μάλιστα πρωταγωνιστεί ο ήρωας των ανεκδότων της 
γενιάς μου όταν ήμασταν παιδιά, ο Μπόμπος.  
  Η Αγγελική Βαρελά έχει έξοχα τονίσει τη σημασία του χιούμορ 
στη μελέτη της με τίτλο «Το χιούμορ στην παιδική λογοτεχνία». 
Αναφέρει μάλιστα και τον βιολογικό μηχανισμό με τον οποίο 
ασκούνται κάποιες από τις ευεργετικές του επιδράσεις. 
  «...το χιούμορ αυξάνει την ανοσοσφαιρίνη, το βασικό όπλο 
του ανοσοποιητικού μας συστήματος και... μ’ αυτό (το χιούμορ) 
πετυχαίνουμε ζωογόνες οργανικές χημικές αντιδράσεις 
διεγείροντας τη δραστηριότητα του θύμου αδένα».7  
  Σήμερα, όπως επισημαίνει ο Γιάννης Παπαδάτος, η 
«οικολογικοποίηση της σκέψης» για την οποία μιλάει ο Edgar 
Morin, εισάγει την οικολογική προβληματική στην παιδική 
λογοτεχνία σε όλο και πιο ευρεία έκταση.8 Και επειδή η 
προβληματική αυτή θίγει ζοφερές πλευρές της σύγχρονης 
πραγματικότητας, το χιούμορ πρέπει να αποτελέσει ένα 
απαραίτητο αντίβαρο.  
  Συνοψίζοντας, ανεξάρτητα από το αν μια απόκλιση από τον 
ορίζοντα προσδοκιών στην παιδική λογοτεχνία προσδίδει 
λογοτεχνική αξία σε ένα λογοτέχνημα, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να μην παραβλέπονται οι γενικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι. Το 
happy end είναι πάντα απαραίτητη συνθήκη στη μυθοπλασία 
της παιδικής λογοτεχνίας, όπως και κάθε τι, όπως το χιούμορ, 
που δημιουργεί αισιόδοξα αισθήματα.  
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Ο λαϊκός κρητικός δραματουργός Μιχάλης Διαλλινάς: το λαϊκό 

θέατρο στην υπηρεσία της απελευθέρωσης των αλύτρωτων 
περιοχών 

 
Α΄ Διεθνής Συνάντηση Λαϊκού Θεάτρου, Περιφέρεια Ιονίων 
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  Η ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, θα μπορούσε να πει 
κανείς και της νεοελληνικής λογοτεχνίας γενικότερα, ξεκινάει 
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ουσιαστικά με την κρητική αναγέννηση, στα τέλη του 16ου 
αρχές 17ου αιώνα, με αριστουργήματα όπως η «Ερωφίλη» και η 
«Πανώρια», η «Βοσκοπούλα» και ο «Ερωτόκριτος». Μπορεί τα 
έργα αυτά να γράφηκαν από καλλιεργημένους ευγενείς και να 
απευθύνθηκαν κυρίως στις καλλιεργημένες τάξεις, όμως, 
καθώς την εποχή εκείνη δεν υπήρχε μεγάλη πολιτιστική 
ανομοιομορφία ανάμεσα σε ευγενείς και απλό λαό, σε 
καλλιεργημένα στρώματα και μη, τα έργα αυτά αγκαλιάστηκαν 
και αγαπήθηκαν από όλο τον κόσμο.1 Ο «Ερωτόκριτος» 
τραγουδιέται ακόμη και σήμερα από απλούς ανθρώπους, και 
υπάρχουν άνθρωποι στην Κρήτη που τον ξέρουν όλο απ’ έξω. Η 
«Ερωφίλη» από θεατρικό έργο έγινε λαϊκό αφήγημα. Ο 
«Απολλώνιος της Τύρου» του Ακοντιανού γνωρίζει επίσης μια 
λαϊκή παραλλαγή με τίτλο «Τάρσια», και το ποίημα «Ντολτσέτα 
και Φιορεντίνος», υποθέτει ο Gareth Morgan, δεν είναι παρά 
παραλλαγή έντεχνου έργου που δεν έχει σωθεί.  
  Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το ότι λόγια έργα εκείνης της 
εποχής έγιναν σε τέτοιο βαθμό αγαπητά από τον απλό λαό, 
ώστε να τα επεξεργαστεί σε λαϊκές παραλλαγές. Προϋπόθεση 
για να αναπτυχθεί μια λαϊκή παραλλαγή, λέει ο Gareth Morgan, 
είναι να περιέχει λαϊκά θέματα που να βρίσκονται ήδη στο 
λαϊκό ρεπερτόριο. Η «Ερωφίλη» για παράδειγμα περιέχει 
πολλά τέτοια θέματα, όπως οι καταδιωγμένοι εραστές, το 
προφητικό όνειρο, η αυτοκτονία της ηρωίδας, κ.λπ. Στα θέματα 
αυτά ο λαϊκός διασκευαστής προσθέτει άλλα, όπως η 
κακομεταχείριση της βασιλοπούλας από το βασιλιά πατέρα της, 
τα δυο παιδιά που μεγαλώνουν μαζί για να τους πει μια μέρα 
μια μυστηριώδης γριά ότι δεν είναι αδέλφια με αποτέλεσμα να 
ερωτευθούν το ένα το άλλο, κ.λπ.  
  Με την επέκταση των θεμάτων το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στην πλοκή. Έτσι οι στίχοι αποσυνδέονται, μπαίνουν σε άλλο 
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στόμα, οι πιο περίπλοκοι απαλείφονται ή απλοποιούνται, 
προστίθενται άλλοι, κ.λπ. Τέλος επιλέγεται ένα κέντρο 
ενδιαφέροντος, και με βάση αυτό συντίθεται η ιστορία. Σαν 
τέτοιο κέντρο ενδιαφέροντος στην «Ερωφίλη» για παράδειγμα 
είναι η σκηνή που η βασιλοπούλα ξεσκεπάζει το βατσέλι που 
περιέχει μέσα τα μέλη του αγαπημένου της.2  
  Η τουρκική κατοχή μπορεί λοιπόν να έβαλε τέρμα στην 
παραπέρα λογοτεχνική παραγωγή, όμως η ανάμνηση της 
Κρητικής Αναγέννησης εξακολουθεί να είναι ζωντανή. Το 
πνεύμα της μεταλαμπαδεύεται στα Επτάνησα, για να δώσει 
κορυφαίους ποιητές όπως ο Κάλβος και ο Σολωμός, αλλά και 
αξιόλογους ήσσονες όπως ο Μαρτελάος, ο Καλοσγούρος, ο 
Μαβίλης, ο Τερτσέτης, καθώς και αξιόλογους δραματουργούς 
όπως ο Θόδωρος Μοντσελέσε, ο Πέτρος Κατσαΐτης, ο Δημήτρης 
Γουζέλης και ο Σαβόγιας Ρού (σελ. 119) σμελης. Η ενετική 
κυριαρχία, και αργότερα η αγγλική, δεν υπήρξε φωτοσβέστης 
όπως η τουρκική, από την οποία στενάζει η Κρήτη.  
  Στα τέλη της τουρκικής κατοχής εμφανίζεται ένας λογοτέχνης 
που, χωρίς να είναι του ύψους του Χορτάτζη και του Κορνάρου, 
δημιουργεί παρ’ όλα αυτά αξιόλογα έργα, τα οποία προπαντός 
υπήρξαν λαϊκά, με την έννοια που υπήρξε λαϊκός ο 
«Ερωτόκριτος» και η «Πανώρια»: τα αγάπησε ο λαός και τα 
αποστήθισε με ανάλογο τρόπο. Ο λογοτέχνης αυτός είναι ο 
Μιχάλης Διαλλινάς.  
  Ο Μιχάλης Διαλλινάς ή Διαλλινομιχάλης γεννήθηκε το 1853 
στη Νεάπολη της Κρήτης, το Καινούριο Χωριό όπως λεγόταν 
τότε, και παντρεύτηκε τη Μαρία Χρυσάκη, κόρη οπλαρχηγού. 
Γνώριζε τουρκικά και ιταλικά. Εργάστηκε ως δικηγόρος και 
δικαστικός, και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Συγκέντρωσε 
ικανοποιητική περιουσία που του επέτρεψε να ιδιωτεύσει και 
να ασχοληθεί με τις αγαπημένες του ιστορικές έρευνες. 
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Μελετάει κυρίως την προσφορά της ανατολικής Κρήτης στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του νησιού. Στα «Άπαντά» του που 
δημοσιεύτηκαν το 1927 περιέχονται συγκεντρωμένα τα πιο 
αξιόλογα ποιήματά του, πεζά κείμενα, καθώς και δυο θεατρικά 
έργα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα ανακοίνωσή 
μας. Το 1970  εκδόθηκε και δεύτερος τόμος με έργα του, με 
επιμέλεια της εγγονής του Μαρίας Πυτικάκη.3  
  Οι σατιρικοί στίχοι του Διαλλινά αποτελούν γνήσιο μνημείο 
λαϊκής θυμοσοφίας, και σ’ αυτούς κυρίως οφείλεται η εκτίμηση 
που του έτρεφαν οι χωρικοί της περιφέρειάς του. Η ανάμνησή 
τους υπάρχει ακόμη και σήμερα. Η μνήμη του πατέρα μου 
διέσωσε ένα τέτοιο δίστιχο. Ειπώθηκε λίγο πριν τη 
μικρασιατική καταστροφή.  
 
Εσύ λαέ που ψήφιζες και Γούναρη και Ράλλη 
γλάκα εδά να πολεμάς τον Μουσταφά Κεμάλη» 
 
  Η λαϊκότητα του έργου του Διαλλινομιχάλη φαίνεται από το 
γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι γνώριζαν απέξω τα δυο 
κορυφαία στιχουργήματά του, τα τελευταία έπη της κρητικής 
λογοτεχνίας, τον «Καπετάν Καζάνη», ο οποίος περιέχεται στον 
Α΄ τόμο, και την «Κριτσωτοπούλα» που εκδόθηκε σε 
ανεξάρτητη έκδοση το 1912.4 Ένα απ’ αυτά τα πρόσωπα υπήρξε 
η μητέρα μου. Μαγνητοφωνώντας την να τα απαγγέλλει, ένα 
χρόνο πριν πεθάνει, το 1978, και συγκρίνοντας το τι διέσωσε η 
μνήμη της με το γραπτό κείμενο, έβγαλα ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα τα οποία εξέθεσα στο τελευταίο κεφάλαιο του 
βιβλίου μου «H Λαϊκότητα της Κρητικής Λογοτεχνίας» και 
απετέλεσε το θέμα ανακοίνωσής μου σε συνέδριο που έγινε 
στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη Λιουμπλιάνα, πρόπερσι.  

http://hdermi.blogspot.gr/2010/01/blog-post_31.html
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  Τα έργα αυτά, που γράφηκαν το 1909 και 1912 αντίστοιχα, 
αναφέρονται σε ιστορικά πρόσωπα των αρχών του 19ου αιώνα. 
Σαν στόχο είχαν να αφυπνίσουν το εθνικό φρόνημα την εποχή 
που το πρόβλημα της απελευθέρωσης των υπόδουλων 
περιοχών του ελληνισμού ετίθετο επί τάπητος. Τον ίδιο στόχο 
είχαν και αρκετά άλλα στιχουργήματά του, καθώς και τα δυο 
θεατρικά του που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα 
ανακοίνωση, η «Σμαράγδα η καινουργιοχωρίτισσα» και η 
«Ελένη η καινουριοχωρίτισσα». Η Σμαράγδα παίχτηκε στο 
μεσοπόλεμο στην Ιεράπετρα, όπως θυμάμαι να μου είχε πει 
πολλές φορές η μητέρα μου. Επίσης, κατά μαρτυρία της 
Εργίνας Διαλλινάς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί 
της προετοιμάζοντας αυτή την ανακοίνωση, τα έργα αυτά 
παίζονταν πολλές φορές πριν και μετά τον πόλεμο, κυρίως στην 
Νεάπολη, την πατρίδα του, και μάλιστα, όπως μου είπε, κατά 
τον δεκαπενταύγουστο. Επίσης παίχτηκαν και σε άλλες πόλεις 
του νομού Λασιθίου, όπως η Σητεία και η Κριτσά, με μεγάλη 
επιτυχία. (σελ. 120) 
  Τη στιγμή που θεατρικοί συγγραφείς μας όπως ο Ξενόπουλος 
και ο Καμπύσης παράγουν μια δραματουργία εμφανώς 
επηρεασμένη από την θεατρική παραγωγή της Δύσης και 
απευθύνονται σε ένα αστικό, λίγο πολύ καλλιεργημένο, κοινό, 
ο Διαλλινάς γράφει για τους απλούς ανθρώπους του 
«Καινούριου χωριού», που δεν είχε μετονομαστεί ακόμη σε 
Νεάπολη. Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα των έργων του είναι 
εύληπτο και αποβλέπει κυρίως στη συναισθηματική διέγερση 
του απλοϊκού κοινού του, όπως κάνει κάθε λαϊκό θέατρο. Από 
αυτό το κοινό προέρχονται και οι ηθοποιοί του, που είναι 
ερασιτέχνες. 
  Ο στίχος του είναι ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, ο 
ανομοιοκατάληκτος του δημοτικού τραγουδιού. Όμως τον 
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δεκαπεντασύλλαβο δεν τον ακολουθεί με συνέπεια. Στην 
«Σμαράγδα», στη δεύτερη πράξη, στις τέσσερις πρώτες σκηνές, 
όπου συνομιλούν κυρίως τούρκοι, ο στίχος γίνεται ιαμβικός 
δωδεκασύλλαβος. Ίσως δεν ήθελε να βάλει στο στόμα των 
τούρκων τον ηρωικό δεκαπεντασύλλαβο του κλέφτικου 
τραγουδιού, και γι αυτό προτίμησε να τον αλλάξει. Στις 
υπόλοιπες όμως σκηνές επιστρέφει στον δεκαπεντασύλλαβο. 
Τα ίδια παρατηρούμε και στην «Ελένη». Στη δεύτερη σκηνή της 
πρώτης πράξης που συνομιλούν τούρκοι χρησιμοποιεί τον 
δωδεκασύλλαβο. Το ίδιο και στις τρεις πρώτες σκηνές της 
τέταρτης πράξης. Μόνο στην έβδομη σκηνή βλέπουμε δύο 
δωδεκασύλλαβα ομοιοκατάληκτα δίστιχα που τραγουδούν δυο 
ανώνυμοι χωρικοί, ενώ το έργο κλείνει με τον Καπετάν Καζάνη 
να τραγουδάει σε δεκαπεντασύλλαβη ρίμα. 
  Τις υποθέσεις των έργων του τις αντλεί από πραγματικά 
γεγονότα, πράγμα που φαίνεται και από άλλα κείμενα που 
υπάρχουν στον τόμο αυτό. Η «Σμαράγδα η 
καινουργιοχωρίτισσα» καταλαμβάνει 50 σελίδες στον τόμο, και 
στο τέλος του έργου αναφέρει ο ποιητής ότι «Εγράφη εν 
Νεαπόλει Μεραμβέλλου την 15η Μαΐου 1907». Μάλλον είναι 
υπερβολή να έγραψε το έργο αυτό σε μια μέρα. Πιθανότατα η 
15η Μαΐου είναι η μέρα που το τέλειωσε. Ακόμη υπάρχουν 
σημειώσεις, 37 τον αριθμό, και οι περισσότερες αναφέρονται 
σε πρόσωπα του έργου και σε τοποθεσίες που διαδραματίζεται 
η δράση.  
  Το ιστορικό πλαίσιο παρατίθεται σε ανεξάρτητο πεζό κείμενο 
που συμπεριλαμβάνεται στον τόμο και έχει τον τίτλο «Ο Χασάν 
πασσάς εν Μεραμβέλλω και η άλωσις του σπηλαίου Μηλάτου» 
(σελ. 46-54). Μετά από δυο νικηφόρες μάχες το 1823 στην 
περιοχή της Κριτσάς, κοντά στον Άγιο Νικόλαο, οι εξεγερμένοι 
αποφάσισαν να υποχωρήσουν στο οροπέδιο του Λασιθίου, 
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καθώς τους έλειπαν τα πολεμοφόδια. Τα γυναικόπαιδα 
κλείστηκαν στο σπήλαιο της Μηλάτου, αναγκάστηκαν όμως να 
παραδοθούν όταν τους έλειψε το νερό και τα τρόφιμα, και 
αφού οι τούρκοι τους υποσχέθηκαν αμνηστία. Αυτό έγινε στις 
13 Φεβρουαρίου του 1823. Οι τούρκοι, παραβιάζοντας την 
υπόσχεσή τους, έσφαξαν τους πολεμιστές, ποδοπάτησαν με τα 
άλογά τους τούς γέρους, και τους υπόλοιπους τους πούλησαν.  
  Η υπόθεση του έργου είναι η εξής: Η Σμαράγδα, αφού 
μαθαίνει από τον Κώστα τον αδελφό της ότι ο Γιάννης ο 
αρραβωνιαστικός της σκοτώθηκε κατά πάσα πιθανότητα στη 
μάχη, ακολουθώντας την παρότρυνσή του πηγαίνει και 
κλείνεται με τα άλλα γυναικόπαιδα στο σπήλαιο της Μηλάτου. 
Συλλαμβάνεται, αλλά λόγω της ομορφιάς της πουλείται από 
τον Χασάν πασά σε έναν γέροντα Αιγύπτιο, τον Μεχμέτ πασά. 
Αυτός την τουρκεύει (σελ. 121) και την παντρεύει με ένα 
ψυχογιό του, τον Γκιαούρ πασά. Ο αδελφός της ψάχνει να την 
βρει, πηγαίνει στο Κάιρο, και μπαίνει στην υπηρεσία του 
Γκιαούρ πασά. Μετά από μια παρατεταμένη σκηνή 
αναγνώρισης διαπιστώνει ότι η ωραία γυναίκα του πασά δεν 
είναι άλλη από την αδελφή του. Ο πασάς που τους βλέπει να 
αγκαλιάζονται, ζηλότυπα βγάζει το γιαταγάνι του, αλλά 
μαθαίνει κι αυτός με έκπληξη ότι πρόκειται για τον αδελφό της 
τον Κώστα. Στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι ο Γκιαούρ πασάς δεν 
είναι άλλος από τον αρραβωνιαστικό της Σμαράγδας, τον 
Γιάννη, που δεν είχε σκοτωθεί αλλά είχε πιαστεί αιχμάλωτος. 
Πουλήθηκε κατόπιν στον Μεχμέτ Πασά, ο οποίος τον είχε σαν 
παιδί του. Τον προέτρεψε να τουρκέψει και να του αφήσει την 
περιουσία του. Αποφάσισε μάλιστα και να τον παντρέψει. Όταν 
ο Γιάννης είδε ότι η γυναίκα που του πρόσφερε δεν ήταν άλλη 
από τη Σμαράγδα του, δέχτηκε. Έτσι αποφάσισαν και οι δυο να 
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εξωμοτήσουν για να μπορέσουν να παντρευτούν, ενώ στην 
πραγματικότητα έμειναν κρυπτοχριστιανοί.  
  Το μοτίβο του κρητικού κρυπτοχριστιανού εξωμότη θα το 
επεξεργαστεί αργότερα, στηριζόμενη και αυτή σε ένα ιστορικό 
πρόσωπο, η Ρέα Γαλανάκη, σε ένα από τα καλύτερα έργα της 
σύγχρονης λογοτεχνίας μας, το «Βίος και Πολιτεία του Ισμαήλ 
Φερίκ πασά».  
  Το έργο, ως πλοκή, σε αντίθεση με την «Ελένη την 
καινουργιοχωρίτισσα», για το οποίο θα μιλήσουμε κατόπιν, δεν 
έχει ηρωικό χαρακτήρα. Ούτε καν η ιστορία αγάπης που 
υπάρχει μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Έχουμε έναν Ορέστη που 
αναζητεί την αδελφή του την Ιφιγένεια, όχι στα παράλια της 
Ταυρίδας αλλά στην αιγυπτιακή ενδοχώρα. Η σκηνή της 
αναγνώρισης, χωρίς να φτάνει το ύψος της ευριπίδειας 
τραγωδίας, είναι εν τούτοις ιδιαίτερα συγκινητική. Είναι όμως 
αμφίβολο αν ο Διαλλινομιχάλης επηρεάζεται σ’ αυτήν από την 
αρχαία τραγωδία. Τον επηρεάζει ασφαλώς η αναγνώριση ως 
μοτίβο της προηγούμενης λογοτεχνικής παραγωγής, λαϊκής και 
μη, όπως π.χ. στο τραγούδι του νεκρού αδελφού, όπου υπάρχει 
η σκηνή της αναγνώρισης της μάνας με την κόρη, και η σκηνή 
της αναγνώρισης ανάμεσα στον μεταμφιεσμένο Ερωτόκριτο και 
την Αρετούσα. Πιο σίγουρα όμως τον επηρεάζουν θεατρικά 
έργα του ρομαντισμού του 19ου αιώνα, στα οποία η σκηνή της 
αναγνώρισης είναι ένα συνηθισμένο μοτίβο. Τα έργα αυτά 
είχαν κατακλύσει τις αθηναϊκές σκηνές, αρκετά από τα οποία 
θα πρέπει να είδε ο Διαλλινομιχάλης κατά την παραμονή του 
στην πρωτεύουσα.  
  Το έργο διακρίνεται για μια ορισμένη στατικότητα. Σκηνές 
σύγκρουσης απουσιάζουν, με εξαίρεση τη σκηνή της εμφάνισης 
του Γκιαούρ πασά κατά τη στιγμή της αναγνώρισης των δύο 
αδελφών. Η σύγκρουση όμως αυτή είναι βιασμένη και 
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επίπλαστη, αφού η λύση της επέρχεται αμέσως με την παροχή 
διευκρινήσεων από τα δυο αδέλφια, προσφέροντας έτσι και 
μια δεύτερη αναγνώριση.  
  Μπορεί να απουσιάζει ο ηρωικός χαρακτήρας από την πλοκή, 
όμως εμφανίζεται εμβόλιμος, στο λόγο των προσώπων, σε 
αρκετά μεγάλη έκταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 
παρακάτω στίχοι της Σμαράγδας: 
 
«Εγώ δεν είμ’ Αφρικανή! Είμαι Κρητικοπούλα 
είμ’ απ’ τον τόπο που γεννά θεούς και ημιθέους 
και παλληκάρια πούχουνε λεονταριού καρδία.  
Εμένα ’ναι πατρίδα μου η ξακουσμένη Κρήτη 
όπου τυράννους δεν ψηφά, τούρκους δεν λογαριάζει 
που εις σε κάθε μέρος της οι δάφνες ξεφυτρώνουν 
και τις ποτίζουν μ’ αίματα κι ανθούν και μεγαλώνουν 
οι δυο αθάνατες θεές, η Νίκη και η Δόξα» (σελ. 159). (σελ. 122). 
 
  Η ρητορικότητα των στίχων αυτών μπορεί να ξενίζει σήμερα, 
πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας την εποχή κατά την οποία 
γράφηκαν.  
  Οι χαρακτήρες επίσης δεν προβάλλονται με εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά. Έχουν τα γενικά χαρακτηριστικά του λεβέντη 
κρητικού ο Κώστας και ο Γιάννης, και της όμορφης και 
αποφασιστικής κρητικοπούλας η Σμαράγδα. Το έργο 
διακρίνεται επίσης από απροσδόκητα και ανατροπές, που 
συγκινούν το λαϊκό κοινό του Διαλλινομιχάλη. Ολιγοπρόσωπο 
καθώς είναι, και με λίγες σκηνές, δεν θα ήταν σκηνικά ιδιαίτερα 
απαιτητικό. 
  Τo γλωσσικό ζήτημα που απασχολεί την κυρίως Ελλάδα δεν 
απασχολεί καθόλου τον Διαλλινά. Έτσι ανενδοίαστα 
χρησιμοποιεί λόγιους τύπους για να βγάλει το μέτρο, όπως στο 
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στίχο «Δεδοξασμένος ο Θεός. Μα δε μου λες γαμβρέ μου...» 
(σελ. 199). Βλέπουμε επίσης και πολλές χασμωδίες στους 
στίχους του, κυρίως στην «Ελένη». Δεν φαίνεται να τον 
απασχολούν, αφού βγαίνει το μέτρο. Δεν βασανίζεται μάλιστα 
ιδιαίτερα να τους αποφύγει, αν κρίνουμε από το στίχο «Γιατί 
εσύ εάν χαθείς κι εγώ είμαι χαμένη» (σελ. 216), που θα 
μπορούσε εύκολα να γίνει, «Γιατί εσύ ανε χαθείς...», 
αποφεύγοντας έτσι και τον λόγιο τύπο. Αρχίζουμε να 
υποπτευόμαστε ότι η χρήση λόγιων τύπων γίνεται και από μια 
κάποια φιλαρέσκεια του Διαλλινομιχάλη, ο οποίος ήθελε να 
εντυπωσιάσει ίσως το αγράμματο στην πλειοψηφία κοινό του. 
Επίδειξη λογιοσύνης από μέρους του δείχνει και η συχνή χρήση 
διασκελισμού, τον οποίο, παρεμπιπτόντως, αποφεύγει εντελώς 
ο Κορνάρος στα έργα του. Ο διασκελισμός δυσκολεύει την 
απομνημόνευση όπως είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω στα 
επικά ποιήματά του, συγκρίνοντας το γραπτό κείμενο με τη 
μαγνητοφωνημένη απαγγελία της μητέρας μου. Πιθανότητα και 
ο ίδιος να μην υποπτευόταν την τεράστια απήχηση που θα 
είχαν στους συμπατριώτες του, αλλιώς θα είχε αποφύγει 
αυτούς τους διασκελισμούς. 
  Η προσευχή είναι ένα άλλο μοτίβο στην ποίηση του Διαλλινά. 
Στην πέμπτη σκηνή της δεύτερης πράξης η Σμαράγδα 
προσεύχεται σε 27 στίχους στον Χριστό. «Και ήπιες χολή δια 
εμάς, με όξος μεμιγμένη/ που έχυσες εις το σταυρό το άχραντό 
σου αίμα...Θεέ μου σε παρακαλώ σώσε τη Χριστιανότη/ μην 
την αφήσεις στων σκληρών Αγαρινών τα χέρια/ και φτάνει όσα 
έχουνε ως τώρα παθομένα» (σελ. 188). Εδώ βλέπουμε πάλι 
λόγιους τύπους να συνυπάρχουν με καθαρά λαϊκούς, όπως το 
«μεμιγμένη» με «έχουμε παθομένα».  
  Στο τέλος του έργου το πατριωτικό με το θρησκευτικό στοιχείο 
βρίσκονται μαζί. Ο Κώστας προτρέπει να ευχηθούν για μια 
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Ελλάδα ελεύθερη, διάπλατη και ένδοξη, και η Σμαράγδα να 
προσευχηθούν στον Ύψιστο και να πούνε «Δόξα να έχει ο Θεός 
κι η Παναγιά Παρθένα/ που προστατεύουν πάντοτε αυτούς που 
τους λατρεύουν». Οι δυο αυτοί τελευταίοι στίχοι του έργου 
είναι τυπωμένοι με έντονους χαρακτήρες.  
   Στην «Ελένη την καινουριοχωρίτισσα» δεν υπάρχουν ούτε 
σημειώσεις ούτε χρονολογική ένδειξη για το πότε γράφτηκε το 
έργο. Από άλλο κείμενο των «Απάντων» μαθαίνουμε όμως ότι 
πρόκειται για ιστορικό γεγονός. Σαν terminus ante quem 
μπορούμε να θεωρήσουμε το 1912, τότε που έγινε η ένωση της 
Κρήτης με την Ελλάδα. Αυτό το συνάγουμε από το τέλος του 
έργου, όπου διαβάζουμε τους στίχους «Κι η Κρήτη η περίφανη, 
μα κι αιματολουσμένη/ γρήγορα με τη μάννα της να είν’ 
αγκαλιασμένη. Ας ευχηθούμε στο Θεό, όλοι μικροί μεγάλοι/ να 
πέσωμε μα γρήγορα/ στης Μάννας την αγκάλη» (σελ. 272). Η 
ένταση με την οποία εκφράζεται η λαχτάρα της Ένωσης μας 
κάνει να υποθέσουμε ότι το θέμα ευρίσκετο μάλλον επί 
τάπητος, πράγμα που τοποθετεί το terminus post quem του 
έργου όχι πολύ πίσω, πιθανότατα δε μετά το 1907, τη χρονιά 
που γράφηκε η «Σμαράγδα». Το ότι το έργο στον τόμο 
βρίσκεται μετά τη «Σμαράγδα» ενισχύει την υπόθεσή μας. 
  Στην «Ελένη», σε αντίθεση με τη «Σμαράγδα», η πλοκή 
προχωρεί γοργά και η δράση είναι πιο έντονη, με κυρίαρχο το 
μοτίβο της εκδίκησης, που κυριαρχεί και στα δυο επικά 
ποιήματά του, τον «Καπετάν Καζάνη» και την 
«Κριτσοτοπούλα». Η υπόθεση του έργου είναι η εξής: Ο Χερίφ 
πασάς του Ηρακλείου ερωτεύτηκε την όμορφη Ελένη, και 
στέλνει τον μπουλούμπαση (σελ. 123) να την πάρει, είτε με το 
καλό είτε με τη βία. Θέλει να την τουρκέψει και να την 
παντρευτεί.  
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  Φυσικά, με το καλό δεν μπορούν να την πάρουν, παρά μόνο 
με τη βία. Η Ελένη μάλιστα καταφέρνει, πριν την συλλάβουν, να 
μαχαιρώσει σοβαρά έναν από τους τούρκους. O καπετάν 
Καζάνης ειδοποιείται έγκαιρα για το συμβάν. Έτσι στο δρόμο 
της επιστροφής ο Καπετάν Καζάνης με τα παλικάρια του τους 
προλαβαίνουν και παίρνουν πίσω την Ελένη, αφού σκοτώσουν 
πολλούς τούρκους και αιχμαλωτίσουν τους υπόλοιπους. Το 
έργο τελειώνει με το γάμο της Ελένης με τον αρραβωνιαστικό 
της, ο οποίος στην αρχή του έργου, αγανακτισμένος από την 
καταπίεση των τούρκων, πηγαίνει να γίνει κλέφτης στο λημέρι 
του Καπετάν Καζάνη, στα λασιθιώτικα βουνά.  
  Χαρακτηριστικό είναι το μοτίβο του προσημαίνοντος ονείρου. 
Η θεια Ρηνάκι, ένα από τα πρόσωπα του έργου, λέει στη 
Διαμάντα, τη μητέρα της Ελένης: 
 
Μα έχω ελπίδα στην καρδιά πως τη Λενιώ θα πάρουν 
από τα χέρια των εχθρών, και θα την φέρουν πίσω,  
γιατ’ είδα ένα όνειρο πούτανε σαν και ξύπνου. 
Μαύρους κοράκους έβλεπα στον ύπνο μου χθες βράδυ,  
και περιτριγυρίζανε ένα χρυσό αηδόνι, 
κι ένας ο μεγαλύτερος εχύθη και το πήρε 
κι οι άλλοι τ’ ακλουθούσανε τριγύρω και πετούσαν. 
Μα ξάφνου ένας αετός κατέβηκ’ απ’ τα ύψη  
με κάμποσ’ αετόπουλα κι αμέσως του το πήρε 
και τους κοράκους τους μισούς τ’ αετόπουλα επνίξαν,  
το δε αηδόνι σαν και πριν έφυγε κελαϊδώντας  
κι επέταξε ελεύθερο στην πρωτεινή φωλιά του. (σελ. 265) 
 
  Η δράση, όπως είπαμε, σ’ αυτό το έργο είναι έντονη. Η 
τέταρτη σκηνή μάλιστα της τρίτης πράξης περιέχει μια 
πραγματική μάχη. Σκηνικά βέβαια είναι πολύ απαιτητική, όμως 
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θα ενθουσίαζε πάρα πολύ το λαϊκό κοινό. Παρ’ όλα αυτά 
παρατηρούμε πλατειασμούς, με περιττές λεπτομέρειες που 
αναπτύσσονται εκτενώς, σε μια προσπάθεια του Διαλλινά να 
μην παραλείψει τίποτα από τα ιστορικά γεγονότα που 
συνοδεύουν το κύριο επεισόδιο, το οποίο διαδραματίζεται το 
1829, όπως είναι η ανταλλαγή του ανιψιού τού πασά με τρεις 
αιχμάλωτους καπετάνιους. Ο ανιψιός αυτός  μάλιστα, όπως 
μαθαίνουμε, έχοντας ρωμιά μάνα ήταν φίλος των χριστιανών. 
Στην πρώτη σκηνή του έργου βλέπουμε επίσης τον Πέτρο, τον 
αρραβωνιαστικό της Ελένης, να απαριθμεί σε δυο σελίδες τις 
βιαιοπραγίες των τούρκων, όλα αληθινά περιστατικά, 
προσπαθώντας να την πείσει για την αναγκαιότητα να βγει στο 
βουνό. Όμως ο Διαλλινομιχάλης δεν ενδιαφέρεται για τη 
θεατρική αρτιότητα των έργων του. Τον ενδιαφέρει πρώτιστα 
να διεγείρει το εθνικό φρόνημα των θεατών, όπως κάνουν οι 
ομότεχνοί του στην Αθήνα την ίδια εποχή, όπου με έργα 
πατριωτικού περιεχομένου, από την επιθεώρηση μέχρι την 
οπερέτα, προσπαθούν να παρασύρουν το λαϊκό κοινό τους σε 
ένα παραλήρημα εθνικού ενθουσιασμού. Το ενδιαφέρον του 
για την ιστορία όμως τον κάνει να αντλεί τις υποθέσεις των 
έργων του από πραγματικά γεγονότα, με αποτέλεσμα να 
παρασύρεται σε αντιθεατρικές λεπτομέρειες, προκειμένου να 
μείνει πιστός στην ιστορική αλήθεια. Θα του άξιζε μια καλύτερη 
θέση στην ελληνική γραμματολογία, όχι τόσο για την ποιότητα 
του έργου του, το οποίο υπολείπεται σαφώς των μεγάλων 
έργων της Κρητικής Αναγέννησης, όσο κυρίως για την επίδραση 
που άσκησε στον απλό κόσμο της εποχής, επίδραση που θα τη 
ζήλευαν και οι πιο φτασμένοι λογοτέχνες και δραματουργοί 
μας σήμερα.  (σελ.124) 
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«Μελόδραμα: ειδολογικοί και ιδεολογικοί μετασχηματισμοί», 
επιμ. Σάββας Πατσαλίδης και Αναστασία Νικολοπούλου. 
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2002, σελ. 33-62. 
2. Gareth Morgan, «Cretan poetry: Sources and inspirations» 
στα Κρητικά Χρονικά, τόμος 14ος, σελ. 379-434. 
3. Ο δεύτερος αυτός τόμος επανεκδόθηκε σε επιμέλεια της 
Μαρίας Μαν. Πιτυκάκη, από τον εκδοτικό οίκο Μιχαήλ Ι. 
Πολυχρονάκη, στην Νεάπολη, χωρίς ένδειξη χρονολογίας. Η 
επανέκδοση πρέπει να έγινε ανάμεσα στο 1970, καθώς 
αναφέρεται αυτή η χρονολογία ως χρονολογία επανέκδοσης 
του δεύτερου τόμου, και το 1981, χρονιά κατά την οποία τον 
αγόρασα,  γράφοντας τότε το έργο μου «Η λαϊκότητα της 
Κρητικής Λογοτεχνίας» (Αθήνα, 1990, Δωρικός). 
4. Μιχάλη Διαλλινά, Η Κριτσωτοπούλα, Ηράκλειο 1912, Εκ του 
τυπογραφείου Σπ. Δ. Αλεξίου. 
 
Και μια μαντινάδα του Διαλλινομιχάλη, από το βιβλίο «Τα 
διάφορα του Νίσπιτα» του Μιχάλη Χουρδάκη – Νίσπιτα 
(Διέξοδος, 16-11-05) για μια έγκυο.  
 
Να ζήσεις και να χαίρεσαι την οικογένειά σου 
Μα πλειο πολύ το ’βγόδωμα πού ’πριξε την κοιλιά σου! 
 

Ο «Επικήδειος» του Ιωάννη Κονδυλάκη και «Οι δυο θάνατοι 
του Ιωακείμ-κραυγή  του νερού» του Ζόρζε Αμάντο» 
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Γεραπετρίτικη Απόπειρα, Μάιος 2003, τ. 41, σελ. 35-39.  
 
  Στη ζωή, το θλιβερό συνδέεται συχνά με το αστείο, το τραγικό 
με το κωμικό. «Γάμος άκλαυτος και κηδεία αγέλαστη δε 
γίνεται», λέει μια λαϊκή παροιμία.1 Υπάρχει ένας ομοιοστατικός 
μηχανισμός «γέλιου» που αποτρέπει τις συνέπειες από την 
υπερβολική ένταση ενός τραγικού αισθήματος, λειτουργώντας 
περίπου καθαρτικά. Ο αρχαίος έλληνας θεατής των 
παραστάσεων τραγωδίας, θα υπέκυπτε κάτω από την ένταση 
των συναισθημάτων ελέου και φόβου αν δεν υπήρχε μια 
επιπλέον «κάθαρσις», πιο άμεση αυτή τη φορά, με το σατιρικό 
δράμα και αργότερα την κωμωδία, που παίζονταν μετά την 
τραγική τριλογία. Αργότερα με την τραγικωμωδία, μέσα στο 
ίδιο έργο συνέβαινε η εναλλαγή τραγικού - κωμικού. Τέλος 
υπάρχουν έργα όπου το κωμικό σκεπάζει, ως μια 
προστατευτική ασπίδα, το τραγικό, το οποίο τραγικό σχεδόν 
εξαφανίζεται.  
  Στη νεοελληνική λογοτεχνία ένα από τα ωραιότερα διηγήματα, 
το οποίο μάλιστα ανθολογήθηκε και σε σχολικό εγχειρίδιο, 
είναι ο «Επικήδειος» του Ιωάννη Κονδυλάκη. Δημοσιεύθηκε το 
1916 στον τόμο «Όταν ήμουν δάσκαλος και άλλα διηγήματα». 
Αναφέρεται στον «Επικήδειο» που εκφώνησε, ή μάλλον 
προσπάθησε να εκφωνήσει ο αφηγητής, στην κηδεία του 
πατέρα ενός φίλου του, πριν τον πάρουν τα γέλια που 
προσπαθούσε από ώρα να καταπνίξει, και διωχθεί κακήν κακώς 
από την εκκλησία.  
  Τo 1971 δημοσιεύει ο Ζόρζε Αμάντο το έργο του «Οι δυο 
θάνατοι του Ιωακείμ-κραυγή-του-νερού» (A morte e a morte de 
Quincas Berro d’ agua, γαλλική μετάφραση Les deux morts de 
Quinquin-la-flotte), στο οποίο πραγματεύεται με χιουμοριστικό 
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τρόπο το θάνατο του ήρωά του. Η ομοιότητα αυτή στην 
χιουμοριστική πραγμάτευση ενός ουσιαστικά θλιβερού 
θέματος είναι που μας ώθησε σε μια συγκριτολογική 
προσέγγισή τους.  
  Είναι καταρχήν προφανές ότι δεν τίθεται εδώ καθόλου θέμα 
επίδρασης. Ασφαλώς ο Αμάντο δεν μπορεί να γνώριζε το έργο 
του Κονδυλάκη, το οποίο, απ’ όσο ξέρω, δεν έχει μεταφραστεί 
σε ξένη γλώσσα. Έτσι η μελέτη μας θα εστιαστεί στην ανίχνευση 
ομοιοτήτων, αναλογιών και ομολογιών, καθώς και των 
διαφορών που έχουν τα δυο έργα μεταξύ τους.  
  Μια βασική διαφορά είναι η έκταση των δύο έργων. Το έργο 
του Κονδυλάκη, στις εκδόσεις Σοκόλη («Η παλαιότερη 
πεζογραφία μας», τόμος ΣΤ΄, σελ. 386-391), είναι μόλις έξι 
σελίδες, ενώ του Ζόρζε Αμάντο, στη δίγλωσση έκδοση που το 
έχουμε, σε βιβλίο τσέπης («Novelas portuguesas 
contemporaneas», Le livre de poche, collection Les Langues 
Modernes/Bilingue, Paris, xx), είναι 144 σελίδες με τη γαλλική 
μετάφραση, δηλαδή 72 σελίδες, στις οποίες το 1/3 
καταλαμβάνεται από σημειώσεις.  
  Οι δυο νεκροί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι ήταν 
γλεντζέδες. Ο νεκρός του Κονδυλάκη, όταν έπινε, 
ενθουσιασμένος κτυπούσε το στήθος του ή το στήθος των 
διπλανών του, φωνάζοντας «στήθος μάρμαρο». Στον 
εκφραστικό αυτό τόπο, αρκετά διαδεδομένο στην Κρήτη μέχρι 
και σήμερα, προστέθηκε, ίσως μεταγενέστερα, μια και δεν 
γίνεται μνεία γι’ αυτό στον «Επικήδειο», ο αντίλογος, από 
άτομα που, όπως ο αφηγητής, τους κοβόταν η ανάσα από 
τέτοιου είδους κτυπήματα: «και καρδιά πατάτα», για την 
αποτροπή και άλλων τέτοιων κτυπημάτων.  
  Ο νεκρός του Αμάντο ήταν το ίδιο λάτρης του ποτού. Κάποτε 
γέμισε το ποτήρι του από μια μπουκάλα που νόμιζε ότι είχε 
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κασάσα, τοπική ρακί. «Εβίβα», σήκωσε το ποτήρι του και το 
κατέβασε μονορούφι. Αμέσως μετά φώναξε με αποτροπιασμό: 
«νερόοοοο!» Το άσπρο χρώμα τον είχε ξεγελάσει. Έτσι του 
έμεινε το παρατσούκλι «κραυγή του νερού».2  
  Ο νεκρός του Αμάντο έχει μια πιο πλούσια διαγραφή 
χαρακτήρα, που το επιτρέπει η έκταση του διηγήματος. Όπως ο 
«Μπάμπα Τζωρτζ» στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιώργου 
Σκούρτη, έτσι κι αυτός παρατάει την οικογένειά του και τη 
μικροαστική του ζωή και ρίχνεται στο περιθώριο, 
μπεκροπίνοντας όλη μέρα με τους φίλους του: «αδιόρθωτοι 
μπεκρήδες, παλιανθρώποι στο περιθώριο του νόμου και της 
κοινωνίας, αλήτες που θα ’πρεπε να βρίσκονται στη φυλακή και 
όχι ελεύθεροι στους δρόμους...» (σελ. 130). Ο νεκρός του 
Κονδυλάκη είναι πότης, αλλά όχι περιθωριακός. Είναι ένας 
αξιοπρεπής οικογενειάρχης. Πίνει όταν του δίνεται η ευκαιρία, 
και μια από αυτές τις ευκαιρίες είναι όταν περνούν από το 
χωριό οι φίλοι του γιου του.  
  Γενικά σε μια μικρή κοινωνία όπως το χωριό, είναι δύσκολο να 
σχηματιστεί περιθωριακή ομάδα. Όμως άτομα περιθωριακά 
υπάρχουν πάντα. Ο Καζαντζάκης λέει ότι κάθε χωριό στην 
Κρήτη έχει τον κουζουλό του. Θα μπορούσε να προσθέσει 
κανείς ότι έχει και τον μεθύστακά του. Και όχι μόνο στην Κρήτη. 
Οι μέθυσοι αυτοί, μόνοι, είναι συνήθως αντικείμενο γενικής 
περιφρόνησης, και υποφέρουν από μοναξιά και κοινωνική 
απόρριψη. Την κατάστασή τους την περιγράφουν πολύ 
χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του 
«Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη» και ο Ι. Καραγάτσης στα 
«Χταποδάκια».  
  Ο νεκρός του Αμάντο όμως ζει σε πόλη, όπου οι μέθυσοι 
μπορούν να σχηματίσουν τη δική τους κοινωνική ομάδα, και η 
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γενική περιφρόνηση αντισταθμίζεται από την σύμπνοια και την 
αλληλοβοήθεια των μελών.  
  «Ήταν καλός κι εύθυμος άνθρωπος, μ’ όλα τα εξήντα χρόνια 
του» (σελ. 386), δίνει επιγραμματικά το χαρακτήρα του ήρωά 
του ο αφηγητής στο έργο του Κονδυλάκη. Όσο για το πόσο 
«αποδεκτός» ήταν ο ήρωας του Αμάντο στην δική του 
περιθωριακή κοινωνία, φαίνεται σε όλο το διήγημα. Ήταν 
περίπου ο αρχηγός της. 
  Υπάρχει ομοιότητα στην εικόνα των δύο νεκρών. «Ήτο σαν 
ζωντανός. Όπως τούρθε ξαφνικός θάνατος, δεν είχε σχεδόν 
αλλάξει» (σελ. 338). Όσο για τον Ιωακείμ, «...χαμογελούσε σαν 
να τα εύρισκε όλα αυτά αστεία» (soria como se estivesse a 
divertir-se, σελ. 144). 
  Το χιούμορ και στα δυο έργα προέρχεται εν μέρει από τη 
σάτιρα. Ο Κονδυλάκης στο έργο του σατιρίζει τις υπερβολές 
στις οποίες επιδίδονται οι εκφωνούντες τους επικήδειους 
ψάλλοντας το εγκώμιο του νεκρού, είτε από δική τους 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν προτροπών και υποδείξεων 
συγγενών και φίλων.  
  Ο αφηγητής έχει επιλεγεί να εκφωνήσει τον επικήδειο, ως ο 
πιο κατάλληλος. Αυτός βέβαια έχει αντιρρήσεις, και η πρώτη 
δικαιολογία που προβάλλει είναι ότι δεν έχει εκφωνήσει ποτέ 
άλλοτε στη ζωή του επικήδειο.  
  «-Μήπως εμείς εξεφωνήσαμε; 
    -Μα τι να του πω; Ήτο ένας γεωργός αγράμματος, που δεν 
μπορείς να του πεις παρά μόνο πως ήτο καλός άνθρωπος.  
    -Μα αυτά δε φτάνουνε για να γεμίσουν ένα επικήδειο. Αν 
ήξερα τουλάχιστον πως επολέμησε... 
    -Θάχει πολεμήσει, αμφιβάλλεις; είπεν ένας από τους φίλους 
μου. Λες πώς επολέμησε στα ’66 ή ότι ανδραγάθησε στην 
επανάσταση του Μαυρογένη. 
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    -Δηλαδή τότε που δεν έγινε τίποτε, είπε κι εγέλα ο Ζαμαλής. 
Δεν το ξέρετε πως η επανάσταση του Μαυρογένη επέρασε 
χωρίς ν’ ανοίξει μύτη; 
    -Τέλος πάντων, ας πει πως επολέμησε στα ’66 και φτάνει. Και 
θάχει πολεμήσει, δεν μπορεί. Εμείς στον Πειραιά εβγάλαμε 
αγωνιστή του ’21 ένα γέρο που δεν ήξερε πως πιάνουν το 
τουφέκι» (σελ. 387). 
  Κατά την εκφώνηση του επικήδειου, ενώ μιλάει για την οδύνη 
που θα λάβει ο γιος του νεκρού και φίλος του αφηγητή που 
βρίσκεται στην ξενιτιά όταν μάθει το θλιβερό νέο, 
παροτρύνεται από «συγγενή, φαίνεται, της οικογένειας» (σελ. 
390) να μιλήσει και για τα άλλα του παιδιά, πράγμα που 
κορυφώνει τη διάθεσή του να σκάσει στα γέλια. Στο τέλος δεν 
θα το αποφύγει.  
  «Ήθελα να πω: ‘Γαίαν έχεις ελαφράν’ αλλά μόνο η πρώτη 
συλλαβή έβγαινε από το στόμα μου κι ετελείωσε σε σπασμό 
γέλιου. 
  Στρέφομαι γύρω με απελπισία και ζητώ μια πρόφαση για να 
δικαιολογήσω την ασεβή παραφροσύνη μου. Άλλοι με 
κοιτάζουν με απορία κι άλλοι με θυμό. Και μόνον οι φίλοι μου 
δεν με κυττάζουν γιατ’ έχουν κρυφτεί. Το βλέμμα μου φτάνει 
στον φαρμακοποιό και στα μούτρα του βρίσκω την πρόφαση 
που ζητούσα. Ο Ζαμαλής βαφότανε κι από τη ζέστη η βαφή 
είχεν αναλιγώσει και με τον ιδρώτα σχημάτιζε κιτρινωπά 
ρυάκια στο πρόσωπό του.  
    -Μωρέ βάφεσαι; του λέω για να δείξω τάχα ότι γι’ αυτή την 
ανακάλυψη γελούσα.  
    -Δε μου λες πως είσαι για δέσιμο; αποκρίνεται ο Ζαμαλής και 
σκουπίζεται με μεγάλο χρωματιστό μαντήλι.  
    Δια να σκεπάσει το σκάνταλο ο παπάς άρχισε να ψάλει. Την 
ίδια στιγμή δυο χέρια μ’ έσπρωξαν προς τα έξω. Ήταν ο χωρικός 
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που μου έλεγε τα ονόματα. Και στην πόρτα της εκκλησιάς μου 
λέγει: 
    -Το καλό που σου θέλω, φύγε, φύγε γλήγορα!» (σελ. 391). 
  Ο Αμάντο στο έργο του σατιρίζει τη μικροαστική μιζέρια των 
συγγενών του νεκρού. Σκέφτονται τα έξοδα της κηδείας και 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα περιορίσουν, και με κρυφή 
ευχαρίστηση παραδίδουν τον νεκρό στους τέσσερις 
περιθωριακούς φίλους τους να τον ξενυχτήσουν, για να πάνε οι 
ίδιοι να κοιμηθούν.  
  Ο δεκανέας Μάρτιν,3 βλέποντας ότι ο νεκρός είναι χωρίς 
σώβρακο, σχολιάζει: «-Δεν θέλω να κακολογήσω, αλλά η 
οικογένειά του είναι πολύ οικονόμα» (Nâo é para falar mal, mas 
essa sua família é um tanto quanto econômica, σελ. 244), για να 
προβούν στη συνέχεια οι υπόλοιποι σε πιο σκληρούς 
χαρακτηρισμούς.  
  Όσον αφορά αυτό το τμήμα το έργου, υπάρχουν πολύ μεγάλες 
ομοιότητες με την «Τελετή», ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο 
του Παύλου Μάτεσι που αναφέρεται στην προετοιμασία μιας 
κηδείας, στο οποίο σατιρίζονται αλύπητα οι μικροαστοί 
συγγενείς του νεκρού, με ατάκες που σκορπούν άφθονο γέλιο.  
  Στο έργο του Αμάντο κάνει την εμφάνισή του ένας ιδιότυπος 
«μαγικός ρεαλισμός», που δημιουργείται όχι τόσο μέσω της 
μυθοπλασίας, όσο μέσω της αφηγηματικής τεχνικής της 
αλλαγής προοπτικής. Ο αφηγητής αφηγείται μέσα από την 
προοπτική των τεσσάρων φίλων του νεκρού.   
  Ένας από τους τέσσερις φίλους προτείνει να πουν το «Πάτερ 
ημών», το οποίο, «με μια τρομερή πίεση της μνήμης, κατάφερε 
να θυμηθεί σχεδόν ολόκληρο» (Conseguira, num surpreendente 
esforço de memóriα, recordar-se da oraçâo quase completa, 
σελ. 236). Όμως οι άλλοι τρεις είναι αρκετά απρόθυμοι. Το 
νιώθουν παρ’ όλα αυτά ως καθήκον απέναντι στο νεκρό φίλο 
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τους, και επιχειρούν να πουν κάποιες προσευχές, χωρίς 
ιδιαίτερη επιτυχία.  
  «Τελικά ο Curió (που ήταν πεσμένος στα γόνατα και με 
σκυμμένο το κεφάλι σε συντριβή) εξοργίσθηκε:  
    -Βλάκες... 
    -Έλλειψη εξάσκησης, είπε ο δεκανέας. Όμως κάτι ήταν κι 
αυτό. Τα υπόλοιπα θα τα κάνει αύριο ο παπάς». 
  (Finalmente Curió (que se havia posto de joelhos e baixara a 
cabeça contrita) irritou-se: 
    -Cambada de burros... 
    -Falta de treino... -disse o Cabo.-Mas jà foi alguma coisa. O 
resto o padre faz amanhâ», σελ. 238). 
  Δίνουν στο νεκρό ένα βατράχι για να διασκεδάσει. Του δίνουν 
επίσης να πιει, σαν να ήταν ζωντανός. Στο μεθύσι τους τον 
ακούνε να μιλάει. Μετά το σχόλιο του δεκανέα Μάρτιν για την 
οικογένεια του νεκρού που παραθέσαμε πιο πριν, διαβάζουμε: 
  «‘Τσιγκούνηδες’, διευκρινίζει ο Ιωακείμ» (Unhas de fome... -
precisou Quincas (σελ. 244). Αν η προοπτική ήταν αυτή του 
αφηγητή, θα είχαμε καθαρό μαγικό ρεαλισμό.  
  Αποφασίζουν να του βγάλουν τα καινούρια ρούχα με τα οποία 
τον έντυσαν οι δικοί του μια και, όπως σχολιάζουν, του είναι 
άχρηστα, κάποια για να τα φορέσουν οι ίδιοι, κάποια για να τα 
ανταλλάξουν με ποτό. Όταν τον ντύνουν με τα παλιά του 
ρούχα, που ήταν πεταμένα σε μια γωνιά, τότε τον 
αναγνωρίζουν: «-Τώρα ναι, είναι ο γέρο Ιωακείμ» (-Agora, sim, 
é o velho Quincas. σελ. 242). Έπειτα αποφασίζουν να τον 
βγάλουν βόλτα κρατώντας τον απ’ τις μασχάλες. Τον βλέπει η 
φίλη του και ξεσπάει: «-Κακούργε, άθλιε, τι πήγες και διάδωσες 
και τρόμαξες τον κόσμο, ότι είσαι τάχα νεκρός» (-Bandido! 
Cachorro! Desgraçado! Que é que tu fez pra espalhar que tava 
morto, dando susto na gente? σελ. 256). Ο ιδιοκτήτης ενός 
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μπαρ μένει έκπληκτος, «βλέποντας τον Ιωακείμ-κραυγή-του-
νερού να είναι στην καλύτερή του φόρμα» (... estupefato ao ver 
Quincas Berro dàgua no melhor de sua forma..., σελ. 260). Η 
παρουσία του προκαλεί επίσης ένα καυγά.  
  Πέρα από την προοπτική των μεθυσμένων φίλων μέσω της 
οποίας παρουσιάζεται η ιστορία, οπωσδήποτε λειτουργεί εδώ 
ένα εφέ υπερβολής.  
  Τέλος τον πηγαίνουν βόλτα με μια βάρκα. Τον καθίζουν στην 
άκρη της, όμως κάποια στιγμή τους ξεφεύγει και πέφτει στη 
θάλασσα. Έτσι συντελείται ο δεύτερος θάνατός του, που έχει 
σαν αποτέλεσμα τη ματαίωση της κηδείας.  
  Η έκφραση «δεύτερος θάνατος» ή «πέθανε δυο φορές» στην 
ελληνική γλώσσα είναι ένας γνωστός εκφραστικός τρόπος. Στο 
διήγημα του Παπαδιαμάντη «Βαρδιάνος στα Σπόρκα» (Αλεξ. 
Παπαδιαμάντη, «Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη», εκδόσεις 
Μαρή, Αθήνα, 1961) διαβάζουμε: «Ο άτυχος, είχεν αποθάνει 
δύο θανάτους, τον έναν από την χολέραν, τον άλλον από την 
άθεσμον ταφήν [είχε ριχτεί στη θάλασσα από το πλοίο, χωρίς 
την καθιερωμένη νεκρώσιμη ακολουθία, και φάνηκε στον 
κόσμο ότι ήταν ζωντανός και ότι όταν έπεφτε στο νερό έβγαλε 
μια κραυγή]. Αλλ’ ιδού τώρα ότι υπέκειντο και αυτοί εις την 
αράν να γευθώσι δις τον θάνατον, κινδυνεύοντες ν’ αποθάνωσι 
προώρως από τον φόβον, πριν αποθάνωσι οριστικώς από την 
χολέραν» (σελ. 30).  
  Το έργο του Αμάντο, μεγαλύτερο σε έκταση, περιλαμβάνει 
περισσότερα κωμικά επεισόδια, σε αντίθεση με το έργο του 
Κονδυλάκη, όπου το κωμικό εστιάζεται γύρω από την 
εκφώνηση του επικήδειου. Όμως και οι δυο συγγραφείς 
φαίνεται να έχουν την ίδια εικονοκλαστική διάθεση απέναντι 
στο θάνατο, αντιμετωπίζοντάς τον όχι σαν ένα τραγικό συμβάν, 
αλλά σαν ένα γεγονός της ζωής, το οποίο ακυρώνει είτε η 
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φαντασία («-Για φαντάσου έτσι πούχει τα χέρια σταυρωμένα 
αν έξαφνα αρχίσει να κτυπά γροθιές στο στήθος του και να 
φωνάζει: ‘Στήθος μάρμαρο!’ Για φαντάσου!», σελ. 389) είτε, πιο 
προχωρημένα, η επιθυμία των τεσσάρων φίλων να βγάλουν 
βόλτα τον νεκρό φίλο τους, σαν να επρόκειτο για ζωντανό. 
Τελικά, μεγαλύτερο ξόρκι για το θάνατο από το γέλιο δεν 
υπάρχει.  
 
Σημειώσεις 
 
1. Αντιγράφω ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο από το βιβλίο μου 
«Η λαϊκότητα της Κρητικής Λογοτεχνίας» (Αθήνα, 1990, 
Δωρικός, σελ. 104). «Σε ένα διπλανό χωριό από το δικό μου, το 
Καβούσι, πέθανε κάποτε ένας γέρος, και οι τρεις κόρες του τον 
μοιρολογούσαν. Ξάφνου το μοιρολόι γίνεται έμμετρο. Λέει η 
πρώτη κόρη: Στον κάτω κόσμο που θα πας, κράτα και μια 
ντομάτα/ το μεσημέρι που θα φας να κάμεις μια σαλάτα. Λέει η 
δεύτερη: Στον κάτω κόσμο που θα πας κράτα κι ένα μαρούλι/ 
να βάλεις στη σαλάτα σου μαζί με λίγο αγγούρι. Η τρίτη όμως η 
φουκαριάρα που δεν είχε το ποιητικό ταλέντο των δύο πρώτων, 
προσθέτει απλώς: Κράτα πατέρα και κιοντανέ (πράσο), προς 
μεγάλη θυμηδία των παρευρισκομένων που, μη μπορώντας να 
κρατηθούν, ξέσπασαν σε τρανταχτά γέλια, μπροστά στο 
φέρετρο.»    
2. Η ελληνική μετάφραση τυπώθηκε τον Μάιο του 2001 από τις 
εκδόσεις Καστανιώτη (μετάφραση Αθηνάς Ψύλλια), ακριβώς 
τότε που επεξεργαζόμουν αυτό το κείμενο, και την οποία 
αγνοούσα. Μεταφράστηκε με τον τίτλο «Ο πρώτος και ο 
δεύτερος θάνατος του Κινίνου του Μπέκρου». Εδώ έχουμε μια 
ένσταση όσον αφορά το όνομα του ήρωα. Στη δεύτερη 
σημείωση της δίγλωσσης μετάφρασης που έχουμε (σελ. 128) 
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αναφέρεται ότι το Quincas είναι υποκοριστικό του Ιωακείμ. 
Ελλείψει αντίστοιχου υποκοριστικού στα ελληνικά, εμείς 
αφήσαμε το κύριο όνομα. Όσο για το παρατσούκλι, εμείς 
προτιμήσαμε την πιο κυριολεκτική μετάφραση. 
3. Περιέργως ο cabo Martim (Martin le caporal, ο δεκανέας 
Μαρτίν στη γαλλική μετάφραση), γίνεται υπολοχαγός Μαρτίμ 
στην ελληνική μετάφραση.  
 

Ηλεκτρονικό κείμενο και υπερκείμενο: νέες προοπτικές στο 
χώρο της λογοτεχνίας 

 
Πρακτικά Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με  θέμα «Η 
λογοτεχνία σήμερα: όψεις, αναθεωρήσεις, προοπτικές», Αθήνα 
30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2002, Ελληνικά Γράμματα, 
Αθήνα, 2004, σελ. 752-757. Αποτελεί ένα ελαφρά 
εμπλουτισμένο κείμενο μιας εισήγησης που έκανα στο Δεύτερο 
Διεθνές Συνέδριο Λογοτεχνικής Κριτικής στο Κάιρο το 2000 που 
είχε ως θέμα «Η Λογοτεχνική Κριτική στο Κατώφλι του Αιώνα», 
με τίτλο: Hypertext: surpassing the limitations of the text.   
Literary Criticism at the Threshold of the Century, Proceedings 
of the Second International Conference on Literary Criticism, 
Cairo 2000, editor: Ezz Eldin Ismail, Cairo 2003, σελ. 177-186. 
Επίσης δημοσιεύτηκε και σε αραβική μετάφραση σε τόμο με τις 
αραβόφωνες εισηγήσεις. 
 
 
ABSTRACT 
 
  Το ηλεκτρονικό κείμενο αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη 
επανάσταση στο χώρο της γραφής, μετά την ανακάλυψη της 
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τυπογραφίας, κυρίως με την πιο ανεπτυγμένη του μορφή, αυτή 
του υπερκειμένου. Έτσι δημιουργούνται καινούρια δεδομένα 
στο χώρο της λογοτεχνίας, όχι μόνο όσον αφορά την παραγωγή 
και την πρόσληψή της, αλλά και τη μελέτη της.  
  Ο ειδικός μελετητής, και κυρίως ο γλωσσολόγος, έχει 
θεωρητικά άφθονες δυνατότητες να μελετήσει 
κειμενογλωσσολογικά ένα κείμενο ή ένα corpus κειμένων.  
  Μέσω multimedia εφαρμογών δημιουργούνται νέα δεδομένα 
στην εικονογράφηση. Από τη στατική εικόνα του τυπωμένου 
κειμένου μεταβαίνουμε στο βιντεοκλίπ. Το ίδιο διευρύνονται οι 
δυνατότητες και το εύρος της υποσημείωσης.  
  Η γραμμικότητα της ανάγνωσης εγκαταλείπεται. Ο 
αναγνώστης ακολουθεί, μέσω των δεσμών που επιλέγει, δικά 
του μονοπάτια στην εξέλιξη μιας ιστορίας. Η ανάγνωση δεν 
είναι πια μια διαδρομή, αλλά μια περιδιάβαση. Τέλος στο 
διαδίκτυο ο αναγνώστης μπορεί να γίνει συν-συγγραφέας, 
προσφέροντας τις δικές του εκδοχές στην ανάπτυξη μιας 
ιστορίας.  
   
  H γραφή θεωρείται ως μια από τις πιο επαναστατικές 
εφευρέσεις που συνέβησαν στην ιστορία του ανθρώπινου 
πολιτισμού. Διεύρυνε την ανθρώπινη επικοινωνία και 
διευκόλυνε τη μετάδοση της γνώσης τόσο οριζόντια, από 
γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή, όσο και κάθετα, 
από γενιά σε γενιά. Χρειάστηκε το πέρασμα κάποιων 
χιλιετηρίδων πριν συντελεστεί το δεύτερο άλμα με την 
ανακάλυψη της τυπογραφίας, άρρηκτα συνδεμένης με την 
Αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού. Τώρα, μόλις μερικές 
εκατονταετίες κατόπιν, βρισκόμαστε μάρτυρες μιας ευρύτερης 
επανάστασης στο χώρο της πληροφορικής, που δημιουργεί νέα 
δεδομένα στο χώρο της μετάδοσης της γνώσης και της 



 

505 
 

πληροφορίας. Η επανάσταση αυτή ξεκινάει με τη μορφή του 
ηλεκτρονικού κειμένου. 
  Το πιο εμφανές πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού κειμένου είναι 
η εξοικονόμηση χρόνου. Στην κλασική γραφομηχανή, έστω και 
ελάχιστες διορθώσεις απαιτούσαν την εκ νέου γραφή του, 
πράγμα που αποφεύγεται με τους κειμενογράφους των P.C., 
αποδεσμεύοντας έτσι σημαντικό χρόνο για τον συγγραφέα-
ερευνητή. 
  Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα όμως από ερευνητική άποψη 
είναι ο ίδιος ο χειρισμός του. Για μια γλωσσολογική ή 
υφολογική ανάλυση το ηλεκτρονικό κείμενο προσφέρει άπειρα 
πλεονεκτήματα, μια και με κατάλληλα προγράμματα μπορεί να 
το χειριστεί κανείς ανάλογα. Ακόμα και με τις δυνατότητες του 
πιο απλού κειμενογράφου μπορεί να εντοπίσει τη συχνότητα 
εμφάνισης λέξεων σε ένα κείμενο. 
  Επίσης, όταν ο ερευνητής έχει να αντιμετωπίσει όγκο 
κειμένων, με την απλή εντολή του find λέξεων - κλειδιών 
μπορεί να μεταφερθεί σε αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν. 
Ένας γλωσσολόγος θα μπορούσε να μας εκθέσει πληρέστερα τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει για μια κειμενο-γλωσσολογική 
μελέτη η ηλεκτρονική του μορφή. 
  Με την ανακάλυψη από τον Ted Nelson της νέας ηλεκτρονικής 
μορφής, του υπερκειμένου (hypertext), δυνατότητα που 
προσφέρουν εδώ και τρία χρόνια οι τελευταίες εκδόσεις του 
word, σε συνδυασμό με την εξάπλωση του internet, 
προσφέρονται ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες στον ερευνητή. 
Οι απλές υποσημειώσεις μπορούν να διευρύνονται σχεδόν 
απεριόριστα, καθώς και το μέγεθος των παραπομπών και των 
αποσπασμάτων από άλλα κείμενα. Οι βιβλιογραφικές 
αναφορές μπορούν να μην αποτελούν πια σημάνσεις δρόμων, 
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αλλά τους ίδιους τους δρόμους, τους οποίους μπορεί να 
περιηγηθεί ο αναγνώστης κατά βούληση, χωρίς περιορισμούς. 
  Αυτές είναι οι δυνατότητες που προσφέρει θεωρητικά το 
υπερκείμενο (hyper-text), όμως για την πλήρη τους αξιοποίηση 
απαιτείται ακόμη πολύς δρόμος. 
  Το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο ερευνητής είναι 
η περιορισμένη διάθεση ηλεκτρονικών κειμένων. Το Gutenberg 
project, που έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, 
φιλοδοξεί να προσφέρει σε ηλεκτρονική μορφή τα κλασικά 
κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Προς το παρόν ένας 
μελετητής της λογοτεχνίας, για κείμενα που δεν διατίθενται σε 
ηλεκτρονική μορφή, είναι αναγκασμένος να καταφύγει στην 
κοπιαστική διαδικασία του σκαναρίσματος. Φανταστείτε όμως 
τι προσφορά θα ήταν για τον μελετητή της λογοτεχνίας να 
διαθέτει τα κείμενα κλασικών λογοτεχνών σε προγράμματα 
όπως το mousaios, το οποίο περιέχει όλα τα κείμενα της 
ελληνικής γραμματείας, και μπορεί κανείς να αναζητήσει 
οποιαδήποτε λέξη σ’ αυτά.  
  Και ενώ το Σχέδιο Γκούτενμπεργκ καλύπτει κυρίως κλασικά 
λογοτεχνικά αριστουργήματα, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα 
που να φιλοδοξεί να καλύψει για παράδειγμα τα κλασικά 
κείμενα της θεωρίας της λογοτεχνίας, των ρώσων 
φορμαλιστών, της νέας κριτικής, του γαλλικού δομισμού, κ.λπ.  
  Και εδώ βέβαια το ζητούμενο δεν είναι να προσφερθούν μόνο 
τα κείμενα αυτά σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και κάθε είδους 
σχετικά κείμενα, και προφανώς σε όλους τους γνωστικούς 
τομείς και όχι μόνο σε εκείνους που ενδιαφέρουν το παρόν 
συνέδριο. Και όχι βέβαια για να υποστούν γλωσσο - υφολογικές 
αναλύσεις, αλλά απλά για να έχουν εύκολη πρόσβαση σ’ αυτά 
όλοι οι ερευνητές. Και τονίζουμε το εύκολη, γιατί οι θεωρήσεις 
χρονικής απώλειας στην αναζήτηση μιας βιβλιογραφίας πάντα 
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βαραίνουν το τελικό αποτέλεσμα μιας έρευνας. Με δεδομένο 
ότι η σημαντικότερη βιβλιογραφία βρίσκεται σε βιβλιοθήκες 
των αγγλοσαξωνικών χωρών, συνάδελφοι ερευνητές 
περιφερειακών χωρών όπως είναι η Ελλάδα βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση. 
  Και όσον αφορά τα περιοδικά, τα προβλήματα δεν είναι 
ανυπέρβλητα. Συχνά τα περιοδικά είναι επιχορηγούμενα, και οι 
θεωρήσεις κέρδους έχουν μικρή μόνο θέση στην έκδοσή τους. 
Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνονται προσβάσιμα σε 
ηλεκτρονική μορφή. Μάλιστα με δεδομένο το κόστος μιας 
έκδοσης, η ηλεκτρονική μορφή έκδοσης είναι προσφορότερη. 
Το ελληνικό περιοδικό, πολιτικής κυρίως ύλης, με τον ρώσικο 
τίτλο «Σαμιζντάτ» εκδόθηκε πριν από έξι περίπου χρόνια 
παράλληλα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για να κλείσει 
κάποια στιγμή γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα 
της έντυπης έκδοσης. Τα τεύχη του όμως υπάρχουν ακόμη και 
σήμερα στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική μορφή.1 
  Το πρόβλημα είναι πιο σοβαρό σε σχέση με τα βιβλία. Ένας 
εκδότης επενδύει χρήματα με στόχο το κέρδος. Έτσι το 
τελευταίο πράγμα που θα ήθελε είναι να χάσει πιθανούς 
αγοραστές ενός βιβλίου, επειδή αυτοί θα το «κατέβαζαν» από 
κάποιο site στο internet. 
  Εδώ μπορούν να υπάρξουν κάποιες λύσεις. Μια απ’ αυτές θα 
ήταν να παίρνει ο εκδότης μια εφάπαξ αποζημίωση από κάποιο 
φορέα, κυβερνητικό ή μη, για να διαθέσει την ηλεκτρονική 
μορφή του βιβλίου σε κάποια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη [Το 2016 
υλοποιήθηκε αυτό στη Νορβηγία, όπου όλα τα βιβλία της 
εθνικής βιβλιοθήκης διατίθενται ηλεκτρονικά]. Μια άλλη θα 
ήταν σε ένα δικό του site να επιτρέπει την πρόσβαση επ’ 
αμοιβή. Με τις πιστωτικές κάρτες η διαδικασία θα ήταν σχετικά 
εύκολη [Ευρέως διαδομένη πρακτική σήμερα]. Μπορώ να 
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φανταστώ ακόμα την εξής λύση: εφόσον εξαντληθεί η έκδοση 
του βιβλίου να εξαναγκάζεται ο εκδότης, εφόσον δεν σκοπεύει 
να το επανεκδώσει ή για όσο διάστημα είναι εξαντλημένο, να 
το διαθέτει σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, δική του ή κάποια 
άλλη, επιτρέποντας την πρόσβαση σ’ αυτό επ’ αμοιβή ή όχι. 
Και, φυσικά, για τους ερευνητές θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα αγοράς της ηλεκτρονικής μορφής με τη μορφή ενός 
cd. [Αυτό μένει ακόμη ζητούμενο]. 
  Η ηλεκτρονική μορφή θα έκανε προσιτή επίσης μια 
βιβλιογραφία ελασσόνων εθνικών γλωσσών με τη μετάφρασή 
τους στη σημερινή lingua franca, την αγγλική, που να είναι 
προσβάσιμη μέσω internet. Αυτό θα διευκόλυνε τη διεθνή 
επικοινωνία των ερευνητών. Φαντάζομαι ότι αξιολογότατα 
επιστημονικά άρθρα θα γράφονται στα κινέζικα ή τα Ιαπωνικά, 
τα οποία θα ενδιέφεραν τους δυτικούς επιστήμονες, και με 
ενδιαφέρον θα αναζητούσαν αγγλικές μεταφράσεις τους σε 
κάποια sites.  
  Αλλά και λογοτεχνικά κείμενα θα ενδιέφεραν τόσο τους 
ξένους γνώστες της γλώσσας όσο και τους ντόπιους. Η 
ηλεκτρονική μορφή ενός μυθιστορήματος σε ένα site θα 
αποτελούσε μια ζωντανή διαφήμισή του. Διαβάζοντας μερικές 
ηλεκτρονικές σελίδες ο ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να 
παραγγείλει την έντυπη έκδοση, μια και, όπως είναι γενικά 
παραδεκτό, διαβάζεται πιο άνετα από ότι η ηλεκτρονική, ειδικά 
σε μέρη όπως καλοκαιρινές παραλίες, πάνω σε φουσκωτά 
στρώματα. 
  Ας μην είναι όλο το μυθιστόρημα προσβάσιμο, τουλάχιστον ας 
είναι εκτενή αποσπάσματα. Αυτό αποτελεί ήδη μια τακτική που 
ακολουθείται στο χώρο των εφημερίδων και των περιοδικών, 
όπου αρκετά απ’ αυτά διαθέτουν δικά τους sites με ένα 
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σημαντικό μέρος της ύλης τους διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
  Όσον αφορά τους βιβλιογραφικούς οδηγούς, η ηλεκτρονική 
μορφή είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση. Ένας έντυπος 
βιβλιογραφικός οδηγός είναι ήδη ξεπερασμένος πριν ακόμη 
τεθεί σε κυκλοφορία, γιατί καινούριοι τίτλοι δεν εμπεριέχονται 
σ’ αυτόν. Μόνο ένας ηλεκτρονικός οδηγός, προσβάσιμος μέσω 
internet, θα μπορούσε να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του, 
προσφέροντας και στον πιο απομακρυσμένο γεωγραφικά 
επιστήμονα ακόμα και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφική 
ενημέρωση.  
  Από εδώ και πέρα περνάμε στο χώρο του οραματισμού. Ο 
βιβλιογραφικός αυτός οδηγός μπορεί να εμπεριέχει και τα sites 
όπου θα μπορούσε να αναζητήσει κανείς την βιβλιογραφία 
αυτή, καταχωρημένη σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί να 
φανταστεί κανείς το τεράστιο επιστημονικό κέρδος για 
οποιαδήποτε ερευνητική δουλειά.  
  Τα υπερμέσα (hypermedia) είναι μια μορφή υπερκειμένου 
(hypertext). O Michael Joyce δίνει τον ορισμό του: «Όταν το 
περιεχόμενο ενός υπερκειμένου απλώνεται σε ψηφιοποιημένο 
ήχο, κινούμενα σχέδια, ήχο, εικονική πραγματικότητα, δίκτυα 
υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, κ.λπ., τότε το ονομάζουμε 
υπερμέσο (hypermedia)».2 O George Landow πιστεύει ότι είναι 
αμελητέα η διαφορά, και θεωρεί ταυτόσημους τους όρους 
hypertext και hypermedia.3 

  Σε επιστήμες όπως η θεατρολογία τα πλεονεκτήματα είναι 
ιδιαίτερα εμφανή. Σε ένα κείμενο θεατρολογίας σε έντυπη 
μορφή μπορούν να παρατεθούν μόνο φωτογραφίες από μια 
παράσταση, ενώ σε ένα κείμενο, γραμμένο σε hypertext 
μπορούν να παρουσιαστούν ολόκληρα αποσπάσματα από την 
παράσταση αυτή. Προσωπικά αντιμετωπίζω το πρόβλημα με 
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μια εισαγωγή στην Όπερα του Πεκίνου για τον έλληνα 
αναγνώστη. Πολλοί δεν έχουν δει καθόλου Όπερα του Πεκίνου, 
οπότε όχι μόνο οι λέξεις, αλλά ακόμη και οι φωτογραφίες θα 
έδιναν πολύ αμυδρή εικόνα για το τι πραγματικά είναι. Η 
πρωτότυπη εκφορά του λόγου καθώς και η μουσική αποτελούν 
δυο από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της Όπερας του 
Πεκίνου, και δεν μπορούν να δοθούν με τα κλασικά μέσα του 
έντυπου κειμένου, ακόμη και του ηλεκτρονικού. Μόνο το 
hypertext θα έλυνε το πρόβλημα. [Τελικά, όπως μου είπε μια 
φίλη μου που διάβασε το βιβλίο μου «Εισαγωγή στο θέατρο 
της Ιαπωνίας και της Κίνας» (ΑΛΔΕ, 2010) τη λύση στο 
πρόβλημα τη δίνει το youtube]. 
  Μέχρι τώρα αυτή τη διάσταση του υπερκειμένου τη βλέπαμε 
σε εκπαιδευτικές εφαρμογές, σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, 
κ.τ.ό. Θα πρέπει η χρήση του να διευρυνθεί, και το υπερκείμενο 
να γίνει μια αποδεκτή μορφή επιστημονικής αρθρογραφίας. 
Αυτό φαίνεται ολότελα απαραίτητο στον τομέα του 
κινηματογράφου, ο οποίος, ως τελευταία, έβδομη τέχνη, κάνει 
και τελευταίος την είσοδό του στα Πανεπιστήμια. Κάθε λόγος 
περί κινηματογράφου, χωρίς συνοδεία ήχου και εικόνας, είναι 
ένας φτωχός λόγος. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για το θέατρο. 
Τα περιοδικά στο χώρο του κινηματογράφου και του θεάτρου, 
καθώς βέβαια και στο χώρο της μουσικής, θα πρέπει να είναι 
με τη μορφή cd-rom. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο 
θα είναι η τοποθέτησή τους σε web sites, για ευκολότερη 
πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, ερευνητές και μη. 
    Αναφερθήκαμε διεξοδικά στα ερευνητικά πλεονεκτήματα 
που προσφέρει το υπερκείμενο, δεν θα πρέπει όμως να 
υποτιμήσουμε και τα εκπαιδευτικά. Εδώ τα βήματα είναι πιο 
γρήγορα, και βλέπουμε πάρα πολλές εφαρμογές σε 
εκπαιδευτικά cd-rom. Οι multimedia εγκυκλοπαίδειες έχουν 
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κατακτήσει την αγορά. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την 
τάση ορισμένων απ’ αυτές, αποβλέποντας στη θεαματικότητα 
της κινούμενης εικόνας, να περιορίζουν πολύτιμο κειμενικό 
πληροφοριακό υλικό.     
  Ο αριθμός των ηλεκτρονικών λεξικών, με ενσωματωμένη 
μάλιστα την προφορά, αυξάνεται καθημερινά, με αποδέκτες 
τόσο μαθητές όσο και ερευνητές, οι οποίοι συνήθως 
δουλεύουν στο P.C. και ένα ηλεκτρονικό λεξικό τους 
διευκολύνει περισσότερο από ότι ένα έντυπο λεξικό. Το ίδιο 
διευκολύνει και τους μεταφραστές, οι οποίοι μπορούν να 
δουλεύουν καλύτερα έχοντας το προς μετάφραση κείμενο στην 
οθόνη του υπολογιστή τους.  
Εκπαιδευτικά cd-rom για την εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι 
επίσης πολύ διαδεδομένα, με αναδρασιακές δυνατότητες 
ελέγχου του μαθητή τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό 
επίπεδο. Ανάλογα εκπαιδευτικά cd-rom εκδίδονται και για 
άλλους γνωστικούς τομείς, μαθηματικά, φυσική, κ.λπ., που αν 
δεν υποκαθιστούν πλήρως, πάντως διευκολύνουν πάρα πολύ 
τον εκπαιδευτικό στο διδακτικό του έργο.  
  Και εδώ οραματιζόμαστε ένα εγγύς μέλλον όπου, έστω εις 
βάρος της θεαματικότητας, της πολυπλοκότητας και του 
εξεζητημένου, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να παράγει σε cd-
rom ή dvd-rom το δικό του εκπαιδευτικό υλικό, με τη γλώσσα 
ενός απλού κειμενογράφου με δυνατότητες html, ή ενός 
σχετικά εύκολου προγράμματος όπως το powerpoint, και όχι 
ενός σοφιστικέ εργαλείου για επαγγελματίες όπως είναι το 
toolbook (χωρίς να αποκλείεται κι αυτό), με δεσμούς (links) για 
πληροφοριακό υλικό στο internet, εποπτικό υλικό, ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους, κ.λπ. Δίνοντας 
δυνατότητες ανάδρασης (feed-back) στους μαθητές του, στις 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για παράδειγμα, ο δάσκαλος 
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μπορεί να ελέγξει αν οι μαθητές του έχουν αφομοιώσει την 
ύλη. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς εξοικονόμηση χρόνου στην 
εξέταση. Όπως λέγει ο George P. Landow, «δίνοντας 
συμπληρωματικά μέσα έκφρασης σε άτομα δειλά ή που 
διστάζουν να μιλήσουν μπροστά σε άλλους, η ηλεκτρονική 
συνδιάσκεψη, το υπερκείμενο και άλλα παρόμοια μέσα 
μετατοπίζουν τη ζυγαριά από την ομιλία στο γραπτό 
κείμενο...».4 

  Και ενώ η επιμόρφωση των σημερινών ερευνητών αφήνεται 
συνήθως στον πατριωτισμό τους, δεν πρέπει να συμβεί το ίδιο 
και με τους αυριανούς επιστήμονες. Πρέπει να εκπονηθούν 
πανεπιστημιακά εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στις νέες 
τεχνολογίες της πληροφορικής, προγράμματα υποχρεωτικά, και 
όχι μόνο με τη μορφή προαιρετικών σεμιναρίων.  
  Ένας πρώτος στόχος που θα διευκόλυνε προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 
και ενός ηλεκτρονικού περιοδικού για κάθε πανεπιστημιακό 
τμήμα. Ακόμη θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικό περιοδικό 
όπου να καταχωρούνται φοιτητικές εργασίες, όχι μόνο σε 
μεταπτυχιακό, αλλά και σε προπτυχιακό επίπεδο. Κάποιες απ’ 
αυτές πιθανόν να εμπεριέχουν σημαντικό πληροφοριακό υλικό.  
  Ακόμη, πρέπει να γίνει δυνατή η παρουσίαση διατριβών σε 
ηλεκτρονική μορφή, μέσω cd-rom.5 Σε διάφορους 
επιστημονικούς κλάδους όπως π.χ. η θεατρολογία και η 
μουσικολογία, η παράθεση μουσικών αποσπασμάτων ή 
αποσπασμάτων θεατρικών παραστάσεων είναι συχνά 
αναγκαία, που όμως δεν μπορεί να γίνει σε μια διατριβή σε 
έντυπη μορφή. Η University Microfilms Inc., που εκδίδει και 
αποθηκεύει περίπου το 98% των διδακτορικών διατριβών στις 
ΗΠΑ, έχει ήδη αρχίσει να δέχεται διατριβές σε μορφή cd-rom.6 
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  Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το υπερκείμενο 
δημιουργούν νέα δεδομένα και στο χώρο παραγωγής της 
λογοτεχνίας. Ενθουσιώδεις ερευνητές μιλάνε μάλιστα για 
επανάσταση, που συντελείται στο χώρο παραγωγής της 
λογοτεχνίας. Πρώτα απ’ όλα, η αρχή της πολυφωνικότητας του 
Μιχαήλ Μπαχτίν φαίνεται να ισχύει απόλυτα εδώ. Η επιθυμία 
του Michel Foucault «για την ελεύθερη κυκλοφορία, τον 
ελεύθερο χειρισμό, την ελεύθερη σύνθεση, αποσύνθεση, και 
ανασύνθεση των κειμένων»,7 φαίνεται να πραγματώνεται εδώ. 
Η αντίληψη του Jean-François Lyotard για τον μεταμοντερνισμό, 
ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η εξάλειψη 
της ιεραρχίας και η ισοδυναμία των μερών ενός συνόλου, 
φαίνεται να πραγματώνεται σε πειραματικά λογοτεχνικά έργα 
γραμμένα σε μορφή υπερκειμένου, με την εξάλειψη της 
γραμμικότητας της ανάγνωσης και την ελεύθερη περιδιάβαση 
στα μέρη ενός έργου, μέσω κατάλληλων συνδέσεων.8 Όχι πως 
δεν μπορεί να υπάρχει μια τυχαία περιδιάβαση στα μέρη ενός 
λογοτεχνικού αριστουργήματος του παρελθόντος, όπως είναι 
π.χ. τα ομηρικά έπη, θρησκευτικά έργα όπως η Αγία Γραφή, το 
Κοράνι, κ.λπ., αλλά η έντυπη μορφή εκβιάζει κατά κάποιο 
τρόπο τη γραμμικότητα της ανάγνωσης.  
  Επίσης η αντίληψη για το δίκτυο, την οποία υποστηρίζει ο 
Ronald Barthes στο έργο του «S/Z», καθώς και το ιδανικό του 
για εγγράψιμα (scriptible) σε αντίθεση προς τα αναγνώσιμα 
(lisible) κείμενα, πραγματώνεται στη σχέση του αναγνώστη με 
το υπερκείμενο, όχι μόνο με την έννοια ότι το υπερκείμενο 
απαιτεί έναν ενεργό και επαρκή αναγνώστη, αλλά ένα συν-
συγγραφέα που σχολιάζει και εμπλουτίζει το κείμενο με νέους 
δεσμούς για τους μελλοντικούς συν-συγγραφείς. Έτσι τα όρια 
συγγραφέα και αναγνώστη γίνονται αρκετά ακαθόριστα.  
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  Ίσως είναι νωρίς για να δείξουμε υπερβολικό ενθουσιασμό. 
Θα αναφέρω τη δική μου απογοήτευση όταν επισκέφτηκα 
τέτοια έργα στο διαδίκτυο και βρέθηκα μπροστά σε νεκρούς 
κόμβους. Ήταν σαν να διάβαζα βιβλίο με σχισμένες σελίδες. 
Αυτό που λέει το Silvio Gaggi για το έργο του Michael Joyce 
«Afternoon, a story» (1987), πρέπει να είναι μια πολύ 
συνηθισμένη εμπειρία: «Μερικά τμήματα είναι συνδεμένα με 
τέτοιο τρόπο, που δεν βγάζουν νόημα, ή, αν βγάζουν, αυτό το 
νόημα είναι πολύ παράξενο!».9  
  Η λογοτεχνία ως πρόσληψη είναι μια ενασχόληση του 
ελεύθερου χρόνου, και οι οθόνες του υπολογιστή είναι αρκετά 
περιοριστικές. Όσοι διαβάζουν λογοτεχνία ξαπλωμένοι στο 
κρεβάτι τους, δύσκολα θα επιλέξουν το ηλεκτρονικό βιβλίο 
[Όταν έγραφα αυτές τις γραμμές δεν είχαν βγει ακόμη τα 
tablet. Μάλιστα ένας φίλος μου είπε ότι προτιμά να διαβάζει 
ηλεκτρονικά κείμενα στο κινητό του. Στο κινητό μου έχω βάλει 
κι εγώ τον «Ερωτόκριτο», και τον ξαναδιαβάζω όταν βρίσκομαι 
σε χώρους όπως προθάλαμοι ιατρείων κ.λπ]. Ακόμη, η 
εξάλειψη της γραμμικότητας στην αφήγηση μπορεί να είναι ένα 
ενδιαφέρον πείραμα, όμως ίσως να μη βρει συνεχιστές, όπως 
και το γαλλικό νέο μυθιστόρημα. Οι αναγνώστες, προς το 
παρόν, είναι συνηθισμένοι στη γραμμικότητα της 
κινηματογραφικής αφήγησης και του σήριαλ. Αν και, πρέπει να 
πούμε εδώ, στην τηλεόραση έχουμε την εντελώς μεταμοντέρνα 
κατάσταση του zapping. Επίσης δεν εκμεταλλεύονται τη 
δυνατότητα περιδιάβασης που προσφέρει το έντυπο κείμενο. 
Ένα μυθιστόρημα είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, αλλά κανείς 
δεν σκέφτεται να τα διαβάσει με τυχαία σειρά. Ίσως υπάρχουν 
κεφάλαια που μπορούν να διαβαστούν με οποιαδήποτε σειρά, 
αλλά όλοι επιλέγουν να τα διαβάσουν με τη σειρά που τα 
έβαλε ο συγγραφέας. 
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  Είναι επίσης πιθανό να διαβάσει κανείς το τέλος ενός 
μυθιστορήματος πρώτα και μετά την αρχή. Αν είναι ένα 
unhappy end, έχουμε μια διαφορετική πρόσληψη. Ξέροντας την 
τραγική μοίρα των ηρώων, νιώθουμε για αυτούς τα αισθήματα 
φόβου και ελέου για τα οποία μας μίλησε ο Αριστοτέλης σε 
σχέση με την τραγωδία. Το σασπένς για το τι θα συμβεί στους 
ήρωες μετατρέπεται σε σασπένς για το πώς θα καταλήξουν στο 
τραγικό τους τέλος. Αν και προσωπικά μου αρέσει η τραγική 
δομή σε ένα μυθιστόρημα, με το τέλος να προσημαίνεται, ποτέ 
δεν διανοήθηκα να διαβάσω ένα μυθιστόρημα από το τέλος.  
  Έχουμε την εντύπωση ότι ακόμη και αν το υπερκείμενο μας 
δώσει μια καινούρια «Οδύσσεια» ή ένα καινούριο «Οδυσσέα», 
δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχεια. Αντίθετα, για έναν 
ερευνητή πάνω στην πρόσληψη, το υπερκείμενο θα μπορούσε 
να αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Προσθέτοντας π.χ. 
ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος ενός ηλεκτρονικού κειμένου 
προσβάσιμου μέσω internet, θα μπορούσε να βγάλει χρήσιμα 
συμπεράσματα για την πρόσληψή του. Έτσι πιστεύουμε ότι οι 
ηλεκτρονικές μορφές κειμένου είναι κυρίως χρήσιμες για τον 
ερευνητή και τον σπουδαστή, αφενός λόγω της ευκολίας 
πρόσβασης μέσω του διαδικτύου, και αφετέρου λόγω της 
ταχύτητας αυτής της πρόσβασης. Σαν ένα καινούριο μέσο 
λογοτεχνικής γραφής είναι πιθανό να μην έχει μεγάλη επιτυχία.  
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Κωστής Φραγκούλης, ο ποιητάρης 
 
Το κείμενο της παρουσίαση του ποιητικού έργου του κρητικού 
λογοτέχνη Κωστή Φραγκούλη στον Σύλλογο Ιεραπετριτών, 
Ναυαρίνου 7, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2002. Αναρτήθηκε στο 
Λέξημα και στο blog μου. 
 
Απόθαν’ ο Ανταίος, 
κι ο δεκαπεντασύλλαβος γροικά σφαή στα σπλάχνα 
κι η μαντινάδα μάρμαρο, κλιτή, δε βγάνει άχνα. 
 
  Αυτοί οι στίχοι βρίσκονται κάτω από τη φωτογραφία του 
Κωστή Φραγκούλη στο δισέλιδο αφιέρωμα της «Διεξόδου», 
δισεβδομαδιαίας εφημερίδας της Ιεράπετρας, πέντε μέρες από 
τότε που έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 
2005.   
  Για το ποιητικό έργο του Ανταίου, όνομα με το οποίο 
υπόγραφε πολλά κείμενά του ο Κωστής Φραγκούλης, μιλήσαμε 

http://hdermi.blogspot.gr/2010/01/blog-post_13.html
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πριν τρία χρόνια στον Σύλλογο Ιεραπετριτών, Ναυαρίνου 7, και 
συγκεκριμένα την Τρίτη 5 Μαρτίου 2002.  Σαν ελάχιστη τιμή 
στη μνήμη του καταθέτω την ομιλία που έκανα εκείνη τη 
βραδιά. Στο τέλος παραθέτω το θαυμάσιο ριζίτικο με το οποίο 
τον αποχαιρέτησε στον τάφο του ο ανιψιός του Νίκος 
Πετράκης, πρόεδρος του ΟΑΣ και τέως δήμαρχος Σητείας. 
 

Κωστής Φραγκούλης, ο Δίφωρος 
 
    Ο Κωστής Φραγκούλης είναι μοναδική περίπτωση στη 
λογοτεχνία μας, και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία με 
την αποψινή βραδιά να μιλήσω γι’ αυτόν. 
  Όπως και ο Κορνάρος γεννήθηκε στη Σητεία, στο χωριό 
Λάστρος, στις 7 Νοεμβρίου του 1905. Στα δεκαπέντε του χρόνια 
μετακόμισε στο Ηράκλειο, όπου εργάστηκε σαν τυπογράφος. Ο 
πατέρας του δεν τον άφησε να προχωρήσει παραπέρα στα 
γράμματα, κι έτσι τέλειωσε μόνο το δημοτικό. Το 1929 πήγε 
στην Αθήνα, όπου εργάστηκε επίσης ως τυπογράφος. Το 1937 
παντρεύτηκε στην Αθήνα την Σοφία Τριαντάφυλλου ή 
Σπετσιώτη από τη Σαντορίνη και απέκτησαν δυο γιους, το 
Στέλιο και το Γιάννη. Το 1940 πολέμησε στην Αλβανία. Την 
κατοχή, με την οικογένειά του, έζησε στη Λάστρο, αγρότης και 
γραμματικός της κοινότητας. Το 1946 μετακόμισε οριστικά στο 
Ηράκλειο όπου εργάστηκε ως τυπογράφος και αργότερα άνοιξε 
δικό του τυπογραφείο, το οποίο διατηρούν μέχρι σήμερα τα 
παιδιά του. 
  Την πρώτη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Ανοιχτά φτερά» 
την τυπώνει το 1930. Θα καθυστερήσει 31 ολόκληρα χρόνια 
μέχρι να βγάλει τη δεύτερη ποιητική του συλλογή, τα «Δίφορα» 
(Ηράκλειο, 1961). Μετά από 27 χρόνια, το 1988, θα βγάλει και 
τη δεύτερη ποιητική του συλλογή, με τον ίδιο τίτλο «Τα δίφορα, 
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βιβλίο δεύτερο». Είναι η συλλογή που θα του δώσει την 
επίσημη αναγνώριση, με τη βράβευσή της από την Ακαδημία 
Αθηνών. Μετά από εννιά χρόνια επανεκδίδεται (1997). 
  Το πεζογραφικό έργο του Φραγκούλη, κυρίως διηγήματα, 
είναι επίσης πολύ σημαντικό. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις 
συλλογές διηγημάτων: «Στον κύκλο του μαχαιριού», 1971, «Η 
Κατσιφάρα, χρονικά της μάχης της Κρήτης», 1974, «Οργισμένα 
στάχυα», 1980, «Η ρούσικη καμπάνα», 1982 και ένα 
μυθιστόρημα, «Το προξενιό του Πολυδώρου», 2000, ενώ υπό 
έκδοση βρίσκεται ένα ακόμη βιβλίο, «Τα κρητικάνθεμα», 
συλλογή με κρητικές μαντινάδες. 
  Πολλές μαντινάδες καθώς και ποιήματα του Κωστή 
φραγκούλη-Ανταίου έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες 
δεκαετίες σε εφημερίδες και περιοδικά, κυρίως ως ένθετα, ως 
ποικίλματα των περίφημων χρονογραφημάτων του ή 
ακούονται τα τελευταία δέκα - δώδεκα χρόνια από το Ραδιο-
Κρήτη μέσα στα μοναδικά ραδιοχρονογραφήματά του που του 
εξασφάλισαν και τον ζηλευτό τίτλο του αρχαιότερου 
ραδιοσχολιαστή του κόσμου.   
  Ο Κωστής Φραγκούλης έχει μια τέτοια ποιητική φλέβα που αν 
βημάτιζε με τον ποιητικό ρυθμό της εποχής του, αν έγραφε 
δηλαδή όπως γράφουν σήμερα οι ποιητές, σε ελεύθερο στίχο 
και με πιο σύγχρονες θεματικές, αναμφίβολα θα ήταν το ίδιο 
γνωστός όπως οι άλλοι μεγάλοι κρήτες λογοτέχνες, ο 
Καζαντζάκης, ο Κονδυλάκης και ο Πρεβελάκης. Όμως ο Κωστής 
Φραγκούλης εμπνέεται από τις θεματικές του δημοτικού 
τραγουδιού και από τη μουσικότητα του στίχου του. 
   Ο Κωστής Φραγκούλης έχει σαφέστατη αντίληψη ότι η 
ποίησή του είναι παλιομοδίτικη, και γι’ αυτό την τιτλοφορεί με 
αυτό τον τίτλο: «Δίφορα», όπως τα δίφορα μήλα που είναι 
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εκτός εποχής. Και γράφει σχετικά, εν είδει προλόγου, την εξής 
μαντινάδα στην πρώτη συλλογή: 
 
  Αγάπη που ’ρθει πάρωρα σα μήλο δίφορό ’ναι, 
  απού πομένει στα κλαδιά και τα πουλιά το τρώνε. 
 
  Ο Φραγκούλης δεν γράφει στον ζευγαρωτό στίχο της 
μαντινάδας, στίχο στον οποίο γράφηκαν τα αριστουργήματα 
της Κρητικής Αναγέννησης. Ο στίχος αυτός είναι ξενόφερτος, 
από τους ενετούς. Ο ανομοιοκατάληκτος στίχος είναι ο στίχος 
του δημοτικού μας τραγουδιού. Η στρατιωτική και πολιτική 
εισβολή των ενετών σταματάει στα ριζά των βουνών. Το ίδιο 
και η γλωσσική και η πολιτιστική. Οι ελληνόφωνοι της Ιταλίας 
διατηρήθηκαν στα ριζά, και όχι στους κάμπους. Έτσι και το 
δημοτικό μας τραγούδι στην Κρήτη δεν αλώθηκε στα ριζίτικα, 
το μόνο δείγμα ανομοιοκατάληκτης δημοτικής ποίησης που 
έχουμε. 
  Ο Σολωμός, επηρεασμένος από την Κρητική Αναγέννηση, 
ξεκινάει να γράφει το έργο του «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» 
στον στίχο του «Ερωτόκριτου» με τη ζευγαρωτή 
ομοιοκαταληξία. Όμως στο τρίτο και τελευταίο σχεδίασμα τον 
εγκαταλείπει, καταφεύγοντας στον ανομοιοκατάληκτο στίχο 
του δημοτικού τραγουδιού, νιώθοντας ότι αυτός ταιριάζει 
περισσότερο στο θέμα του και στην ιδιοσυγκρασία του. 
  Ο Κωστής Φραγκούλης, αν και ζει στην Κρήτη και είναι πιο 
άμεσα επηρεασμένος από τη ρίμα, γράφει εν τούτοις σε 
ανομοιοκατάληκτο στίχο. Έτσι, μελετώντας την ποίησή του, 
μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για το πώς δημιουργήθηκε το 
δημοτικό τραγούδι. 
  Τα δημοτικά τραγούδια δεν φτιάχτηκαν από το λαό, αλλά από 
συγκεκριμένα προικισμένα άτομα σαν τον Φραγκούλη. Τα 
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τραγούδια αυτά μετά διαδόθηκαν από άτομο σε άτομο, και 
κάποια στιγμή ήλθαν οι λαογράφοι και τα κατέγραψαν. Και 
μπαίνει το ερώτημα: πιο είναι ποιητικά ανώτερο, η αρχική 
γραφή του εμπνευσμένου λαϊκού ποιητή ή η μεταγενέστερη 
καταγραφή του λαογράφου; 
  Μια τέτοια σύγκριση δεν μπορεί να γίνει, μια και δεν σώθηκαν 
τα αρχικά κείμενα, που σίγουρα υπήρξαν. Μόνο η μαντινάδα 
μπορεί να λειτουργήσει εκατό τοις εκατό προφορικά, ενώ τα 
πολύστιχα ποιήματα χρειάζονται οπωσδήποτε μια αρχική 
επεξεργασία πάνω σε χαρτί. 
  Μπορούμε όμως να κάνουμε εικασίες. Ξέρουμε για 
παράδειγμα ότι η «Ερωφίλη» έγινε δημοτικό τραγούδι στη 
Στερεά Ελλάδα και αλλού. Συγκρίνοντας τώρα το δημοτικό 
τραγούδι με τα αντίστοιχα αποσπάσματα της «Ερωφίλης», 
βλέπουμε το πρώτο αισθητικά, αισθητά κατώτερο. 
  Γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε βρίσκοντας τα 
ποιήματα του Κωστή Φραγκούλη αισθητικά πολύ ανώτερα από 
πάρα πολλά δημοτικά μας τραγούδια. Αυτό μας υποβάλλει την 
ιδέα ότι οι μεταγενέστερες καταγραφές του δημοτικού 
τραγουδιού είναι σίγουρα κατώτερες από την πρώτη γραφή. 
Και ένας λόγος φαντάζομαι είναι ότι οι αναμεταδότες του δεν 
ήταν τόσο προικισμένοι όσο ο αρχικός δημιουργός, και οι 
αλλοιώσεις στίχων, οι απλοποιήσεις και οι παραλείψεις 
οφείλονται στις ανάγκες ευκολότερης απομνημόνευσης, ενώ οι 
προσθήκες δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αισθητικά 
καλύτερες από τους αρχικούς στίχους του ποιητή. 
  Πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν της ποίησης του Κωστή 
Φραγκούλη είναι ο ανομοιοκατάληκτος ιαμβικός 
δεκαπεντασύλλαβος στίχος του δημοτικού τραγουδιού. 
  Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι η πλατειά χρήση κρητικών 
λέξεων. Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι συναντά κανείς στα 
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ποιήματα του Φραγκούλη μια πυκνότητα αγνώστων λέξεων 
πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στον Ερωτόκριτο. Μόνο στα δεύτερα 
«Δίφορα» βλέπουμε να υποχωρούν οι άγνωστες λέξεις. 
Παρατίθεται βέβαια στο τέλος και των δυο τόμων γλωσσάρι, 
που όμως δεν βοηθάει ιδιαίτερα, καθώς κατά τη γνώμη μου θα 
έπρεπε να είχε τουλάχιστον διπλάσια έκταση. 
  Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για γλωσσική εκζήτηση. 
Πιστεύω όμως ότι ο κύριος λόγος είναι, κυρίαρχος άλλωστε 
στην επαρχιώτικη ηθογραφία, να διασωθούν λέξεις που η 
εξέλιξη της γλώσσας έχει σπρώξει στο περιθώριο. 
  Οι εκφραστικοί τρόποι του Φραγκούλη είναι ατόφιοι εκείνοι 
του δημοτικού τραγουδιού, και μάλιστα συναντούνται επίσης 
σε μεγάλη πυκνότητα. Θα αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά 
παραδείγματα. 
 
  1. Οι λεγόμενες άσκοπες ερωτήσεις. 
  Μην είναι η πέτρα θρούβαλη, μη φταίνε τα θεμέλια;... 
  μηδέ κι οι πέτρες φταίνε σας, μηδέ και τα θεμέλια 
  μηδέ που δε νηστεύγετε και νόμο δε βαστάτε, 
  μόνο του Πρωτομάστορα η όμορφη γυναίκα. 27A     
 
    Το παραπάνω τραγούδι είναι μια παραλλαγή από το 
«Γιοφύρι της Άρτας». 
   
  Ιντά ναι το συντάχαλο στσι Σφακιανές μαδάρες 
  το μπαλοτίδι κι ο καπνός, οι σκιόποι που γροικούνται; 
  Τούρκοι μην επεράσανε, αγάδες μην εβγήκα 
  να μαγαρίσουν τα Σφακιά, τ’ Ασκύφου να πατήσου; 
  Δεν είναι ορντού που μάχεται, Τούρκοι που πολεμούνε. 
  Μια κοσαρέ Βολακιανοί, αδέλφια κι αξαδέλφια 
  σύντεκνοι, φίλοι κι εδικοί, αγριομαδαρίτες, 
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  εκλέψα με τραϊτοριά του Λια την ψυχοκόρη. 47Α 
 
  Τίνος η μπόλια η πλουμιστή και τα ξανθά κουρλάκια; 
  Μην ειν’ αγγέλου τ' ορανού, μην είναι τ’ αρχαγγέλου, 
  μην είναι τση πεντάμορφης που ζει στα παραμύθια; 
  Δεν είν’ αφέντη, βασιλιά, τ’ αγγέλου, τ’ αρχαγγέλου 
  δεν είναι τσι πεντάμορφης που ζει στα παραμύθια, 
  μόνο τση κόρης του παπά, που βάνει μαύρη σκέπη 
  και πάνε ντη για καλογρά σ’ αλάργο μοναστήρι. 117Β 
 
  2.  Επαναφορά. Είναι η επανάληψη λέξεων όπως: 
 
Και μιαν αυγή, μια ταχυνή, τ’ Απριλομάη μέρα 55Β 
 
Φύγε κουτσέ, φύγε ζαβέ, ανεποδιάρη λείπε, 116Β 
 
Πλια τσι μεθούν τα μάτια τζη, παρά το κέρασμά τζη, 
πλια ρέγουνται τα χείλια τζη, παρά τ’ αθότυρά τζη, 
πλια λαχταρούν το μπέτη τζη παρά τ’ οφτό που τρώνε. 120Β 
 
Στη γούρνα της ελεύτερης μόσκος κουτσουναρίζει, 
στη γούρνα τση κορασονιάς αθόνερο καθάργιο, 
στη γούρνα τση μαυρόχηρας σταλάζει μαύρο δάκρυ. 118Β 
 
3.  Η επαναφορά συνήθως βρίσκεται μαζί με τα τρίκωλα. 
 
Πέμπει τση μήλο προξενειά, πέμπει τση δαχτυλίδι, 
πέμπει τση πόλης τα κλειδιά να του τη λογοστέσεις... 
Δίδει του προύκα τα Χανιά, τη Στεία πανωπρούκι, 
Το Κάστρο και το Ρέθεμνο δίδει του γι’ αρρεβώνα. 108Α 
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Τσι νιους να παίρνεις κατσιρμά, με κόμπο τσ’ αντρειωμένους 
και τσι καλοστεκούμενους, χωσά να τωσε στένεις. 92Α 
 
Τα κάλλη κάστρα καταλυούν, τα μαύρα μάτια χώρες 
κι οι τραχηλιές τω γυναικώ πύργους ξεθεμελιώνουν. 108Β 
 
4. Ισομετρικός παραλληλισμός. 
 
Του Δούκα ο γιος τη ρέχτηκε, τ’ αρχόντου ο γιος τη θέλει. 108Α 
 
Την πρίκα μου κάνω χαρά, τη στενοχώρια γέλιο. 60Β 
 
κι οι στράτες δεν τσι βάνουνε, τσαρσά δεν τσι χωρούνε. 104Β   
 
5.  Ισομετρική ταλάντωση. 
 
Το να σκαμνάκι γίνεται, τ’ άλλο θρονί του Ρήγα. 69Β 
 
6.  Σύνθετες λέξεις.   
 
Και νιους κυπαρισσόκορμους, ανοιχτοκουταλάτους. 67Α 
 
Χαρύνω σε που κάθεσαι στο κούτελο τση τάβλας, 
λιγνή, κυπαρισσόκορμη και κοντυλογραμμένη, 
κι ανεγυρίζεις το σκοπό, περδικοκελαϊδίστρα.   
 
7.  Τo σχήμα «όλοι εκτός από ένα». 
 
Εζευγαρώσαν τα πουλιά κι ένα δε ζευγαρώνει. 18Α 
 
Όλοι παινιούνται για το βιος, τα πλούτη, τα καλά ντως... 
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ο Κωνσταντής ο ρέμπελος μόνο που δεν καυκιέται. 84Β 
 
8.  Προσωποποιήσεις. 
 
 Ένα πουλάκι τση γροικά κι εστάθη στο κλωνάρι 
-Οψές, το προσαργάτινο, τον είδαμε στη στράτα 
ταίρι με μιαν αρχόντισσα και πάει σε πανεγύρι. 21Α 
 
Το κυπαρίσσι το ψηλό, το μαυροφορεμένο, 
που το σαλεύγει και λυγά ό,τι καιρός φυσήξει, 
τση λεμονιάς συζήλωσε που ρέμπει στα περβόλια 
και δένει αθό την άνοιξη, καρπό το καλοκαίρι. 
-Εσύ ’σαι μέσα στα νερά, στσι κήπους ριζωμένη... 24Β 
 
Οι μήνες εμονιάσανε σε πανεγύρι απάνω. 
Ένας παινά τα έχει ντου, ο άλλος τα καλά ντου....91Β   
 
9. Λαϊκές εκφράσεις και δάνειους στίχους. 
 
Μη λυπηθείς αγιού κερί και κοπελιού κουλούρι. 99Β 
 
Να κόψω αρνιά στο έμπα μου, στο έβγα προβατίνες. 86Α 
 
Και σαν το Σαραντάπηχο, το Διγενή να κάμου, 
που χίλιους στο έμπα ήκοβγε, στο έβγα δυο χιλιάδες 
και στ’ αναμεταγύρισμα, δεν ηύρισκε να κόψη. 65Β  
  
Τρώτε και πίνετε άρχοντες, κι εγώ θα σας δηγούμαι. 37Β 
 
Πότε θα κάμει ξαστεργιά, πότε θα φλεβαρίσει. 41Β 
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Και κάνουν μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες. 98Β 
 
Έκανε μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες. 114Β 
 
Μάνα, σαν έρθου φίλοι μας, σαν έρθου εδικοί μας. 45Β   
 
10. Εικονοπλασία με ήλιο, φεγγάρι, άστρα κ.λπ. 
 
 Έχει στα ξάρτια την πηλειά, στσ’ αντένες το φεγγάρι. 85Β 
 
Βάνει χαρτί τον ουρανό, τη θάλασσα μελάνι, 
τσ’ αγιορανούς απού περνούν γλήγορους ταχυδρόμους. 113Β 
 
11. Οι μεταφορές πέρδικα κι αητός, για τον νέο και τη νέα. 
 
Ως κατεβαίνου στο νερό οι πέρδικες αράδα... 
έτσα λοής συμπορπατούν κι οι κοπελιές στη βρύση. 107Β   
 
12.  Ιδιαίτερα κρητικά χαρακτηριστικά είναι κάποια δίστιχα που 
παρεισφρέουν. 
 
Σε διχταμένιο πάπλωμα, λεμοναθένιο στρώμα 
και λέγα ντως τα παστικά, του Φόδελε τ’ αηδόνια. 63Β 
 
Πήγαν οι νιοι στη χάρη του, γραμματικοί, δασκάλοι, 
νοικοκυροί, πρωτόσκολοι, βοσκοί και κουραδάροι. 94Β 
 
«ο κόσμος είν’ ένα δεντρί κι εμείς το πωρικό ντου 
κι ο χάρος είναι τρυγητής και παίρνει τον καρπό ντου». 
 
Καθώς είναι σε παρένθεση, μάλλον είναι δάνεια μαντινάδα. 
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Να κόψω θύμο και μερτιά και δάφνη να τα στρώσω 
στο δώμα, στην αστροφεγγιά και στου βουνού το δρόσο. 78Α 
 
Εδώ βλέπουμε τον ένα από τους δυο μόνο διασκελισμούς που 
συναντήσαμε και στις δυο συλλογές. Ο άλλος είναι 
 
Να πάω πρώτα να πλυθώ στση μάνας μου, να βγάλω 
του Νάδη την αναλουσά, τση κάτω γης τη μούχλα. 112Β   
 
13.  Επίσης συναντούμε τα ημιστίχια του ριζίτικου, που δίνουν 
ένα εντυπωσιακό εφέ τέλους. 
 
Να ξεσμιλιώνω με δαδί, με φέξη να προβαίνω, 
να κάνω αγίδα τω βοσκώ, να βρουν τα μονοπάτια, 
περίττου, να ’ναι βόσκισσες... 95Β 
 
κι οι κούνιες τω μωρώ παιδιώ, άδειες φωλιές και μαύρες 
που τως επήραν τα πουλιά 
 
  Μια από τις κυρίαρχες θεματικές του Κωστή Φραγκούλη που 
εκφράζεται με το μοτίβο του χάρου είναι όχι ο φόβος του 
θανάτου, αλλά η λαχτάρα γι’ αυτή τη ζωή. Μετρήσαμε δέκα 
τέτοια ποιήματα. (42, 43, 66 Α και 18, 29, 32, 52, 86, 112, 119, 
134, 135,143 144, 117Β). 
 
  Η αγάπη για τη ζωή εκφράζεται πολύ χαρακτηριστικά στο 
ποίημα «Ο απόσωστος». 
  Τα ερωτικά του είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και κυρίως 
αυτά που υμνούν τη γυναικεία ομορφιά, άφθονα στη 
Β΄συλλογή. Είναι αξιοπρόσεκτη η επινοητικότητα με την οποία 
μπαίνει στο θέμα του. 
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  Ανάμεσα στα μοτίβα που χρησιμοποιεί για να μπει στο θέμα 
του είναι και αυτό της καλογριάς, που πέφτουν θύμα του 
έρωτα: «Η καλογριά» 73Α και «Η παπαδοπούλα» 117Β. 
  Άφθονα είναι τα φυσιολατρικά εκείνα που υμνούν τις 
ομορφιές της Κρήτης. 24Α, 46Α, 100Β κ. ά. Και εδώ επίσης είναι 
ιδιαίτερα επινοητικός. Η μεταφορά της φύσης ως εκκλησίας 
υπάρχει τουλάχιστον σε δυο ποιήματά του. 
  Υπάρχουν τραγούδια για την ειρήνη, όπως «Ειρηνικό» 58Α, 
«Ειρήνη υμίν» 123Β, «Σταθείτε...!» 129Β και το «Παραλλαγή» 
133Β, «Το νταβαέτι» 141Β. 
  Γράφει επίσης σε θεματικές άλλων δημοτικών τραγουδιών, 
όπως «Τση Λυγερής» 62Α, που στηρίζεται στο θέμα του 
ριζίτικου «μάνα κι αν έλθουν οι φίλοι μου», ο πεθαμένος που 
λέει στη μάνα του να μη πει για το θάνατό του. Το ίδιο και στο 
ποίημα «Ο γέρο χαΐνης» 122Β. 
  «Ο Μιχελής» 81Α έχει ως θέμα τον ετοιμοθάνατο που δίνει 
παραγγελιές. 
  Υπάρχει επίσης ένα ποίημα για την βεντέτα, θέμα που 
απασχολεί τον Φραγκούλη και σε ένα διήγημά του. 
  «Ο Φταίχτης» 27Β έχει το ίδιο θέμα με του δημοτικού 
τραγουδιού «Της Άρτας το γιοφύρι». 
  Σημειώνουμε ακόμη το ποίημα «Τση Φράγκισσας» 88Α, που 
είναι μια παραλλαγή της «Φαίδρας». Ο γιος ερωτεύεται την 
αρραβωνιαστικιά του πατέρα του τού Δούκα, πράγμα που θα 
οδηγήσει στην αλληλοεξόντωση πατέρα και γιου. 
  Σημειώνουμε επίσης τα «Κάλαντα του βοσκού» και «Τα 
κάλαντα του ζευγά», στον πρώτο τόμο, καθώς και το ποίημα 
για το γέρο καπετάνιο, τον Ντερμιτζή 110Β. 
 
    Για τον πεζογράφο Φραγκούλη δεν θα μιλήσουμε απόψε. Δεν 
μας παίρνει ο χρόνος και δεν έχουμε υπόψη μας όλο το 
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πεζογραφικό του έργο, παρά μόνο τη συλλογή «Στον κύκλο του 
μαχαιριού», που είναι η πρώτη του συλλογή (1971), την οποία 
ακολουθούν άλλες τρεις. Παρόλο που το ποιητικό του έργο έχει 
περισσότερο φιλολογικό ενδιαφέρον για τους λόγους που 
εκθέσαμε, και το πεζογραφικό του δεν είναι κατώτερο. Τα δύο 
πρώτα διηγήματα είναι κορυφαία της συλλογής, καθόλου 
κατώτερα του Κονδυλάκη και του Παπαδιαμάντη. Μάλιστα ο 
Φραγκούλης, πιστεύω ως θαυμαστής του Παπαδιαμάντη, 
γράφει τα δυο τελευταία διηγήματα της συλλογής στην 
καθαρεύουσα. Ελπίζω να μπορέσω να βρω και τις υπόλοιπες 
συλλογές των διηγημάτων του, και να μιλήσω σε μιαν άλλη 
ευκαιρία γι αυτές. 
 
Ιντά χου τση Κρήτης τα βουνά και κλαίνε και θρηνούνται 
κι οι θάλασσες μοιρολογού κι ο ουρανός δακρύζει; 
Δεν ειν’ μαχαίρι γη φωτιά, αμάχες γη Κουρσάροι 
μηδ’ αλυσίδες τσι σκλαβιάς, μηδέ τ’ οχτρού τα βόλια. 
Μισεύγει ο γέρο- δάσκαλος, ο ποιητής τση Κρήτης, 
οπού τραγούδιε τσ’ ομορφιές και τσι χαρές του κόσμου 
και τη πρεπιά τω κρητικό – τ’ άγια των αγίω, 
και τ’ άφηκε χρυσόβουλο, Βαγγέλιο κι Αλφαβήτα, 
να τα διαβάζου τα παιδιά, να τα δηγούνται οι γέροι, 
να τα γρικούν οι άγουροι τη στράτα να διαλέγου. 
Μισεύγει ο γραμματικός με το χρυσό κοντύλι. 
Σκύβου και τον ξεπροβοδού η Λάστρος κι η Σητεία, 
Το Ρέθεμνος και τα Χανιά, το Κάστρο, το Λασίθι. 
Και τ’ αγριολούλουδα τση γης και τα πουλιά τση Κρήτης, 
οι σταυραετοί κι οι πέρδικες, οι γλάροι και τ’ αηδόνια, 
εμαυροφορεθήκανε και σκύβου το κεφάλι, 
τιμή και δόξα του άρχοντα, που πάει στον άλλο κόσμο. 
Κι από του Νάδη το κελιά τσ’ αυλές του Παραδείσου 
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γροικάται χλαλοή πολλή και λύρες και λαούτα, 
’ποδέχονται το δάσκαλο, τση Κρήτης τη κορώνα 
ρεσπέροι και γραμματικοί, αρχόντοι και λυράροι 
κι όλοι του Νάδη οι Κρητικοί... 
Πρώτος ο μέγας άρχοντας ο ποιητής Κορνάρος. 
Φιλεί τον κι αγκαλιάζει τον και σ’ ασημένιο δίσκο 
χαρίζει του χρυσό κλειδί, κλειδί του Παραδείσου. 
Κι «αθάνατος» εκούστηκε φωνή πολλά μεγάλη 
και φως επεριχύθηκε κι ήλαψε ο Κάτω Κόσμος. 
Και κάθουνται γυρού-γυρού στσι τάβλες τσι στρωμένες 
και τραγουδού του νιόφερτου τη παινεμένη Κρήτη, 
τ’ πάνω κόσμου τα καλά, τση νιότης τα τσαλίμια, 
την ομορφιά των γυναικώ και των αντρώς τη πράξη. 
Κι απηλογάται ο ποιητής τ’ άφηκε διαθήκη, 
πως «είν’ ωραία η ζωή και οι χαρές του κόσμου, 
η ομορφιά, ο έρωντας, η Κρήτη που έχω εντός μου». 
Κι έγιν’ ο τόπος μια ομορφιά και ο Κάτω Κόσμος Κρήτη. 
 

Η Πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη και του Τουργκένιεφ 
 
Η σλοβένικη μετάφραση (από αγγλική δική μου) Prva ljubezen 
Ivana Turgenjeva in grskega pisatelja Ioannisa Kondilakisa (Η 
πρώτη αγάπη του Ιβάν Τουργκένιεφ και του Ιωάννη 
Κονδυλάκη), μετάφραση από τα αγγλικά Vera Troha 
δημοσιεύτηκε στο Primerjalna Knjizevnost, (Comparative 
Literature), volume 28, Nr 1, Liubljana, June 2005, σ. 91-97. 
Το ελληνικό κείμενο αναρτήθηκε στο Κρητικό ηλεκτρονικό 
περιοδικό «Κριτικοί», στο «Λέξημα» και στο blog μου.  
 
  Υπάρχει μια ελληνική παροιμία που λέει ότι ο άνδρας δεν 
ξεχνάει ποτέ την πρώτη του αγάπη, και η γυναίκα –την 
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τελευταία. Σαν απόδειξη θα αναφερθώ σε δυο διηγήματα που 
έχουν τον ίδιο τίτλο «Η πρώτη αγάπη», γραμμένα από τον 
ρώσο συγγραφέα Ιβάν Τουργκένιεφ και από τον έλληνα 
συγγραφέα Ιωάννη Κονδυλάκη.  
  Όπως διαβάζουμε στους προλόγους των δύο βιβλίων που 
χρησιμοποιήσαμε γι’ αυτή τη μελέτη,1 πρόκειται για έργα 
αυτοβιογραφικά σε μεγάλο βαθμό. Γράφηκαν όμως σε 
διαφορετικές περιόδους της ζωής τους. Το έργο του Κονδυλάκη 
γράφηκε λίγο πριν το θάνατό του. Αυτό το συμπεραίνουμε όχι 
μόνο γιατί τυπώθηκε το 1919, ένα χρόνο πριν πεθάνει, αλλά και 
γιατί γράφηκε στη δημοτική, σε αντίθεση με τα άλλα του 
διηγήματα που, με εξαίρεση τους διαλόγους, είναι γραμμένα 
στην καθαρεύουσα. Ο Τουργκένιεφ το δικό του έργο το 
ξεκίνησε στις αρχές του 1860, όταν ήταν δηλαδή 42 χρόνων, και 
το τέλειωσε στα μέσα του Μάρτη της ίδιας χρονιάς, όπως μας 
πληροφορεί το προλογικό σημείωμα.  
  Παρά τη θεματική τους ομοιότητα, τα έργα έχουν αρκετές 
διαφορές όσον αφορά την υπόθεση. Επίσης διαφέρουν από 
αυτό που έχει κάθε αναγνώστης στη συνείδησή του ως «πρώτη 
αγάπη». Κι αυτό γιατί πρόκειται για αρκετά ασυνήθιστες 
ιστορίες. Και ένα από τα «ασυνήθιστα» είναι και το τραγικό 
τέλος των ηρωίδων. Η πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη 
αυτοκτόνησε, η πρώτη αγάπη του Τουργκένιεφ πέθανε νέα 
κατά τον τοκετό, και οι δυο πριν συμπληρώσουν τα τριάντα 
τους χρόνια.   
   Η εμπειρία της πρώτης αυτής αγάπης άφησε ανεξίτηλα 
σημάδια στη ζωή των συγγραφέων, όπως μαρτυρούν οι ίδιοι: 
«Ο καημός μου μαζεύτηκε και κλείστηκε στην ψυχή μου, για να 
μείνει εκεί για όλη μου τη ζωή» (σελ. 92), γράφει ο 
Κονδυλάκης. «Τότε κατάλαβα ότι σ’ όλη μου τη ζωή δεν θα 
μπορούσα να ξεχάσω αυτή την κίνηση, αυτό το βλέμμα, αυτό 
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το χαμόγελο της Ζηναΐδας. Κατάλαβα ότι η μορφή της, αυτή η 
καινούρια μορφή που απροσδόκητα φάνηκε μπροστά μου, θα 
έμενε για πάντα στη μνήμη μου» (σελ. 81) γράφει ο 
Τουργκένιεφ. Πιο πριν ο αφηγητής του θα πει στην αγαπημένη 
του: «Θα σ’ αγαπώ μέχρι να πεθάνω» (σελ. 77). Μήπως ήταν 
άραγε αυτός ο λόγος που και οι δυο συγγραφείς δεν 
παντρεύτηκαν ποτέ; Να ένιωθαν άραγε ότι οι γυναίκες που 
συνάντησαν στη ζωή τους υπολείπονταν από αυτή την πρώτη, 
εξιδανικευμένη αγάπη, και έτσι δεν θέλησαν να παντρευτούν 
καμιά τους; Ο Τουργκένιεφ θα γράψει στο ίδιο διήγημα: «Ω, 
τρυφερά αισθήματα, γλυκοί ήχοι, καλοσύνη και ηρεμία μιας 
συγκινημένης ψυχής, χαμένη χαρά της πρώτης έκστασης της 
αγάπης, πού είστε, πού είστε;» (σελ. 34-35). Και πιο κάτω: «Το 
αίσθημα της ευτυχίας που έζησα τότε δεν το ξανάζησα στη ζωή 
μου» (σελ. 53). Ήταν τότε που η Ζηναΐδα, νομίζοντάς τον 
αναίσθητο, τον γέμισε στο πρόσωπο με φιλιά. «Το στήθος της 
ανάπνεε κοντά στο δικό μου, τα χέρια της κρατούσαν το κεφάλι 
μου, και ξαφνικά - τι μου συνέβη τότε! - τα τρυφερά, δροσερά 
χείλη της άρχισαν να γεμίζουν όλο μου το πρόσωπο με φιλιά... 
άγγιζαν τα χείλη μου...» (σελ. 52-53). 
   Η εμπειρία αυτή των πρώτων φιλιών ήταν και για τον 
αφηγητή του Κονδυλάκη συγκλονιστική: «Αλλά όταν... το 
Βαγγελιό μ’ αγκάλιασε και με φίλησε, μου φάνηκε ότι τώρα με 
φιλούσε διαφορετικά. Τα φιλιά της ήσαν λιγότερα, αλλά και 
διαρκέστερα, κι όλα στο στόμα. Μου φάνηκαν ότι και έκαιγαν 
και αισθάνθηκα ότι τα μάγουλά μου άναψαν» (σελ. 19). 
  Οι δυο ιστορίες, επαναλαμβάνουμε, ως πλοκή έχουν ελάχιστες 
ομοιότητες. Η πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη ήταν μια 
«ακροσυγγένισσά» του, το Βαγγελιό, «ψηλόλιγνη και 
μελαχροινή, ηλικίας πάνω από δεκαοχτώ, ίσως και πάνω από 
είκοσι» (σελ. 12), τη στιγμή που ο συγγραφέας δεν είχε κλείσει 
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τα πέντε του χρόνια. Αυτή η παιδική αγάπη προκαλούσε τα 
πειράγματα των μεγαλυτέρων του. Το Βαγγελιό όμως τελικά 
εγκαταλείπεται από τον αρραβωνιαστικό της, και δεν 
καταφέρνει να βρει άλλον. Έτσι, καθώς ο ήρωάς μας μεγαλώνει 
εξακολουθώντας πάντα να την αγαπάει, το Βαγγελιό επενδύει 
τα ματαιωμένα ερωτικά της συναισθήματα σ’ αυτόν, πράγμα 
που η μητέρα του δεν βλέπει καθόλου με καλό μάτι. Ο ήρωάς 
μας είναι πια δεκατεσσάρων χρόνων, και πηγαίνει στη Χώρα 
στο σχολείο. Γυρνώντας βρίσκει το Βαγγελιό άρρωστη από 
φυματίωση. Η μητέρα του έχει τσακωθεί μαζί της, 
ανησυχώντας για αυτή τη σχέση που έχει αναπτύξει με το γιο 
της. Αυτός, παρά τις αντιρρήσεις της μάνας του, η οποία τώρα 
φοβάται επί πλέον και για την υγεία του μια και η φυματίωση 
είναι κολλητική, θα την επισκεφθεί δυο φορές. Η ίδια, γεμάτη 
παράπονο, θα πει στη μάνα της: «Έχω μιαν αγάπη που δεν μου 
ταιριάζει. Είν’ η μεγάλη μου και μοναχή χαρά μου, μα κι ο 
μεγάλος μου κι αγιάτρευτος πόνος τση ζωής μου. Ο κόσμος 
έπρεπε να με λυπάται. Δεν το ζήτηξα. Μα κι ά με κατακρίνουνε, 
μουδέ φοβούμαι μουδέ ντρέπομαι. Ο Θεός, που δε θωρεί σαν 
τσ’ αθρώπους θα με κρίνει. Και θα βρει την καρδιά μου 
καθαρή» (σελ. 88). Απελπισμένη, θα ανεβεί πάνω σε ένα ψηλό 
βράχο και θα πέσει να σκοτωθεί, για να στοιχειώσει για πάντα 
τη μνήμη του μικρού αγαπημένου της.  
  Ο αφηγητής του Τουργκιένιεφ είναι δεκαέξι χρόνων όταν 
γνωρίζεται με τη Ζηναΐδα, ξεπεσμένη πριγκίπισσα που ζει μαζί 
με τη μητέρα της στο γειτονικό σπίτι στην εξοχή. Είναι κι αυτή, 
όπως και η πρώτη αγάπη του Κονδυλάκη, «ψηλή και λυγερή» 
(σελ. 16). Την ερωτεύεται. Ζει το μαρτύριο της ζήλιας, 
βλέποντας τη νεαρή πριγκίπισσα να πολιορκείται από ένα 
πλήθος θαυμαστών, όπως και ο αφηγητής του Κονδυλάκη 
ζηλεύει τον αρραβωνιαστικό του Βαγγελιού. Αργότερα το 
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μαρτύριο αυτό θα γίνει πιο έντονο, καθώς αντιλαμβάνεται πως 
κάποιος άλλος άντρας είναι στη ζωή της. Προσημαίνεται στο 
κείμενο για το ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος από 
κάποια στοιχεία που μας δίνει ο αφηγητής, και που στη δική 
του συνείδηση πέρασαν τότε απαρατήρητα. Τελικά 
ανακαλύπτει πως δεν είναι άλλος από τον πατέρα του, καθώς 
γίνεται μάρτυρας της, τελευταίας μάλλον, σκηνής του 
χωρισμού τους. Έτσι ο ήρωάς μας αποδεικνύεται ένας 
αντεστραμμένος Ιππόλυτος. Αυτός αγαπά τη «γυναίκα» του 
πατέρα του, και όχι αντίστροφα. Εξάλλου είναι ο πατέρας που 
πεθαίνει και όχι αυτός. Ο χωρισμός του μάλλον ήταν η αιτία της 
«αποπληξίας» που τον έστειλε στον τάφο. Πριν πεθάνει άρχισε 
να του γράφει μια επιστολή: «Γιε μου, μου έγραφε, να φοβάσαι 
τη γυναικεία αγάπη, να φοβάσαι αυτή την ευτυχία, αυτό το 
δηλητήριο» (σελ. 83).   
  Ενώ τα διηγήματα φαινομενικά εστιάζονται στους ερωτικούς 
καημούς των δύο μικρών ηρώων, που είναι και οι 
πρωτοπρόσωποι αφηγητές (στο διήγημα του Τουργκένιεφ η 
πρωτοπρόσωπη αφήγηση είναι εγκιβωτισμένη σε μια 
τριτοπρόσωπη, έκτασης μόλις δυο σελίδων), στην 
πραγματικότητα, αυτό που συγκινεί τον αναγνώστη είναι η 
τραγικότητα των ηρωίδων. Και περισσότερο βέβαια τον 
συγκλονίζει η ηρωίδα του Κονδυλάκη, που η ματαιωμένη 
αγάπη της βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, με τραγική κατάληξη την 
αυτοκτονία της. Όσο για την ηρωίδα του Τουργκένιεφ αυτή θα 
παντρευτεί, αλλά θα πεθάνει μετά από τέσσερα χρόνια, στη 
γέννα, πριν προλάβει ο αφηγητής να τη συναντήσει.  
  Με βάση τα λεγόμενα του Αριστοτέλη, ότι «όταν δ’ εν ταις 
φιλίαις εγγένηται τά πάθη...ταύτα  ζητητέον» (Ποιητική, 1453b, 
5), πιο τραγική θα έπρεπε να είναι η ιστορία αγάπης του 
Τουργκένεφ, αφού υπάρχει η ερωτική αντιζηλία ανάμεσα σε 



 

535 
 

πατέρα και γιο. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει καμιά σύγκρουση 
μια και, προφανώς, η Ζηναΐδα, σε αντίθεση με το Βαγγελιό, δεν 
έπαιρνε τόσο στα σοβαρά τον έρωτα του μικρού, ώστε να 
προκαλέσει την οργή του πατέρα. Και στον μικρό δεν 
μειώνονται καθόλου τα αισθήματα αγάπης που νιώθει για τον 
πατέρα του, μετά την αποκάλυψη της σχέσης του μαζί της. Και, 
προπαντός, ο θάνατος της ηρωίδας, συνοδός κάθε γνήσιας 
τραγωδίας, δεν συμβαίνει εδώ «κατά το εικός και το 
αναγκαίο», αλλά εντελώς τυχαία.  
  Αντίθετα, η ιστορία αγάπης του Κονδυλάκη αποπνέει τον αέρα 
μιας γνήσιας αρχαίας τραγωδίας. Το τραγικό πρόσωπο πάσχει 
«δι’ αμαρτίαν τινά», και η τραγική κατάληξή του δεν είναι 
απλώς ο θάνατος, αλλά η αυτοκτονία. Βρίσκεται εξάλλου 
συνεχώς σε πρώτο πλάνο, σε αντίθεση με το διήγημα του 
Τουργκένεφ όπου ο πατέρας παρουσιάζεται μόνο ευκαιριακά, 
και ας πεθαίνει και αυτός «δι’ αμαρτίαν τινά», μια και η 
αποπληξία που έπαθε φαίνεται ως τελικό αποτέλεσμα της 
εξωσυζυγικής του σχέσης, εξαιτίας της θλίψης από την 
εγκατάλειψη της νεαρής αγαπημένης του. Έτσι το κυρίαρχο 
αίσθημα του «ελέου», της συμπόνιας, το νιώθουμε 
περισσότερο για την ηρωίδα του Κονδυλάκη παρά για 
οποιονδήποτε από τους ήρωες του Τουργκένιεφ, παρόλο που 
και αυτού η θεματική στα περισσότερα έργα του είναι η 
ματαίωση των ερωτικών αισθημάτων. Στο σχετικό λήμμα της 
Encyclopaedia Britanica (στην ηλεκτρονική μορφή) διαβάζουμε 
για την «κομψότητα των ερωτικών ιστοριών και την 
ψυχολογική οξυδέρκεια στην απεικόνιση των προσώπων» του 
Τουργκένιεφ, καθώς επίσης ότι «παρά την υπόσχεση ευτυχίας 
που προσφέρεται, το τέλος της (ερωτικής) σχέσης είναι πάντα 
καταστροφικό». Στον Κονδυλάκη επίσης το τέλος είναι πάντα 
καταστροφικό, χωρίς όμως να προσφέρεται εδώ καμιά 
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υπόσχεση ευτυχίας. Όχι μόνο στην «Πρώτη αγάπη», αλλά πολύ 
περισσότερο στο «Όταν ήμουν δάσκαλος», όπου ο αναγνώστης 
δεν τρέφει καμιά ψευδαίσθηση ότι ο έρωτας τόσο του 
δασκάλου - αφηγητή, όσο και του άλλου δασκάλου, που 
αφορούσαν την ίδια νεαρή κοπέλα, δεν επρόκειτο να 
ευοδωθεί. Ενώ όμως ο αφηγητής ξεπερνάει την ερωτική του 
απογοήτευση όταν η νεαρή κοπέλα παντρεύεται τον όμορφο 
νεαρό, ο άλλος δάσκαλος οδηγείται, όπως και το Βαγγελιό στην 
«Πρώτη αγάπη», στην αυτοκτονία.  
  Στην «Πρώτη αγάπη» ο Κονδυλάκης αποδεικνύεται εξαιρετικά 
μοντέρνος με το να απεικονίζει τη δύναμη του ερωτικού 
αισθήματος και τη συντριβή από τη ματαίωσή του όχι σε μια 
κανονική σχέση αλλά σε μια σχέση αποκλίνουσα, «ανοίκεια», 
για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο των ρώσων φορμαλιστών. 
Δεν πρόκειται για μια νορμάλ σχέση ανάμεσα στη «νεράϊδα και 
το παλικάρι» (ας μας επιτραπεί η μεταφορά από τον τίτλο 
γνωστής κινηματογραφικής ταινίας), στην οποία έχουμε πια 
εθισθεί, και γι’ αυτό λίγο πολύ έχει αμβλυνθεί η ευαισθησία 
μας απέναντι στους ερωτικούς τους καημούς, αλλά για τη 
σχέση ανάμεσα σε ένα μικρό παιδί και σε μια πολύ μεγαλύτερή 
του κοπέλα.  
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας ανάλογης σχέσης υπάρχει 
στην ταινία του Ρόμπερτ βαν Άκερεν «Η γυναίκα καίγεται», 
όπου βλέπομε την ένταση της ζήλιας του άντρα για τη γυναίκα 
η οποία εκδίδεται σε αποκλίνοντες σεξουαλικά άντρες, χωρίς 
καν να τους αγγίζει. Επίσης στο θεατρικό έργο «Μ. 
Μπατερφλάι» του David Henry Hwang, όπου ο ήρωας 
αυτοκτονεί όταν μαθαίνει ότι εκείνη με την οποία είχε ερωτικές 
σχέσεις στην πραγματικότητα ήταν άνδρας πράκτορας. Όχι 
γιατί ξεγελάστηκε, αλλά για το ανέφικτο πια της σχέσης.  
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  Ο Τουργκένιεφ, σε αντίθεση με τον Κονδυλάκη, είναι ιδιαίτερα 
«εικαστικός» στην απεικόνιση των προσώπων. Η Ζηναΐδα 
περιγράφεται σε πολλά επεισόδια. Οι περιγραφές αυτές έχουν 
σαν στόχο να προβάλλουν την ομορφιά της, ώστε να φανεί η 
αγάπη του αφηγητή γι’ αυτή δικαιολογημένη και αναπόφευκτη. 
Γίνονται εξάλλου μέσα από τη δική του οπτική, την οπτική όχι 
ενός ψυχρού αφηγητή -   παρατηρητή, αλλά ενός ερωτευμένου 
έφηβου: «Κοίταξα τη Ζηναΐδα, και αυτή τη στιγμή μου φάνηκε 
πιο ψηλή απ’ όλους. Το λευκό της μέτωπο, τα ακίνητα φρύδια 
της ακτινοβολούσαν ένα τέτοιο σπινθηροβόλο πνεύμα και μια 
τέτοια επιβλητικότητα, που σκέφτηκα: εσύ είσαι αυτή η 
βασίλισσα!» (σελ. 63). Στην αρχική τους συνάντηση ο νεαρός 
αφηγητής παρατηρεί τα «τεράστια γκρίζα μάτια της» (σελ. 16). 
Ο αφηγητής του Κονδυλάκη παρατηρεί επίσης ότι «τα μαύρα 
της μάτια, που φαινόντανε μεγαλείτερα, είχαν την αγωνία 
πουλιού πληγωμένου» (σελ. 35). Τα τεράστια γκρίζα μάτια της 
Ζηναϊδας αποπνέουν ερωτισμό, μια και, όπως μας λένε οι 
βιολόγοι, τα μάτια της γυναίκας όταν διεγείρεται ερωτικά 
διαστέλλονται και, ακτινοβολώντας έτσι την ερωτική της 
διάθεση, την δείχνουν πιο όμορφη, πράγμα που προκαλεί την 
έλξη του άλλου φύλου. Αντίθετα, τα μαύρα μάτια του 
Βαγγελιού που φαίνονταν μεγαλύτερα, σαν παράθυρα ψυχής 
φανέρωναν μια έντονη αγωνία.  
  Ο Κονδυλάκης την ηρωίδα του, σε αντίθεση με τον 
Τουργκένιεφ, την απεικονίζει με λιτές πινελιές για να δείξει τη 
σταδιακή της φθορά, λόγω της αρρώστιας της, σαν εικονιστικό 
σύμβολο της βαθύτερης ψυχικής φθοράς που υφίσταται, λόγω 
των επιθέσεων της μάνας του αφηγητή και της 
συνειδητοποίησης του αδιέξοδου των ερωτικών αισθημάτων 
της. Ο Τουργκένιεφ ζωγραφίζει την ομορφιά της ηρωίδας του, ο 
Κονδυλάκης την τρικυμισμένη ψυχή της δικής του. 
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  Ο Τουργκένιεφ προχωρεί επίσης σε σύντομες αλλά ακριβείς 
περιγραφές του κύκλου των «μνηστήρων» που περιβάλλουν 
αυτή τη βασίλισσα: «-Μαϊντάνοφ, είπε η πριγκίπισσα σε ένα 
ψηλό νέο άνδρα με αδύναμο πρόσωπο, με μικρούτσικα μάτια 
σαν τυφλού και πολύ μακριά μαύρα μαλλιά...» κ.λπ. (σελ. 31). 
Ένα μοτίβο σε πολλά έργα του Τουργκένιεφ είναι η εξέταση της 
επίδρασης που έχει η άφιξη ενός νέου προσώπου σε ένα μικρό 
κοινωνικό κύκλο, και οι αντιδράσεις του κύκλου αυτού όταν τον 
βλέπουν να αναπτύσσει μια σχέση με την ηρωίδα, σχέση που, 
όπως είπαμε, το τέλος της είναι πάντα καταστροφικό. Έτσι το 
διήγημα του Τουργκένιεφ είναι πολυπρόσωπο, σε αντίθεση με 
το διήγημα του Κονδυλάκη όπου υπάρχει μια αυστηρή 
οικονομία στους χαρακτήρες, και οι οποίοι έχουν όλοι τους ένα 
λίγο πολύ καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής.  
  Κάθε λογοτεχνικό έργο είναι σε κάποιο βαθμό ηθογραφικό, 
είτε από πρόθεση είτε αναπόφευκτα, αφού τα ήθη και τα έθιμα 
συμπεριλαμβάνονται στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
κινούνται οι ήρωες, και το οποίο πρέπει αναγκαστικά να 
περιγραφεί, για να μην αιωρούνται στο κενό. Όταν μάλιστα το 
λογοτέχνημα ανήκει σε προηγούμενες εποχές, τότε η 
πρόσληψη συλλαμβάνει πιο έντονα τον ηθογραφικό του 
χαρακτήρα, λόγω της διαφοράς των καινούριων κοινωνικών 
καταστάσεων με αυτές εκείνης της εποχής. Οι σοβιετικοί 
πολίτες, αλλά και οι σημερινοί ρώσοι, οπωσδήποτε βλέπουν με 
περιέργεια τον τρόπο που κινούνταν και διασκέδαζε η 
αριστοκρατία εκείνης της εποχής, η βασιλεία της οποίας 
παρήλθε ανεπιστρεπτί μετά την οκτωβριανή επανάσταση. Το 
παιχνίδι του φάντη που περιγράφει, παιχνίδι ερωτικό σαν την 
«μπουκάλα» που παίζαμε εμείς στα νιάτα μας (άραγε την 
ξέρουν οι σημερινοί νέοι;) μάλλον θα είναι άγνωστο στη 
σημερινή Ρωσία.  
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  Στο διήγημά του ο Κονδυλάκης παραθέτει ιατρικές πρακτικές, 
ξεπερασμένες στην εποχή μας, με σαφή ηθογραφική πρόθεση 
και σατιρική διάθεση ταυτόχρονα. Τον δαιμονισμένο τον 
διάβαζε παπάς για να του φύγουν τα δαιμόνια, και αν δεν 
έφευγαν, τον σάπιζαν στο ξύλο. «Έδερναν τον κακομοίρη τον 
τρελό και πίστευαν πως έδερναν τον διάβολο» (σελ. 58). Για το 
πώς αντιμετώπιζαν τον πυρετό γράφει: «Θα καλούσε (η μητέρα 
του) λόγου χάρη ένα γραμματισμένο ‘να μου γράψει το ρίγο’, 
δηλαδή να γράψει ένα ξόρκι και το χαρτί θα το κρεμούσα στο 
λαιμό μου, ως φυλαχτάρι. Ίσως μάλιστα θα έλυωναν το χαρτί μ’ 
ένα τέτοιο ξορκισμό, και τη διάλυση θα μούδιναν να πιω» (σελ. 
80). Και πιο κάτω: 
  «...από τους πραχτικούς (γιατρούς) οι περισσότεροι ήσαν 
μοιράρηδες, δηλαδή μάγοι και γιατροί μαζί. Αυτοί, αντί να 
ζητούν τη διάγνωση της αρρώστειας στα συμπτώματα και τη 
γενική κατάσταση του αρρώστου, τη ζητούσαν στα μοιροχάρτια 
των, πούχαν ανακατεμένη τη θεραπευτική και τη μαγεία.  
  Κι ένα τέτοιο γιατρό κάλεσε η μητέρα μου να μ’ εξετάσει. Κι 
ήρθε μ’ ένα χοντρό χειρόγραφο βιβλίο, με τις γωνίες λερωμένες 
και φθαρμένες από το πολυχρόνιο φυλλομέτρημα. Μόλις που 
με κύταξε μένα τον άρρωστο. Ούτε το σφυγμό μούπιασε, ούτε 
τη γλώσσα μου κύταξε. Η μάνα μου τούπε πως είχα ζέστη 
μεγάλη, ιδρώτες τις βραδυνές ώρες και παραμιλητά. Αλλ’ αυτά 
τάκουσε ως περιττές για την τέχνη του πληροφορίες. Ρώτησε 
μόνο ποιο μήνα και ποια μέρα γεννήθηκα. Άνοιξε κατόπιν το 
βιβλίο του. Κι ενώ γύριζε τις σελίδες παρουσιάζοντο πεντάλφες, 
κύκλοι κι άλλα μαγικά σχήματα. Σ’ ένα κατεβατό σταμάτησε και 
μούπε να θέσω το δάχτυλό μου τυχαίως σ’ ένα σημείο. Μετ’ 
αυτό άρχισε μια άφωνη ανάγνωση και σάλευαν τα χείλη του. Σε 
λίγα λεπτά έβγαλε τη διάγνωσή του. Είχα βαρειά ‘βιστιρά’, 
δηλαδή προσβολή από πονηρά πνεύματα, αλλ’ ίσως κι απ’ 
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ανθρώπου αφορμή και συνέργεια. Το χαρτί δεν το ξεδιάλυνε 
καθαρά»2 (σελ. 81). 
  Η γλώσσα του Κονδυλάκη δείχνει τη μετάβαση που 
ακολούθησε το κρητικό ιδίωμα από την αρχαία ελληνική στη 
σημερινή γλώσσα που μιλούν στην Κρήτη. Η τάση της 
αιτιατικοποίησης του αντικειμένου δεν είχε ολοκληρωθεί 
ακόμη, και έτσι διαβάζουμε π.χ. «να παρακούσω της μητέρας 
μου» (σελ. 71), με το αντικείμενο σε γενική. Ακόμη βλέπουμε 
την επιβίωση αρχαίων λέξεων, όπως στη φράση «να δεις πώς 
διάγουν οι βοσκοί» (σελ. 47). Επίσης βλέπουμε λέξεις που 
έχουν χαθεί σήμερα, σε φράσεις όπως «σε μάκη ώρα δε σε 
διαντέριζα» (σελ. 87), δηλαδή σε λίγη ώρα δεν σε έβλεπα. 
Ακόμη βλέπουμε ότι η φράση που χρησιμοποιούμε σήμερα 
«λογιών λογιών», δηλαδή κάθε είδους, είναι παραφθορά της 
φράσης «λογής λογιών» (σελ. 83) που είναι το σωστότερο. 
Όμως για τη γλώσσα του Κονδυλάκη έχει γράψει αναλυτικά ο 
καθηγητής γλωσσολογίας Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.  
  Και τα δυο διηγήματα είναι εξαιρετικά. Το διήγημα το 
Κονδυλάκη είναι το κορυφαίο του, και θα τολμούσα να πω, 
χωρίς τοπικιστικές προκαταλήψεις, ότι είναι ανώτερο του 
αντίστοιχου του Τουργκένιεφ, τουλάχιστον όσον αφορά την 
πλοκή. Δυστυχώς βρισκόμαστε κι εδώ μπροστά στο μεγάλο 
εμπόδιο της γλώσσας, που εμποδίζει αριστουργήματα της 
λογοτεχνίας μας να γίνουν ευρύτερα γνωστά στο εξωτερικό. Το 
πώς θα μπορούσε να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, δεν είναι της 
παρούσας μελέτης.3  
 
Σημειώσεις 
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1. Ιωάννου Κονδυλάκη, «Η πρώτη αγάπη και άλλα διηγήματα», 
Αθήνα, χχ. Βίπερ. Ι.S. Tourgueniev, «Pervaya Lubov», Maskva, 
1988, Rousski Yazyk.  
2. Παρεμπιπτόντως, με ανάλογο τρόπο σατιρίζει ο περίφημος, 
αν και άγνωστος στον τόπο μας, κινέζος συγγραφέας Ba Jin, την 
εμμονή στις κινέζικες θεραπευτικές πρακτικές και την 
απόρριψη της δυτικής ιατρικής, στα έργα του «Chun» (Άνοιξη) 
και «Jiu» (Φθινόπωρο). Τα διαβάσαμε σε reader από τις 
εκδόσεις Sinolingua, Beijing, 1987. 
3. Μια μελέτη όλων των αφηγημάτων με τίτλο ή με θέμα «Η 
πρώτη αγάπη» θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα υπήρχαν 
ασφαλώς λιγότερα κοινά σημεία, όμως αυτά τα κοινά σημεία 
θα έδιναν και το χαρακτηριστικό στίγμα της «πρώτης αγάπης», 
σαν θεμελιακής εμπειρίας καθενός μας. Αν αληθεύει η ρήση ότι 
«Ο άνδρας δεν ξεχνάει ποτέ την πρώτη του αγάπη – και η 
γυναίκα την τελευταία», δεν είναι να απορεί κανείς που οι 
συγγραφείς που έχω εντοπίσει μέχρι τώρα είναι όλοι άνδρες. 
Εκτός από τα διηγήματα του Τουργκένιεφ και του Κονδυλάκη 
έχουμε υπόψη μας το 35ο, προτελευταίο κεφάλαιο της 
«Ισταμπούλ» του Ορχάν Παμούκ με τίτλο «Η πρώτη αγάπη» και 
το διήγημα του Αργύρη Εφταλιώτη με τίτλο επίσης «Πρώτη 
αγάπη». Και στα δυο το τέλος είναι πολύ χαρακτηριστικό: «Εγώ 
της έγραψα εννιά μεγάλα γράμματα. Έβαλα τα επτά σε φάκελο, 
ταχυδρόμησα τα πέντε. Δεν πήρα ποτέ απάντηση» (Ορχάν 
Παμούκ, «Ισταμπούλ», Ωκεανίδα 2005, μετ. Στέλλας Βρεττού, 
σελ. 545). «Για όλ’ αυτά χύθηκε ένας ποταμός λόγια και για την 
πρώτη μας την αγάπη, την αξέχαστη εκείνη την αγάπη, καθώς 
τότες, έτσι και τώρα, δεν είπαμε μήτε λέξη» (Αργύρης 
Εφταλιώτης, «Νησιώτικες ιστορίες»).  
  Βρήκα και άλλες «πρώτες αγάπες» και έγραψα γι’ αυτές. Ένα 
διήγημα του Γκόρκι για το οποίο έγραψα εδώ 
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http://hdermi.blogspot.com/2010/12/blog-post.html και ένα 
τόμο με διηγήματα που φέρει τον τίτλο «Η πρώτη αγάπη» και 
για τον οποίο έγραψα εδώ 
http://hdermi.blogspot.com/2012/03/blog-post_31.html  
 

Ο κακός χαρακτήρας ή το κακό στον χαρακτήρα; 
 
Εισήγηση σε συνέδριο που διοργανώθηκε στο 
Αγγλοαμερικανικό Κολέγιο στην Πράγα, 15-20 Μαρτίου 2002 με 
θέμα «Perspectives on evil and human wickedness». Τίτλος της 
εισήγησης: «The wicked character or the wicked in the 
character?». Η ελληνική μετάφραση αναρτήθηκε στο Λέξημα 
και στο blog μου. 
 
  Μια κυρίαρχη διάσταση των κωδίκων παραγωγής, και 
συνακόλουθα πρόσληψης, των σύγχρονων αφηγήσεων, είναι η 
μανιχαϊστική διάκριση των χαρακτήρων σε καλούς και κακούς: 
ο καλός ντετέκτιβ, ο κακός δολοφόνος, ο τίμιος αστυνομικός, ο 
διεφθαρμένος πολιτικός, η αθώα κοπέλα, ο ακόλαστος 
διαφθορέας της, κ.λπ. Η διάκριση αυτή καλύπτει μια 
ψυχολογική ανάγκη του αναγνώστη/δέκτη, δημιουργώντας του 
την ψευδαίσθηση ότι ο κακός τιμωρείται τελικά και η 
δικαιοσύνη θριαμβεύει. Μπορεί οι κακοί να επικρατούν 
προσωρινά, όμως η τελική τους συντριβή είναι βέβαιη. Ένα 
ολόκληρο λογοτεχνικό είδος, το αστυνομικό μυθιστόρημα, 
στηρίζεται πάνω σ’ αυτή τη διάκριση καλών και κακών ηρώων.   
  Η ταύτιση με τους καλούς ήρωες είναι ένας αυτόματος 
ψυχολογικός μηχανισμός: συμπάσχουμε με τις δυστυχίες τους, 
χαιρόμαστε με τις χαρές τους. Επίσης, μέσω της ταύτισης, οι 
άνθρωποι καλύπτουν μια ακόμη ψυχολογική τους ανάγκη: τη 
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βίωση καταστάσεων που δεν μπορούν να βιώσουν στην 
πραγματική τους ζωή, όπως η περιπέτεια, το ρομάντζο, κ.λπ.  
  Πάνω στο μηχανισμό της ταύτισης στηρίχτηκε και η θεωρία 
του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, με τον θετικό ήρωα να αποτελεί 
πρότυπο προς μίμηση για τον αναγνώστη και τον «κακό» 
χαρακτήρα παράδειγμα προς αποφυγή. 
  Ο Μπρεχτ προσπάθησε μέσω μηχανισμών αποστασιοποίησης 
να αποτρέψει αυτή την ταύτιση. Δεν τα κατάφερε. Ο θεατής 
συμπάσχει με τη «Μάνας Κουράγιο», θεωρώντας την ως 
τραγικό πρόσωπο. Ο δραματουργός Μπρεχτ θριάμβευσε πάνω 
στον θεωρητικό Μπρεχτ. Οι ρίζες της ταύτισης είναι πάρα πολύ 
βαθιές για να μπορέσει να την ξεριζώσει κανείς.   
  Όσο συχνότερα εμφανίζεται ο καλός ήρωας πάνω στη σκηνή, 
τόσο περισσότερο ταυτιζόμαστε μαζί του. Έτσι ο φακός του 
μυθιστοριογράφου, αλλά και του εικονολήπτη, εστιάζει 
συχνότερα πάνω στους καλούς ήρωες απ’ ότι πάνω στους 
κακούς, ώστε να ταυτιζόμαστε περισσότερο με τους πρώτους.  
  Η ψυχανάλυση υποστηρίζει ότι η λειτουργία του 
φυσιολογικού γίνεται περισσότερο κατανοητή με τη μελέτη του 
μη φυσιολογικού. Υπάρχουν έργα όπως το «Άρωμα» του Πάτρικ 
Ζίσκιντ (Patrick Suskind, «Das Parfum», Diogenes verlag, Zürich, 
1985), όπου ο κεντρικός ήρωας είναι αρνητικό πρόσωπο, 
«κακός» χαρακτήρας. Παρά τις αρετές του το έργο προκαλεί 
κάποια αμηχανία, μη μπορώντας να εξουδετερώσει αυτή την 
πρωταρχική λειτουργία της ταύτισης, στην οποία ο αναγνώστης 
αντιστέκεται σθεναρά, ακριβώς γιατί ο ήρωας είναι «κακός». Ο 
αναγνώστης επίσης αντιστέκεται σθεναρά στην ταύτιση με έναν 
από τους διασημότερους «κακούς» της λογοτεχνίας, τον 
Ντόριαν Γκρέυ, που σκόρπισε τη δυστυχία σε αρκετές γυναίκες 
γύρω του. Το ίδιο έκανε και ο Δον Ζουάν, τον οποίο ο Μολιέρος 
πραγματεύτηκε κωμικά. Η απώθηση που προκαλεί ένας κακός 
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χαρακτήρας αμβλύνεται με την κωμική πραγμάτευσή του. Δεν 
είναι τυχαίο που οι «κακοί» στα μεσαιωνικά θρησκευτικά 
δράματα παρουσιάζονται σαν κωμικές φιγούρες.     
  Σε όλα αυτά τα έργα μπορεί να μην ικανοποιείται η ανάγκη 
του αναγνώστη για ταύτιση, όμως ικανοποιείται η απαίτησή 
του για δικαιοσύνη. Οι κακοί στο τέλος τιμωρούνται. 
  Υπάρχει και μια ολόκληρη λογοτεχνική σχολή, αυτή του 
νατουραλισμού, που διακρίνεται από μια τέτοια υπονόμευση 
της λειτουργίας της ταύτισης, καθώς η πινακοθήκη της είναι 
γεμάτη από αρνητικούς ήρωες. Οι αναγνώστριες δεν μπορούν 
να ταυτιστούν με τη Νανά ή τη Τερέζα Ρακέν, και οι 
αναγνώστες με τους εραστές τους, ιδιαίτερα τον εραστή της 
Τερέζας Ρακέν που, με τη βοήθειά της, δολοφόνησε τον άντρα 
της. Όμως ο Ζολά μένει παρ’ όλα αυτά πιστός στην αρχή της 
ποιητικής δικαιοσύνης, και οι «κακοί» ήρωές του στο τέλος 
τιμωρούνται.  
  Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες, και πάντα αιτιολογούνται. Στο 
διήγημα του Σταντάλ «Η κάσα και ο βρικόλακας», ο «κακός» 
δον Μπλας θριαμβεύει. Άνθρωποί του μαχαιρώνουν την 
«άπιστη» γυναίκα του που είχε καταφύγει σε μοναστήρι, και 
φροντίζει να αποκεφαλιστούν ο αδελφός της και ο δον 
Φερνάντο, ο πρώην αρραβωνιαστικός της γυναίκας του από τον 
οποίο την είχε αρπάξει. Πιθανότατα ο Σταντάλ θυσίασε την 
ποιητική δικαιοσύνη για να προκαλέσει τη συμπόνια για τους 
«καλούς» ήρωές του, επιφυλάσσοντάς τους μια τέτοια τραγική 
μοίρα. 
  Στην «Gloria» (1999), κινηματογραφικό έργο του Sidney 
Lumet, remake της ομώνυμης ταινίας του John Cassavetes 
(1980), οι δολοφόνοι των γονιών και της αδελφής του 
επτάχρονου αγοριού στο τέλος δεν τιμωρούνται. Και αυτό για 
να μην αποσπαστεί η προσοχή του θεατή από το κεντρικό 



 

545 
 

σημείο του έργου που είναι η σταδιακή ευαισθητοποίηση της 
ηρωίδας - την οποία υποδύεται η Sharon Stone - απέναντι σ’ 
αυτό το ορφανό παιδί που, ενώ ήταν έτοιμη να το παρατήσει 
εσώκλειστο σε ένα σχολείο, τελικά το παίρνει μαζί της. Όπως 
στη φύση έτσι και στην τέχνη υπάρχουν «αντιτιθέμενες πιέσεις 
επιλογής», ας μας επιτραπεί να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον 
όρο της βιολογίας. Θυσιάζεται κάτι προκειμένου να επιτευχθεί 
κάτι άλλο.  
  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε κάποιες 
παραλλαγές μιας ιστορίας, από το remake μιας ταινίας μέχρι 
την ανάπλαση ενός μύθου, ο ήρωας εμφανίζεται αντί κακός, 
καλός και αντίστροφα. Στο «Diabolique» (1955) του Georges-
Henri Clouzot, η ερωμένη, το ρόλο της οποίας έχει η Simone 
Signoret, μαζί με τον εραστή της παγιδεύουν την απονήρευτη 
γυναίκα του. Στο πρόσφατο όμως remake της ταινίας, με την 
Isabelle Adjani στο ρόλο της συζύγου, οι δυο γυναίκες 
συμμαχούν σκοτώνοντας τον σατανικό σύζυγο και εραστή 
(«Diabolique», 1996, σκηνοθεσία Jeremiah S. Chechik).  
  Στη χριστιανική θεολογία ο Ιούδας είναι ο μαθητής που 
πρόδωσε το δάσκαλό του. Όμως στη μυθιστορηματική 
βιογραφία του Χριστού από τον Νίκο Καζαντζάκη, που έχει τον 
τίτλο «Ο τελευταίος πειρασμός», την οποία ακολουθεί αρκετά 
πιστά ο Martin Scorsese στην ομώνυμη ταινία του, ο Ιούδας 
είναι ένα τραγικό πρόσωπο που «αυτοθυσιάζεται» 
προδίδοντας τον δάσκαλό του, με δική του προτροπή, για να 
σταυρωθεί και να σωθεί έτσι η ανθρωπότητα.  
  Στην αρχική εκδοχή του «Άσπρου φιδιού», κινέζικου μύθου, η 
γυναίκα στην οποία έχει μεταμορφωθεί το άσπρο φίδι και 
παντρεύεται τον ήρωα είναι μια κακιά γυναίκα, της οποίας την 
αληθινή ταυτότητα αποκαλύπτει ο «καλός» καλόγερος Φα Χάι. 
Σε μεταγενέστερη όμως πραγμάτευση του μύθου από την 
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Όπερα του Πεκίνου, υπάρχει μια αντιστροφή. Ο καλόγερος 
είναι ο κακός, ενώ η γυναίκα είναι η καλή, που με κίνδυνο της 
ζωής της ανεβαίνει στο βουνό να κλέψει το μαγικό βότανο που 
θα σώσει τη ζωή του άντρα της.  
  Στις περισσότερες περιπτώσεις η προτιθέμενη, δηλαδή η 
συγγραφική, πρόσληψη ταυτίζεται λίγο πολύ με την 
πραγματική. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, οι καλοί και οι 
κακοί ήρωες είναι οι ίδιοι τόσο για τον συγγραφέα, όσο και για 
το κοινό.   Όμως συχνά η τελική πρόσληψη αποκλίνει από την 
προτιθέμενη πρόσληψη των «κακών» χαρακτήρων.  
  Χαρακτηριστικό είναι το πρώτο μυθιστόρημα ενός 
διακεκριμένου Έλληνα πεζογράφου, του Αλέξανδρου Κοτζιά 
(1926-1992), που έχει τον τίτλο «Πολιορκία» (1953). Με τον 
Μηνά Παπαθανάση ξεκινά την πλούσια πινακοθήκη αρνητικών 
ηρώων, που πρωταγωνιστούν στα επόμενα έργα του (επτά 
μυθιστορήματα και τρεις νουβέλες). Η περίπτωση του ήρωα 
αυτού προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Είναι δεξιός, σφοδρός 
αντικομουνιστής, και συνεργάτης των γερμανών.  
  Οι φρικαλεότητες που έχει διαπράξει είναι φοβερές. Ο 
αντικομουνιστής συγγραφέας προσπαθεί να τον παρουσιάσει 
ως ένα τραγικό χαρακτήρα, θύμα της ίδιας της πολιτικής του 
παράταξης για την οποία αγωνίστηκε, και η οποία τώρα τον 
θυσιάζει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας. Το φιλοαριστερό 
κοινό της εποχής του, τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη του 
εμφύλιου και τη νίκη του εθνικού στρατού, δεν είχε την ίδια 
άποψη. Παρά τις συγγραφικές προθέσεις, το κοινό 
«προσέλαβε» τον ήρωα ως ένα δοσίλογο, απόβρασμα της 
κοινωνίας, ο οποίος βρήκε το θάνατο που του άξιζε.  
  Ο Κοτζιάς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πεζογράφους 
της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Όμως η εμμονή του να 
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παρουσιάζει στα έργα του αρνητικούς χαρακτήρες του στοίχισε 
τις συμπάθειες ενός ευρύτερου κοινού.  
  Στον κινηματογράφο συναντάμε επίσης ανάλογα προβλήματα 
πρόσληψης. Στις μεταπολεμικές πολεμικές ταινίες οι γερμανοί 
ήταν οι «κακοί», ίσως και για τους ίδιους τους γερμανούς, μια 
και ήταν ναζί. Τι γίνεται όμως με ταινίες όπως ο 
«Ελαφοκυνηγός» του Μάικλ Τσιμίνο, για ένα μη αμερικανικό 
κοινό, αριστερών πεποιθήσεων, όπως το ελληνικό την επομένη 
της πτώσης της αμερικανόφερτης χούντας; Ο μηχανισμός της 
αφήγησης, με τους κεντρικούς ήρωες σε πρώτο πλάνο, πίεζε το 
θεατή σε μια ταύτιση στην οποία αντιστεκόταν ο 
αντιαμερικανισμός και φιλοβιετναμισμός του. Για τον έλληνα 
θεατή, καλοί ήταν οι βιετναμέζοι και κακοί οι αμερικάνοι.   
  Αφού ολοκληρώθηκε η γενοκτονία των ινδιάνων στης ΗΠΑ, οι 
αμερικανοί άρχισαν να νιώθουν ενοχές. Έτσι, οι «κακοί» 
ινδιάνοι στα πρώτα καουμπόικα, όπως αυτά με πρωταγωνιστή 
τον Τζων Γουέην, έγιναν ξαφνικά «καλοί» σε έργα όπως το 
«Μεγάλο ανθρωπάκι» με τον Ντάστιν Χόφμαν και το 
«Χορεύοντας με τους λύκους» με τον Kevin Kostner. Ακόμα και 
όταν δεν έχουν πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, σε έργα όπως το 
Shanghai noon με τον Τσάκι Τσαν, οι ινδιάνοι είναι σύμμαχοι 
των «καλών». Αφού εξολοθρεύτηκε ο «καλός» ινδιάνος του 
18ου αιώνα, ο ευγενής άγριος, όπως ο «τελευταίος των 
Μοϊκανών», αναβιώνει ο μύθος του. Η ταύτιση με τους 
«καλούς» ινδιάνους δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αμβλύνει τις 
ενοχές των αμερικανών.  
  Οι κώδικες παραγωγής, με κυρίαρχη όπως είπαμε τη 
μανιχαϊστική διάσταση, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις 
μεταμοντέρνες, κυρίως κινηματογραφικές, αφηγήσεις, 
αποτελούν ένα κίνδυνο για τον μέσο αναγνώστη όταν κληθεί να 
προσλάβει αφηγήσεις του παρελθόντος. Ο Γκέοργκ Λούκατς 



 

548 
 

μιλάει για ένα αναγκαίο άλμα αναχρονισμού που πρέπει να 
κάνει ο αναγνώστης προκειμένου να οδηγηθεί σε μια 
πληρέστερη κατανόηση έργων περασμένων εποχών. Η 
φαινομενολογία συνειδητοποιεί τα όρια ενός τέτοιου άλματος 
μιλώντας για τη σύντηξη οριζόντων, η οποία όμως συχνά 
οδηγεί σε παρερμηνείες.  
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. 
Διαβάζοντάς την ο σύγχρονος αναγνώστης, παρασυρμένος από 
τον μανιχαϊστικό κώδικα πρόσληψης, έχει την τάση να δει μια 
«καλή» Αντιγόνη θύμα ενός «κακού» Κρέοντα. 
  Στην πραγματικότητα δεν έχουμε να κάνουμε με ένα καλό και 
ένα κακό χαρακτήρα, αλλά με δυο τραγικά πρόσωπα, που 
έχουν όμως κάποια διαφορά ως προς την τραγικότητα του 
χαρακτήρα τους.  
  Ο Αριστοτέλης μας λέγει ότι υπάρχουν δυο ειδών τραγικοί 
χαρακτήρες: ο χαρακτήρας που υποφέρει χωρίς να το αξίζει, 
χωρίς να του πρέπει, και για τον οποίο νιώθουμε έλεο, όπως η 
Αντιγόνη και ο Φιλοκτήτης, και ο χαρακτήρας που υποφέρει 
«δι’ αμαρτίαν τινά», δηλαδή από ένα θόλωμα της λογικής, από 
μια λαθεμένη ενέργεια, όπως ο Κρέων και ο Αίας. Αντίθετα με 
τον «κακό» ήρωα, ο δεύτερος τύπος τραγικού ήρωα 
συνειδητοποιεί το λάθος του, μετανιώνει, πληρώνει γι’ αυτό 
και υποφέρει με αξιοπρέπεια. Κατά τον Αριστοτέλη, η πιο 
«τραγική» τραγωδία είναι ο «Οιδίπους Τύραννος», και αυτό 
πιθανόν γιατί ο Οιδίπους εμπίπτει και στις δυο κατηγορίες.  
  Έτσι βλέπουμε ότι στην τραγωδία δεν υπάρχουν κακοί 
χαρακτήρες, αλλά σε κάποιους χαρακτήρες απλώς ενυπάρχει το 
κακό, ως «αμαρτία τις».  
  Στα κορυφαία λογοτεχνικά αριστουργήματα, από τις 
σαιξπηρικές τραγωδίες μέχρι τα μεγάλα ρεαλιστικά 
μυθιστορήματα του 19ου αιώνα, οι κεντρικοί ήρωες είναι 
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τραγικοί, όχι κακοί. Το κακό είναι μέσα τους και, γυρνώντας 
σαν μπούμερανγκ πάνω τους, οδηγεί στη πτώση και στη 
μεταμέλεια. Και στις δυο περιπτώσεις νιώθουμε το τραγικό 
αίσθημα του «ελέους» για αυτούς. Ο Οθέλος αυτοκτονεί, ενώ 
και ο Μάκβεθ ουσιαστικά αυτοκτονεί, δεχόμενος με 
γενναιότητα μια μάχη για την οποία ξέρει, όπως του προείπαν 
οι μοίρες, ότι θα είναι μοιραία γι αυτόν. Το μπούμερανγκ που 
είπαμε κτύπησε πολύ δυνατά τον βασιλιά Ληρ στο κεφάλι, 
σαλεύοντας τα λογικά του, όχι όμως τόσο ώστε να μην έχει 
συνείδηση του κακού που έσπειρε.  
  Είναι αλήθεια ότι ο Σαίξπηρ κάνει χώρο και για «κακούς» 
ήρωες, όπως ο Ιάγος και ο Edmund. Αυτό πιθανότατα έχει να 
κάνει με την άμβλυνση του τραγικού αισθήματος απέναντι στη 
ζωή. Ο κίνδυνος δεν κρύβεται πια σε μια προδιαγεγραμμένη 
από τη μοίρα πορεία, στη συσκότιση του ανθρώπινου νου ή 
στην ισχυρογνωμοσύνη του τραγικού ήρωα αλλά στους 
«κακούς» που παραμονεύουν, απέναντι στους οποίους ο 
άνθρωπος νιώθει λίγο πολύ ανίσχυρος. Και η διαφορά αυτή 
έγκειται σε μεγάλο βαθμό στις κοινωνικές συνθήκες 
παραγωγής, και συνακόλουθα πρόσληψης των αντίστοιχων 
έργων. Ο ελεύθερος αθηναίος πολίτης, συμμετέχοντας άμεσα 
στα κοινά μέσω της Εκκλησίας του Δήμου, μπορούσε να πείσει 
τους συμπολίτες του για τα αμαρτήματα κάποιων συμπολιτών 
του, ώστε να παρθούν μέτρα εναντίον τους. Ο ελισαβετιανός 
πολίτης αντίθετα δεν θα μπορούσε να πείσει ποτέ τον ηγεμόνα 
του, ώστε να τον αποτρέψει αποτελεσματικά από το κακό. Ενώ 
αυτός νιώθει ανήμπορος μπροστά στην εξουσία, ο αθηναίος 
πολίτης νιώθει ότι εκείνος είναι εξουσία, πράγμα που του δίνει 
μια απίστευτη αίσθηση δύναμης και αυτοπεποίθησης. Αυτό 
αντανακλάται στην αποφασιστικότητα με την οποία ο Ορέστης 
σκοτώνει την μητέρα του και τον εραστή της αμέσως μόλις 
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ενηλικιώνεται και γυρνάει στο Άργος. Ο Άμλετ, αντίθετα, ζει στο 
παλάτι, και ο νεκρός πατέρας του πρέπει να του υπενθυμίσει το 
καθήκον του. Παρ’ όλα αυτά διστάζει, και μόνο όταν μαθαίνει 
ότι ο βασιλιάς δολοφόνος του πατέρα του τον έχει ήδη 
δηλητηριάσει και εκείνον και πρόκειται να πεθάνει, ορμάει με 
το ξίφος εναντίον του. Ο Ορέστης σκοτώνει μια τραγική 
Κλυταιμνήστρα, τη μητέρα του, ο Άμλετ ένα «κακό» Κλαύδιο, 
τον πατριό του. Ο Άμλετ είναι ολοφάνερα λιγότερο τραγικός, αν 
λάβει κανείς υπόψη του τη ρήση του Αριστοτέλη ότι «Όταν δ’ 
εν ταις φιλίαις εγγένηται τα πάθη, οίον ή αδελφός αδελφόν ή 
υιός πατέρα ή μήτηρ υιόν ή υιός μητέρα αποκτείνει ή μέλλη ή τι 
άλλο τοιούτον δρα, ταύτα ζητητέον» (1453b) [Όταν όμως 
μεταξύ συγγενών συμβαίνουν τα πάθη, π.χ. ή αδελφός 
αδελφόν ή υιός πατέρα ή μήτηρ υιόν ή υιός μητέρα ή φονεύσει 
ή πρόκειται (να φονεύσει) ή άλλο τι τοιούτο πράξη, ταύτα (τα 
πάθη) πρέπει να ζητεί (ο ποιητής.). Αριστοτέλους Περί 
Ποιητικής, βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα χχ, μετ. Σίμου 
Μενάρδου].  
  Στους μεγάλους ρεαλιστές του 19ου αιώνα δεν υπάρχει ρόλος 
για τους κακούς, παρά μόνο ως δευτερεύοντα πρόσωπα. 
Τέτοιος είναι π.χ. ο δεσμοφύλακας του Φαμπρίς και ο 
υπουργός Ράσι στο «Μοναστήρι της Πάρμας». Οι τραγικοί 
ήρωες δεν είναι κακοί, αλλά έχουν το κακό μέσα τους, για το 
οποίο πληρώνουν. Στα δυο μεγάλα αριστουργήματα του 
Τολστόι, «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Άννα Καρένινα», δεν 
υπάρχουν κακοί. Στο «Πόλεμος και Ειρήνη» υπάρχει ίσως η 
«κακιά» Έλενα, η άπιστη πρώτη γυναίκα του Πιέρ, ενώ η Άννα 
Καρένινα δεν είναι κακιά, αλλά απλά ένοχη για τη μοιχεία που 
διέπραξε. Για μια παρόμοια μοιχεία η Λαίδη Τσάτερλυ δεν θα 
νιώσει καμιά ενοχή, απόλυτα δικαιωμένη από το δημιουργό 
της. 
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  Ίσως οι πιο τραγικοί μυθιστορηματικοί ήρωες είναι εκείνοι του 
Ντοστογιέφσκι, οι «Δαιμονισμένοι» του, ο Ρασκόλνικοφ στο 
«Έγκλημα και τιμωρία», ο Ντιμίτρι στο «Αδελφοί Καραμαζώφ». 
Και είναι πολύ τραγικοί γιατί κουβαλάνε εν επιγνώσει τους το 
κακό μέσα τους, ενώ ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται την έμφυτη 
καλοσύνη που τους διακρίνει. 
  Υπάρχουν και «κακοί» ήρωες που κουβαλάνε το καλό μέσα 
τους χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε. Σ’ αυτή την περίπτωση μας 
αποκαλύπτεται με ένα εφέ απροσδόκητου, κυρίως στο τέλος, 
δίνοντας συχνά στο έργο ένα happy end. Η πιο χαρακτηριστική 
περίπτωση είναι αυτή του Εμπενέζερ Σκρουτζ, στις 
«Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» του Ντίκενς, στον οποίο 
βλέπουμε στο τέλος μια θεαματική μεταστροφή. Μια ανάλογη 
μεταστροφή βλέπουμε και στον Ιαβέρη στους «Άθλιους», που 
συνειδητοποιώντας την καλοσύνη του ανθρώπου που δίωκε 
τόσα χρόνια, αυτοκτονεί γεμάτος τύψεις.  
  Ο Ουγκώ διατηρεί μια τραγική αίσθηση της ζωής. Οι 
πραγματικοί Ιαβέρηδες όμως δεν αυτοκτονούν, όπως στην 
περίπτωση του Hurricane, του μαύρου πυγμάχου, οι διώκτες 
του οποίου κατάφεραν να δικαστεί σε 20 χρόνια φυλακή, με 
μια άδικη κατηγορία ανθρωποκτονίας. Ούτε καν τιμωρούνται.  
  Και για να δώσουμε ένα πιο πρόσφατο, κινηματογραφικό 
παράδειγμα, ο θεατής μόνο στο τέλος του έργου παύει να 
νιώθει αποστροφή για τον «κακό» δήμαρχο στο Chocolat, όταν 
τον βλέπει έντρομο να συνειδητοποιεί την καταστροφή που 
προκάλεσε με τη στάση του. Ο αγροίκος μπάρμαν, που τον έχει 
εγκαταλείψει η γυναίκα του μην αντέχοντας τη συμβίωση μαζί 
του, βάζει φωτιά στο πλοιάριο τον επισκεπτών, οι οποίοι λίγο 
έλειψε να καούν ζωντανοί, επειδή νόμιζε ότι αυτό ήταν που 
ήθελε ο δήμαρχος κατά βάθος. Έτσι ακριβώς ενήργησε και ο 
Σμερντιακόφ στους «Αδελφούς Καραμαζώφ», σκοτώνοντας το 
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γέρο Καραμαζώφ, ακολουθώντας, όπως πίστευε, τις ιδέες του 
Ιβάν. 
  Στους ήρωες του Ίψεν η δυστυχία προκαλείται από το «κακό» 
που έχουν οι ήρωες μέσα τους. Στην περίπτωση του Χέλμερ στο 
«Κουκλόσπιτο», το κακό είναι μια υποκριτική αίσθηση 
τιμιότητας. Στην περίπτωση του Γκρέγκερ στην «Αγριόπαπια», 
το κακό είναι μια υψηλή αίσθηση της αλήθειας. 
Αποκαλύπτοντας την αλήθεια, οδηγεί ο Γκρέγκερ το κοριτσάκι 
στην αυτοκτονία. Όσο για τους ήρωες του Τσέχωφ, αυτοί 
κάνουν δυστυχισμένους αυτούς που τους αγαπούνε απλά και 
μόνο γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να τους αγαπήσουν. Μόνο ο 
μισογύνης Στρίνμπεργκ παρουσιάζει «κακές» τις ηρωίδες του, 
και τον άντρα θύμα τους. 
  Συνοψίζουμε.  
  Οι ήρωες με το κακό μέσα τους προϋποθέτουν μια τραγική 
αντίληψη για τη ζωή, όπως στην κλασική αρχαιότητα, και εν 
μέρει στη σύγχρονη εποχή. Οι τραγικοί ήρωες λειτουργούν σε 
εποχές που ο άνθρωπος, ισχυρός απέναντι στην εξουσία, ή 
όντας ο ίδιος εξουσία όπως στις δημοκρατίες της κλασικής 
αρχαιότητας, αισθάνεται έντρομος μπροστά στα καταστροφικά 
αποτελέσματα των παρορμήσεών του ή του ισχυρογνώμονα 
χαρακτήρα του. Αντίθετα οι κακοί χαρακτήρες λειτουργούν 
αφηγηματικά σε μια εποχή που ο άνθρωπος νιώθει ανίσχυρος 
και εκτεθειμένος σε κινδύνους, φορέας των οποίων είναι οι 
«κακοί», και μάλιστα φορείς εξουσίας, όπως οι διεφθαρμένοι 
υψηλόβαθμοι αστυνομικοί και πολιτικοί σε χολιγουντιανά 
έργα. Ο θεατής μέσω ενός μηχανισμού ταύτισης με τους 
θετικούς ήρωες, νικώντας σε φαντασιακό επίπεδο, εξορκίζει το 
κακό που τον περικυκλώνει και τον απειλεί.  
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Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ σε θεατρική 
διασκευή, παραμύθι και κόμικς 

 
Εισήγηση που έγινε σε συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του  Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα 
«Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους», Αθήνα 
15-17 Απριλίου στα εκπαιδευτήρια Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου. 
Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά που εκδόθηκαν με επιμέλεια 
Θόδωρου Γραμματά από τις σχολές Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου το 
2006.  
 
  Σαν θέμα της εισήγησής μου έχω τη μεταγραφή του «Όνειρου 
καλοκαιρινής νύχτας» σε κόμικς, παραμύθι και θεατρική 
διασκευή για παιδιά. Συγκρίνοντας το πρωτότυπο με τις 
διασκευές, αλλά και τις διασκευές μεταξύ τους, πιστεύω ότι 
μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.  
  Διαβάζοντας το πρόγραμμα είδα ότι και άλλοι τρεις εισηγητές 
κάνουν εισηγήσεις πάνω στο ίδιο σαιξπηρικό έργο, ενώ για τρία 
άλλα έργα του Σαίξπηρ μιλάει ένας μόνο ομιλητής για το 
καθένα τους. Στις παράλληλες εκδηλώσεις βλέπω επίσης μια 
θεατρική παράσταση και μια προβολή μαγνητοσκοπημένης 
παράστασης του ίδιου έργου. Και από αυτό το γεγονός 
μπορούμε ίσως να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Θα 
ήθελα να ζητήσω συγνώμη που δεν μπόρεσα να ακούσω τις 
προηγούμενες εισηγήσεις, λόγοι υγείας με εμπόδισαν, και έτσι 
ίσως υπάρξουν κάποιες επικαλύψεις. 
  Δεν ξέρω ποιοι λόγοι οδήγησαν του τρεις εισηγητές, ή μάλλον 
τις τρεις εισηγήτριες, στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου. 
Εγώ θα αναφέρω τον λόγο που με οδήγησε σε αυτή την 
επιλογή, γιατί μ’ αυτόν έχω να προτείνω και κάποιο 
προβληματισμό.  
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  Πριν δώδεκα χρόνια πήγα με το γιο μου στο θέατρο του 
Γιώργου Μιχαηλίδη να δούμε το «Όνειρο Καλοκαιρινής 
Νύχτας». Όχι σε θεατρική διασκευή για παιδιά, αλλά σε 
κανονική παράσταση για μεγάλους. Ο γιος μου ήταν τότε 7 
χρονών, πήγαινε στη δευτέρα δημοτικού. Ήταν μια θαυμάσια 
παράσταση. Αυτό όμως που δεν μπορούσα να φανταστώ είναι 
ότι θα ενθουσιαζόταν τόσο πολύ ο γιος μου. Απαίτησε πιεστικά 
να πάμε να το ξαναδούμε. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πήγαμε και 
το ξαναείδαμε.  
  Και μου δημιουργήθηκε τότε το ερώτημα: Υπάρχουν απόλυτα 
στεγανά ανάμεσα στο θέατρο για μεγάλους και στο θέατρο για 
παιδικό και νεανικό κοινό; Η απάντηση που έδωσα ήταν 
αρνητική. Υπάρχουν έργα για μεγάλους που μπορούν να 
προσληφθούν και από μικρότερες ηλικίες. Αυτά τα έργα είναι 
ίσως σκόπιμο να τα βλέπουν τα παιδιά και στο πρωτότυπο και 
όχι μόνο σε διασκευές.   
  Τι είναι όμως αυτό που έκανε το συγκεκριμένο έργο να αρέσει 
τόσο στο γιο μου; 
  Πιστεύω ότι είναι τα παρακάτω δυο στοιχεία: το στοιχείο του 
φανταστικού και το στοιχείο του κωμικού.  
  Ας ξεκινήσουμε με το δεύτερο. Το κωμικό είναι πάντα 
ευχάριστο, αρέσει στα παιδιά, και γι’ αυτό τα περισσότερα 
θεατρικά έργα για παιδιά είναι γεμάτα κωμικά στοιχεία. Ο 
αγαπημένος των παιδιών είναι ο παππούς Αριστοφάνης και όχι 
ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής ή ο Ευριπίδης. Είχα την ευκαιρία να 
κάνω αυτή τη διαπίστωση σε δικά μου, λογοτεχνικά κείμενα, με 
τρόπο που με συγκλόνισε. Όμως γι’ αυτό το θέμα, την ανάγκη 
δηλαδή τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με ευχάριστη, 
χιουμοριστική λογοτεχνία και όχι με ψυχοπλακωτική, μίλησα σε 
κάποιο άλλο συνέδριο. Τη λέξη «ψυχοπλακωτική»  
χρησιμοποίησαν κάποιοι μαθητές Λυκείου για να 
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χαρακτηρίσουν τα κείμενα του ανθολογίου νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, όπως μου είπαν κάποιοι συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί.  
  Και ας πάμε στο πρώτο στοιχείο, το στοιχείο του φανταστικού, 
με την έννοια του μη ρεαλιστικού. Το φανταστικό στη 
λογοτεχνία αρέσει στα παιδιά, και γι’ αυτό η παιδική 
λογοτεχνία στη συντριπτική της πλειοψηφία μπορεί να ενταχθεί 
στην κατηγορία του φανταστικού.  
  Και όχι μόνο. Σε όλη την ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
βλέπουμε το φανταστικό να κυριαρχεί. Από τις αρχαίες 
τραγωδίες, με τους θεούς να εμφανίζονται επί σκηνής, τον 
Δαρείο και τον πατέρα του Άμλετ να εμφανίζονται σαν 
φαντάσματα, τον Διγενή Ακρίτα και τον Ερωτόκριτο να 
κατατροπώνουν μόνοι τους χιλιάδες εχθρούς μέχρι την Ωραία 
Ρεμέδιος στα «Εκατό χρόνια μοναξιάς» του Μάρκες που 
αναλήφθηκε στους ουρανούς, το φανταστικό είναι κυρίαρχο. 
Ίσως ο ρεαλισμός, και ας συνηγορεί τόσο γι’ αυτόν ο Γκέοργκ 
Λούκατς που τον χρησιμοποιεί κυριολεκτικά σαν προκρούστη, 
να μην είναι παρά μια παρέκκλιση στην ιστορία της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Στα νεότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής 
λογοτεχνίας για παράδειγμα, το φανταστικό καταλαμβάνει μια 
σημαντική θέση, από τα διηγήματα του Ανδρέα Μήτσου και 
του Άρη Σφακιανάκη μέχρι τα μυθιστορήματα του Βασίλη 
Γκουρογιάννη, του Γιώργη Γιατρομανωλάκη και τα τελευταία 
μυθιστορήματα του Παύλου Μάτεσι. 
  Σε δύο έργα του Σαίξπηρ το φανταστικό κυριαρχεί, στο 
«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και στην «Τρικυμία». Η 
«Τρικυμία» όμως δεν έχει το στοιχείο του χιούμορ και του 
κωμικού που κυριαρχεί στο «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας». Ο 
συνδυασμός λοιπόν και των δυο είναι που κάνει ένα έργο τόσο 
κατάλληλο και για τις μικρές ηλικίες. Ο συνδυασμός αυτός 
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υπάρχει σε αρκετά έργα του Αριστοφάνη, όχι όμως του 
Μολιέρου για παράδειγμα.  
  Και, για να δώσουμε ένα ακόμη παράδειγμα από το χώρο της 
όπερας, ο «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ είναι έργο που έχει 
διασκευαστεί για παιδιά και έχει παιχτεί και από την Εθνική 
Λυρική Σκηνή. Η όπερα αυτή του Μότσαρτ διαθέτει και τα δυο 
αυτά στοιχεία: του φανταστικού και του χιούμορ.  
  Και, μια και μιλάμε για τον Μαγικό Αυλό, ας αναφερθούμε σε 
μια από τις υποτιθέμενες δυσκολίες της πρόσληψης των έργων 
για μεγάλους από μικρούς αποδέκτες: Το μήνυμα ή το νόημα 
ενός έργου.  
  Ο νοησιαρχικός αιώνας μας έχει θεοποιήσει το νόημα, και στις 
θεωρίες της λογοτεχνίας, στις περισσότερες τουλάχιστον, 
κυριαρχούν έννοιες όπως ερμηνεία, κατανόηση, μήνυμα κ.λπ. 
Όμως το νόημα δεν είναι ορυκτό που πρέπει ο αναγνώστης ή ο 
θεατής να σκάψει για να το βρει. Τις περισσότερες φορές είναι 
διάφανο, όπως στην περίπτωση της στρατευμένης τέχνης. Τι 
νόημα έχει άραγε να στείλεις ένα μήνυμα που ο αποδέκτης 
αδυνατεί να αποκωδικοποιήσει; Το μήνυμα είναι διάφανο, 
εξαρτάται απλά  από τη μαγεία των αφηγηματικών τεχνικών, ή 
καλύτερα από τη λογοτεχνικότητα του κειμένου, το αν το 
μήνυμα αυτό θα εγχαραχθεί βαθιά στη συνείδηση του δέκτη ή 
όχι. Η σύγχρονη ποίηση βέβαια είναι μια πιο περίεργη ιστορία 
για να τη συζητήσουμε τώρα.  
  Έχει σημασία αν ο μικρός θεατής της όπερας δεν μάθει ποτέ 
την τεκτονική αλληγορία του «Μαγικού Αυλού»; Το ότι 
παρακολούθησε ένα συναρπαστικό παραμύθι που του άρεσε 
δεν είναι αρκετό; Ας αναζητήσουμε λοιπόν τον επαρκή 
αναγνώστη ή θεατή στους ενήλικες, και ας αναλογισθούμε για 
άλλη μια φορά τον αφορισμό του Marshal Mc Luhan: The 
medium is the message, το μέσο είναι το μήνυμα.  
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  Και στο «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» δεν υπάρχει μήνυμα. 
Γράφηκε και παίχτηκε για να «λαμπρύνει, να υμνήσει, κάποιους 
πριγκηπικούς γάμους», ουσιαστικά για να διασκεδάσει τους 
καλεσμένους. Είναι ένα συναρπαστικό παραμύθι, και σαν 
τέτοιο πρέπει να το δούμε. Αν ψάξουμε τη θεματική του έρωτα, 
δεν θα βρούμε και πολλά πράγματα. Δυο ερωτευμένοι που 
αγαπιούνται. Μια που αγαπά αλλά δεν την αγαπούν. Ένα 
ζευγάρι, ο Όμπερον και η Τιτάνια, που αγαπιούνται αλλά και 
δεν μένουν σταθερά πιστοί ο ένας στον άλλο. Ένας βασιλιάς 
που ετοιμάζεται να παντρευτεί την καλή του, αφού είχε κάνει 
και αυτός αρκετές μπερμπαντοδουλειές. Και μια Θίσβη που 
αυτοκτονεί στη θέα του νεκρού αγαπημένου της Πύραμου, ο 
οποίος αυτοκτόνησε γιατί τη νόμισε νεκρή, κατασπαραγμένη 
από ένα λιοντάρι. Ο Σαίξπηρ δεν φανταζόταν, παρεμπιπτόντως, 
ότι με αυτό του το έργο θα παρωδούσε τον Ρωμαίο και 
Ιουλιέττα που έγραψε λίγα χρόνια αργότερα. Είναι αρκετά 
πλατιά η γκάμα των ερωτικών σχέσεων, είναι αλήθεια, χωρίς 
όμως να υπάρχει μια εμβάθυνση σ’ αυτές. Η πλοκή, το 
παραμύθι, είναι αυτό που κάνει ενδιαφέρον το έργο.  
  Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» έχει αποτελέσει πηγή 
έμπνευσης για μεγάλους μουσικούς. Πρώτος ο Χένρι Πέρσελ το 
1692 έγραψε τη «Βασίλισσα με τις νεράιδες». Ακολούθησε 
κάποιος Σμιθ, και στη συνέχεια ο Φέλιξ Μέντελσον το 1826 
γράφει την εισαγωγή «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» από όπου 
το γνωστό μας γαμήλιο εμβατήριο. Την ίδια χρονιά παίζεται 
στην Αγγλία η όπερα «Όμπερον» του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. 
Το 1850 ο Αμπρουάζ Τομά συνθέτει το «Songe d’ une nuit d’ 
été» και το 1960 ο Benjamin Britten γράφει τη δική του 
ομώνυμη όπερα. 
  Το 1999 το έργο γυρίστηκε σε κινηματογραφική ταινία σε 
σκηνοθεσία Michael Hoffman και πρωταγωνιστές τον Κέβιν 
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Κλάιν ως Bottom, την Μισέλ Πφάιφερ ως Τιτάνια, τον Rupert 
Everett ως Όμπερον, κ.α.  
  Είδαμε την όπερα του Μπρίττεν σε κινηματογραφημένη 
παράσταση από το φεστιβάλ του Glyndebourne σε διεύθυνση 
Bernard Haitink, με την Ileana Cotrubas στο ρόλο της Τιτάνιας 
και τον James Bowman στο ρόλο του Όμπερον, καθώς  και την 
ταινία του Χόφμαν. Καλοπροσεγμένα έργα, εντυπωσιάζουν 
νομίζω περισσότερο με τα σκηνικά του δάσους.  
  Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» ενέπνευσε για πάνω από 
τετρακόσια χρόνια ιστορίες και εικόνες μικροσκοπικών 
ανθρώπων με φτερά πεταλούδας που ζουν στα δάση. Οι 
νεράιδες του Ντίσνευ είναι οι απόγονοί τους. Για πολλά χρόνια 
ο Puck πρωταγωνιστούσε σε κυριακάτικα κόμικς. Στο 
κινηματογραφικό έργο «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» (Dead 
poets society) χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο της 
ασυμβίβαστης νεολαίας .   
  Όμως ας δούμε τις διασκευές για παιδιά τις οποίες 
μελετήσαμε. Και πρώτα πρώτα το παραμύθι σε προσαρμογή 
Μπρους Κόβιλ και εικονογράφηση Ντένις Νόλαν, σε 
μετάφραση Μαρίας Παπά, εκδόσεις Λιβάνη 2002. 
  Η πρόθεση του συγγραφέα κάνοντας αυτή τη μεταγραφή ήταν 
να εξοικειωθεί ο μικρός αναγνώστης με το έργο του Σαίξπηρ 
ώστε αργότερα να έλθει σε πιο αβίαστη επαφή μαζί του. Έτσι 
με βάση την πλοκή του σαιξπηρικού έργου γράφει ένα σύντομο 
παραμύθι, με ελάχιστες επεμβάσεις στην πλοκή, κυρίως 
αφαιρέσεις. «Η πιο δραστική αφαίρεση» λέγει ο συγγραφέας 
«…ήταν ο περιορισμός του σχετικού βάρους που δίνεται στην 
τελευταία πράξη, η οποία αποτελείται σε μεγάλο μέρος από 
μια παράσταση μέσα σε μια άλλη παράσταση. Ενώ στο θέατρο 
αυτό μπορεί να αποτελεί ένα διασκεδαστικό τέχνασμα, δεν 
προσθέτει τίποτε περισσότερο στην πλοκή πέρα από ένα 
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σχόλιό της». Κατά τη γνώμη μας έχει δίκιο που κάνει αυτή την 
αφαίρεση, μια και στα παραμύθια τα επεισόδια είναι κυρίως 
πυρηνικά, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Ρολάν Μπαρτ, 
το ένα δηλαδή πυροδοτεί το άλλο. Επίσης κάνει και μια 
προσθήκη. Πηγαίνει λίγο πριν την αρχή του σαιξπηρικού έργου, 
βάζοντας την Ερμία να αρνείται στον πατέρα της να παντρευτεί 
τον Δημήτριο. Στη συνέχεια «Ο πατέρας της την οδήγησε στον 
άρχοντα της πόλης για να ζητήσει το δίκιο του», σκηνή με την 
οποία ξεκινάει το έργο του ο Σαίξπηρ.  
  Εδώ θα επισημάνουμε την κατεξοχήν συνθήκη της αφήγησης, 
ένας αφηγητής να ερμηνεύει τις πράξεις των ηρώων, πράγμα 
που στο θέατρο το κάνει ο θεατής μόνος του. Διαβάζουμε για 
παράδειγμα «Όταν ο Πουκ είδε το νεαρό Αθηναίο ξαπλωμένο 
τόσο μακριά από την κοπέλα, πίστεψε ότι σίγουρα ο 
Λύσανδρος ήταν ο άνδρας που του είχε πει ο Όμπερον». Το 
«πίστεψε» είναι κάτι που πρέπει να συμπεράνει με τη 
φαντασία του ο θεατής. Και πιο κάτω: Η Ελένη «Όταν βρήκε τον 
Λύσανδρο ξαπλωμένο καταγής, φοβήθηκε ότι ήταν άρρωστος ή 
πληγωμένος». Το «φοβήθηκε» στο σαιξπηρικό έργο βγαίνει σαν 
συμπέρασμα από τα λόγια της: «Ο Λύσανδρος, στο χώμα. 
Νεκρός ή κοιμισμένος; Αίματα δε βλέπω. Λύσανδρε, αν είσαι 
ζωντανός, καλέ μου, ξύπνα!» (Πράξη Β΄ Σκηνή 2, στη 
μετάφραση του Βασίλη Ρώτα). Στη μια σελίδα του βιβλίου 
υπάρχει μια εικόνα ενώ στην απέναντι σελίδα βρίσκεται το 
κείμενο, με μια μικρότερη εικόνα στην κορυφή. Έχουμε δηλαδή 
εδώ την τρίτη μορφή σχέσης κειμένου-εικόνας, όπως την 
περιγράφει η Ρένα Σιβροπούλου στο βιβλίο της «Ταξίδι στον 
κόσμο των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών», όπου το 
κείμενο μεταφέρει το βασικό περιεχόμενο της διήγησης, ενώ η 
εικόνα είναι επιλεκτική . 
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  Στο κόμικς, ένα από τα γνωστά της γενιάς μου Κλασικά 
Εικονογραφημένα, δεν βλέπουμε ούτε όνομα διασκευαστή 
ούτε εικονογράφου. Η πρόθεση όμως του εκδότη, σε όλα τα 
έργα της σειράς, δεν πρέπει να ήταν διαφορετική από την 
πρόθεση του άγγλου διασκευαστή, να γνωρίσουν δηλαδή οι 
μικροί αναγνώστες τα αριστουργήματα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Αν κρίνω από προσωπική πείρα, έχει πετύχει το 
στόχο του. Από παιδί του δημοτικού ήξερα ποιος ήταν ο 
Οιδίπους Τύραννος και ποια η Αντιγόνη μέσα από αυτά τα 
Κλασικά Εικονογραφημένα.  
  Ένα κόμικς μοιάζει με ένα θεατρικό έργο. Εμφανίζεται ένα 
υποτυπώδες παρακείμενο, δίκην αφηγητή, και το υπόλοιπο 
κείμενο δεν είναι παρά ο λόγος των προσώπων 
εικονογραφημένος, όπου εδώ η σχέση μεταξύ κειμένου και 
εικόνας είναι συμμετρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται 
επιλογή από το σαιξπηρικό κείμενο με βάση την οικονομία του 
έργου, να χωρέσει δηλαδή η διασκευή σε σαράντα τόσες 
σελίδες. Το κείμενο ο διασκευαστής το ακολουθεί πιστά. Τόσο 
πιστά μάλιστα, που ξεφεύγει σε ατοπήματα. Όταν ο Δημήτρης 
λέγει «Μη μου ερεθίζεις το μίσος της ψυχής μου» (Πράξη Β 
Σκηνή 1) χρησιμοποιεί προφανώς ένα σχήμα λόγου. Την Ελένη 
δεν την μισεί πραγματικά, απλά δεν την αγαπά και 
χρησιμοποιεί μια ακραία έκφραση για να την ξεφορτωθεί. Ο 
διασκευαστής όμως, παίρνοντας κατά γράμμα το σαιξπηρικό 
κείμενο, γράφει: «Μα και ο Δημήτρης, που πρώτα μισούσε την 
Ελένη…» (σελ. 30).  
  Ο διασκευαστής του παραμυθιού επιδέξια αποφεύγει το τέλος 
του έργου, την παράσταση του Πύραμου και της Θίσβης. Αυτό 
δεν το κάνει ο διασκευαστής του κόμικς. Όμως, υπακούοντας 
στην οικονομία των σελίδων που είπαμε, παραλείπει τα 
χιουμοριστικά σχόλια των θεατών, του Δούκα, της Ιππολύτης 
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και των δυο ζευγαριών. Χωρίς όμως αυτά χάνεται η κωμική 
αίσθηση, και μια ιλαροτραγωδία, λόγω της αδεξιότητας των 
ερασιτεχνών ηθοποιών, φαίνεται σαν κανονική τραγωδία.  
  Και ενώ υπάρχει η οικονομία των σελίδων, δεν υπάρχει η 
οικονομία του θεατρικού χώρου. Έτσι η αφήγηση του Όμπερον 
για τη σειρήνα, τον έρωτα και το μαγικό βότανο δίνεται 
εικονογραφικά, με τη μαγεία του φανταστικού.  
  Και τα δυο έργα, και το παραμύθι και το κόμικς, είναι χαμηλών 
λογοτεχνικών επιδιώξεων. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη 
θεατρική διασκευή του Γιάννη Καλαντζόπουλου. Ο 
Καλαντζόπουλος δεν έχει σαν στόχο να κάνει μια πιστή 
διασκευή. Μένοντας κοντά στο σαιξπηρικό έργο φιλοδοξεί να 
δώσει μια δική του δημιουργία. Θα τολμούσαμε να πούμε, 
χωρίς να φανούμε ιερόσυλοι, ότι σε ορισμένα κομμάτια που 
αναφέρονται στους ηθοποιούς που παίζουν τον Πύραμο και τη 
Θίσβη υπερβαίνει το σαιξπηρικό πρότυπο. 
  Το έργο ξεκινάει με ένα πρόλογο, που σκοπό έχει να 
τοποθετήσει το έργο σε χρόνο και σε τόπο, και να δώσει στο 
νεανικό κοινό το όνομα του συγγραφέα, με μόνη πληροφορία 
ότι έγραψε 31 έργα και με τη συμβουλή να μην ξεχάσει το 
όνομά του.  
  Η πρόθεσή του για μια ελεύθερη διασκευή φαίνεται από την 
αρχή. Κρατάει μια έξυπνη ατάκα, αλλά την τοποθετεί σε δικό 
του επεισόδιο. Ο Λύσανδρος και ο Δημήτρης καυγαδίζουν, 
ξιφομαχώντας ταυτόχρονα, για την καρδιά της Ερμίας. Δημ: Με 
θέλει ο πατέρας της. Λυσ: Παντρέψου τον πατέρα της λοιπόν.  
  Ενώ στο σαιξπηρικό έργο η Ελένη είναι που μαρτυράει στο 
Δημήτριο, off stage, την σχεδιαζόμενη φυγή του Λύσανδρου και 
της Ερμίας, ο Καλατζόπουλος, με μια έξυπνη σκηνική 
οικονομία, βάζει τον Δημήτρη να κρυφακούει το σχέδιό τους.  
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  Ο λόγος είναι σχεδόν συνέχεια ποιητικός, και η ρίμα 
δημιουργεί συχνά μια έντονη κωμική εντύπωση.  
 
  Μαζί: Ως τα βαθιά γεράματα θα ζήσουμ’ ενωμένοι.  
  Λυσ: Ας ειν’ καλά η θεία μου, που ’ναι και ματσωμένη.  
  Την ίδια κωμική εντύπωση κάνει και το εφέ του 
ομοιοτέλευτου.  
  Πουκ: Έρχεται θυμωμένος, έτοιμος για καυγά.  
  Τιτάνια: Σιγά τ’ αυγά.  
 
  Ο αριθμός των συλλαβών όμως σχεδόν πάντα είναι άνισος, και 
παρεισφρέει και πεζός λόγος. 
 
  Ελένη: Γιατί Δημήτρη μου, βρε Δημητράκη…  
                    δε σου αρέσει το γλυκό μου το μουτράκι; 
  Δημήτρης: Πάλι τα ίδια! Παράτα με σου λέω. 
  Ελένη: Μα σ’ αγαπώ Δημητράκη, κοίτα με, κλαίω! 
  Δημήτρης: Δε πα να κλάψεις όσο θες. 
                  Δεν κάνω κέφι τις ξανθιές. 
  Ελένη: Τα βάφω τα μαλλιά μου, πάω στο κομμωτήριο. 
  Δημήτρης: Βρε δε σε θέλω, μπα!… Κατάντησες μαρτύριο. 
 
  Τα τραγούδια που προσθέτει ο Καλαντζόπουλος είναι 
ιδιαίτερα κωμικά.  
 
  Λύσανδρος: θα σε ταΐζω ζάχαρη,  
                        Θα σε ταΐζω μέλι 
                       Και διόλου μη σε μέλλει 
                       Για την Ερμία την άχαρη. 
                       Κάποτε την αγάπησα 
                       Δεν ξέρω πώς την πάτησα 
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                       Μα τώρα που σε είδα 
                       Μου ήρθε κεραμίδα! 
 
  Και σε άλλο τραγούδι πιο κάτω: 
   
  Εγώ για σένα μάλωνα 
  Μα εσύ τα είχες μ’ άλλονα.  
 
  Η επινοητικότητα του Καλαντζόπουλου είναι αχαλίνωτη στις 
σκηνές με τους ηθοποιούς.  
   
  Κυδώνης: Αλλά μη φοβάσαι βρε χαζέ. Δεν είναι ανάγκη να 
σκοτωθείς στ’ αλήθεια. Στο θέατρο όλοι οι σκοτωμοί στα 
ψέματα γίνονται. 
  Ροκάνας: Καλά σου λέει ρε Στημόνη. Στα ψέματα να 
σκοτωθείς. Γιατί άμα σκοτωθείς στ’ αλήθεια, πώς θα συνεχιστεί 
το έργο; 
  Στημόνης: Τι να συνεχιστεί.  Στο τέλος είναι ο σκοτωμός. 
  Ροκάνας: Στο τέλος; Ε τότε σκοτώσου, δεν πειράζει.  
 
  Ο Καλαντζόπουλος παρωδεί και την κατάχρηση των 
υφολογικών τεχνικών. Στο παρακάτω δίστιχο παρωδεί τόσο την 
παρήχηση όσο και τη βεβιασμένη ρίμα. 
 
  Φυσούνης: Αχ, Πύραμε πυρόξανθε και πειραγμένε απείρως, 
                      Πήρε η πιρόγα πυρκαγιά και πυρετό έχει ο Σπύρος.  
 
  Το δίστιχο αυτό επαναλαμβάνεται και στο τέλος. 
  Εκεί που ο Καλαντζόπουλος υπερβαίνει το σαιξπηρικό 
πρότυπο είναι οι αναφορές στα γαϊδουροκεφαλή του Στημόνη, 
σε εφέ επανάληψης.  
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  Στημόνης: …να μου κάνουνε πλάκα, τα γαϊδούρια… 
                      Ε, αυτή θα ’ναι μεγάλη γαϊδουριά τους 
                     (τραγουδάει για να μη φοβάται) ήταν ένας 
γάιδαρος 
                     με μεγάλα αυτιά… 
 
  Στο σαιξπηρικό πρωτότυπο στο ίδιο σημείο της πλοκής 
υπάρχει μόνο μια αναφορά: «Για να με σκιάσουν, σαν να ’μουν 
γάιδαρος». (This is to make an ass of me. To fright me, if they 
could. Πράξη Γ, Σκηνή 1). 
  Ο Καλατζόπουλος όμως συνεχίζει και πιο κάτω. Στη συνομιλία 
του με την Τιτάνια λέει. «Μ’ έχουνε καλέσει στο γάμο ενού 
βασιλιά και θα ’ναι μεγάλη γαϊδουριά ν’ αργήσω». Επίσης λέει: 
«Όσο για υπομονή, την έχω γαϊδουρινή με το συμπάθιο». 
  Εδώ θα μπορούσε ίσως ο Καλαντζόπουλος να κάνει και 
αριστοφανικό χιούμορ. 
  Πιο κάτω όμως κάνει αριστοφανική σάτιρα, 
 
  Ερασιτέχνης ηθοποιός με κεφαλή γαϊδάρου, 
  Είν’ ότι πρέπει για κριτικός θεάτρου. Και ψώνιο και ανάγωγος. 
 
  Δεν πειράζει αν δεν καταλάβουν οι μικροί θεατές, θα 
καταλάβουν οι γονείς ή οι δάσκαλοι που τους συνοδεύουν.  
  Στο μονόλογο του Στημόνη, αφού του έχουν βγάλει τη 
γαϊδουροκεφαλή, υπάρχει δυο φορές η λέξη γάιδαρος και δυο 
φορές η λέξη γκαρίζω ενώ στο σαιξπηρικό πρότυπο μια: «Θα 
’ναι γάιδαρος όποιος καταπιαστεί να εξηγήσει αυτό το όνειρo» 
(Man is but an ass if he go about to expound this dream. Πράξη 
Δ, Σκηνή 1, στο τέλος).  
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  Η αναφορά στον «Τοίχο του αίσχους» είναι πια ανεπίκαιρη, 
όχι όμως και οι παρακάτω αναφορές στο ποδόσφαιρο και στα 
σήριαλ.  
 
  Θίσβη: Τις Κυριακές στα γήπεδα θα πήγαινες καλέ μου  
            Κι εγώ θα σε περίμενα τρώγοντας το ζελέ μου 
            Μα τώρα μου σκοτώθηκες χωρίς καμιά αιτία 
            Και δε με σώζει πια καμιά «Τόλμη και γοητεία».  
 
  To burlesque επικρατεί της κωμωδίας στην ευφάνταστη αυτή 
διασκευή του Καλαντζόπουλου που είναι κρίμα να μένει 
ανέκδοτη.  
   Στην παιδική λογοτεχνία και στο παιδικό θέατρο τα επεισόδια 
είναι πυρήνες, πρέπει να πυροδοτούν τη δράση, γιατί αυτά 
μόνο φαίνεται να τραβάνε το ενδιαφέρον των μικρών θεατών. 
Ένα από τα ωραιότερα σημεία της σαιξπηρικής κωμωδίας είναι 
εκεί που ο βασιλιάς αιτιολογεί το γιατί επέτρεψε σε τόσο 
κακούς ηθοποιούς να δώσουν παράσταση. «Θα το ακούσω 
αυτό το δράμα. Τι δεν μπορεί να ’ναι ποτέ για παραπέταμα ό, τι 
προσφέρει η αφοσίωση κι η απλότητα…». Το σχετικό τμήμα 
έχει έκταση περίπου δυο σελίδες στη μετάφραση του Ρώτα. Σε 
καμιά από τις τρεις διασκευές δεν υπάρχει. Φρόντισαν όμως οι 
διασκευαστές να διατηρήσουν έξυπνα υφολογικά σχήματα, 
όπως το παρακάτω εφέ αντίθεσης που υπάρχει και στο 
παραμύθι και στο κόμικς.  
 
Δημήτρης: Μη μου ερεθίζεις πια το μίσος της ψυχής μου 
γιατί κι αναγουλιάζω μόνο που σε βλέπω. 
Ελένη: Κι εγώ αναγουλιάζω μόνο όταν δεν σε βλέπω. ( -For I am 
seek when I do look on thee. -And I am seek when I look not on 
you, Πράξη Β, Σκηνή 1). 
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  O δραματουργός στο δυτικό θέατρο, αντίθετα από ότι στο 
ανατολικό, είναι παντοδύναμος, και τα κείμενά του ιερά και 
απαραβίαστα.  Έτσι συχνά οι διασκευαστές είναι απρόθυμοι να 
ξεφύγουν από το πρωτότυπο, όπως στις περιπτώσεις που 
αναφέραμε. Όμως τα καλύτερα αποτελέσματα φαίνεται να 
δίνονται μόνο εκεί που οι διασκευαστές αντιμετωπίζουν με 
μεγάλη ελευθερία το πρότυπό τους. Ένα καλό παράδειγμα είναι 
οι δραματουργοί της Κρητικής Αναγέννησης, οι οποίοι δεν 
μιμήθηκαν πιστά τα έργα που αποτέλεσαν την πηγή της 
έμπνευσής τους, και γι’ αυτό και τα ξεπέρασαν. Είναι ακριβώς 
όπως η μετάφραση. Η κατά λέξη μετάφραση δεν είναι ποτέ η 
καλύτερη.  
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Κάποιες σκέψεις για την αναπαράσταση της γυναίκας στις 
μυθοπλασίες 

 
Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στον τόμο «Γεραπετρίτικη 
έκφραση 2009», έκδοση της εφημερίδας «Ιεράπετρα 21ος 
αιών», το 2009. 
 
  Τα δύο κύρια στερεότυπα της γυναίκας που κυριαρχούν ή 
παρεμβάλλονται στις ερωτικές φαντασιώσεις των αντρών είναι 
το στερεότυπο της μητέρας και το στερεότυπο της πόρνης. Η 
πρώτη αποτελεί αντικείμενο λατρείας, η δεύτερη αντικείμενο 
πόθου. Τα δύο αυτά στερεότυπα, φυλογενετικά ή πολιτιστικά 
κληροδοτήματα αδιάφορο,1 κυριαρχούν και στις μυθοπλασίες, 
με τις απαραίτητες βέβαια παραλλαγές. Δίπλα στη Νανά του 
Ζολά υπάρχει η Φεγγαροντυμένη στον Κρητικό του Σολωμού, 
δίπλα στην Εμμανουέλλα υπάρχει η Ζυλί στην Μπλε ταινία του 
Κισλόφσκι. Πάνω σε αυτά τα στερεότυπα είναι δομημένοι και 
δυο από τους γυναικείους ρόλους της Όπερας του Πεκίνου, της 
qing yi και της hua dan, της σοβαρής, αξιοπρεπούς κοπέλας και 
της ζωηρής, πεταχτούλας κοπελιάς.  
  Ο Νίκος Καζαντζάκης αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως εμπόδιο 
στους υψηλούς στόχους του ήρωα (Η Εμινέ στον Καπετάν 
Μιχάλη, η Μαγδαληνή στον Τελευταίο Πειρασμό), ενώ ο 
Σαίξπηρ σαν την κύρια αιτία της πτώσης του (Μάκβεθ, Βασιλιάς 
Ληρ, Άμλετ). Στον χριστιανισμό η Εύα, η αρχετυπική femme 
fatale, παρασύρει τον άντρα στο κακό, και γι αυτό 
εικονογραφικά παριστάνεται ως ελκυστική γυναίκα, ακόμη και 
στην βυζαντινή αγιογραφία. Ο Γαλάζιος άγγελος, η μοιραία 
γυναίκα που οδηγεί τον σεβαστό καθηγητή στην 
αυτοκαταστροφή στη θαυμάσια αυτή ταινία του Ζόζεφ Φον 
Στέρνμπεργκ με την Μάρλεν Ντίντριχ στον κεντρικό ρόλο, έχει 
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γίνει το σύμβολο του γυναικείου πειρασμού.  
Στο παραδειγματικό δίπολο συμβιβασμός/ μη συμβιβασμός, 
που όπως υποστηρίξαμε στη διδακτορική μας διατριβή2 
αποτελεί συχνότατο μοτίβο, συχνά μάλιστα κύριο, όχι μόνο 
στην ελληνική πεζογραφία και δραματουργία αλλά και στην 
παγκόσμια, η γυναίκα κατέχει το αριστερό σκέλος, το σκέλος 
του συμβιβασμού το οποίο απαξιώνεται, ενώ ο άντρας το δεξιό, 
του μη συμβιβασμού, το οποίο και αναδεικνύεται ως αξία. Στην 
κινέζικη φιλοσοφία του ying και του yang, η γυναίκα βρίσκεται 
στον παραδειγματικό άξονα του yang, του σκοτεινού γήινου 
στοιχείου. Στο αρχαίο ελληνικό θέατρο η γυναίκα δεν πάτησε 
ποτέ το πόδι της στη σκηνή, το ίδιο και στην Όπερα του Πεκίνου 
και στο θέατρο Νο, όπου τους γυναικείους ρόλους τους παίζουν 
άνδρες (μόλις στα τελευταία χρόνια στην Όπερα του Πεκίνου 
τους γυναικείους ρόλους τους παίζουν γυναίκες), ενώ από το 
Καμπούκι η γυναίκα εκδιώχθηκε κακήν κακώς.  
  Σε παλιότερο κείμενό μας διαπιστώναμε ότι «Oι ευρωπαίοι 
συγγραφείς δολοφονούν τη μοιχαλίδα»,3 σε μια υποσυνείδητη, 
κατά τη γνώμη μας, προσπάθεια, απαξίωσης της μοιχείας. Και 
όχι οποιασδήποτε μοιχείας, αλλά της γυναικείας μοιχείας. Ο 
μοιχός Πίκερτον δεν θα τιμωρηθεί, αλλά αντίθετα το αθώο 
θύμα του, η μαντάμ Μπατερφλάι, απελπισμένη θα 
αυτοκτονήσει, στην ομώνυμη όπερα του Πουτσίνι.  
  Είναι γεγονός: η γυναίκα είτε διαπράττει μοιχεία είτε την 
υφίσταται, είναι το θύμα. Αυτά βέβαια στις μυθοπλασίες, γιατί 
στη ζωή τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Είναι όπως και με 
τις αστυνομικές ταινίες, όπου ο δολοφόνος δεν ξεφεύγει ποτέ, 
αντίθετα από ό, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.  
  Η Μανόν Λεσκώ; καλά να πάθει, τόσο στο έργο του αββά 
Πρεβό όσο και στο έργο του Πουτσίνι. Τιμωρήθηκε γιατί δεν 
στάθηκε πιστή στον αγαπημένο της, που τον παράτησε για τη 
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μεγάλη ζωή. Η μεταμέλειά της δεν μπορεί να την ανυψώσει στο 
επίπεδο μιας τραγικής ηρωίδας, και μόνο η υπέροχη μουσική 
του Πουτσίνι μας κάνει να νιώσουμε κάποιον οίκτο γι’ αυτήν, 
όταν με σπαραγμό τραγουδά «Sola, perduta, abandonata», 
μόνη, χαμένη, εγκαταλειμμένη.  
  Η Φαίδρα τιμωρείται και αυτή με αυτοκτονία, παρόλο που 
μοίχευσε μόνο στη σκέψη της. Ενδοκειμενικά βέβαια ως αιτία 
της αυτοκτονίας της φαίνεται το ψέμα που είπε, ότι τάχα την 
φλέρταρε ο πρόγονός της ο Ιππόλυτος, εξωκειμενικά όμως 
υποπτευόμαστε ότι τιμωρήθηκε, ασυνείδητα βέβαια, από το 
δημιουργό της τον Ευριπίδη, για τη μοιχεία που σχεδίαζε. Δεν 
είναι τυχαίο ότι ο τίτλος του έργου στην Ευριπίδεια τραγωδία 
είναι «Ιππόλυτος», σαν να είναι αυτός το κεντρικό τραγικό 
πρόσωπο του έργου. Μόνο ο Ρακίνας τοποθετεί τη Φαίδρα ως 
το κορυφαίο τραγικό πρόσωπο, δίνοντας το όνομά της στην 
τραγωδία του. 
  Τιμωρήθηκε ποτέ ο μοιχός;  
  Μα στη Μήδεια, όπου ο Ιάσωνας βλέπει τα παιδιά του να 
σκοτώνονται από τη γυναίκα του, η οποία με αυτό τον 
μακάβριο τρόπο θέλει να τον εκδικηθεί για την απιστία του. 
Μόνο που στο έργο αυτό δεν απαξιώνεται ο μοιχός αλλά η 
γυναίκα που υπέστη τη μοιχεία. 
  Μια από τις λειτουργίες της μυθοπλασίας, μυθιστορηματικής, 
δραματικής ή κινηματογραφικής αδιάφορο, είναι η απαξίωση ή 
ο εκθειασμός αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Έτσι η 
απαξίωση της μοιχείας στα έργα που αναφέραμε έχει και το 
εξισορροπητικό αντίθετό της, την καταξίωση της γυναίκας που 
αυτοθυσιάζεται για τον άνδρα που αγαπά.  
  Το θέμα αυτής της αυτοθυσίας είναι κεντρικό σε δύο 
κορυφαία δραματικά έργα, την Άλκηστη του Ευριπίδη και το 
Αντίο Παλλακίδα μου, έργο της Όπερας του Πεκίνου. Η 
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Άλκηστις δέχεται να κατέβει στον Άδη προκειμένου να 
επανέλθει στη ζωή ο σύζυγός της, ενώ η παλλακίδα αυτοκτονεί, 
για να μην έχει την έγνοια της ο αγαπημένος της βασιλιάς στην 
αποφασιστική μάχη που επρόκειτο να δοθεί την επόμενη μέρα 
και δειλιάσει.  
Η γυναίκα μπορεί λοιπόν να κάνει τον ήρωα να ξεστρατίσει από 
τον υψηλό του στόχο και με την απλή της παρουσία. Εξαιτίας 
αυτού του ενδεχόμενου είναι που οδηγείται η παλλακίδα στην 
αυτοκτονία, για να μπορέσει ο αγαπημένος της να σταθεί στο 
ύψος του ως βασιλιάς. 
  Υπάρχουν άραγε αντίστροφα παραδείγματα ως κυρίαρχα 
μοτίβα στην παγκόσμια μυθοπλασία; Υπάρχουν έργα που ο 
άντρας να αυτοθυσιάζεται για τη γυναίκα που αγαπά;  
  Μου έρχονται στο νου μόνο δυο έργα. Το ένα είναι ο Γαλάζιος 
Άγγελος, όπου όμως η αυτοθυσία του Εμμάνουελ Ραθ 
αντιμετωπίζεται ως μια ανόητη πράξη (εγκαταλείπει την 
καριέρα του), μια και η γυναίκα για την οποία θυσιάζεται δεν 
αξίζει τη θυσία του. Όσο για τον πρίγκηπα Νεκλούντωφ στην 
Ανάσταση του Τολστόι, αυτός ακολουθεί την Αικατερίνη 
Μάσλοβα στην εξορία όχι από έρωτα αλλά από τύψεις και 
ενοχές. 
  Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η 
γυναίκα υφίσταται την αντρική καταπίεση ακόμα και στην 
τέχνη. Μέσω της μυθοπλασίας τής υποβάλλονται στάσεις ζωής 
τέτοιες που βολεύουν το αντρικό φύλο. Δεν μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι αυτό βρίσκεται στις συνειδητές προθέσεις 
των δημιουργών, όμως πιστεύουμε πως υποσυνείδητα 
χειρίζονται τη γυναίκα σύμφωνα με τα συμφέροντα του φύλου 
τους.  
 
Σημειώσεις 
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1. Το οιδιπόδειο σύμπλεγμα, στο οποίο βλέπουμε την ένταση 
ανάμεσα σε αυτά τα δύο στερεότυπα, δεν υπάρχει στους 
Τρόμπριαντ, ένα από τους πρωτόγονους λαούς της Ωκεανίας, 
διαπιστώνει ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Μπρονισλάβ 
Μαλινόφσκι, υποθέτοντας έτσι ότι είναι ειδικό δημιούργημα 
του δυτικού πατριαρχικού πολιτισμού. 
2. Μπάμπης Δερμιτζάκης, Αφηγηματικές τεχνικές, Αθήνα 2000, 
εκδόσεις Gutenberg. 
3. Μπάμπης Δερμιτζάκης, «Η τιμωρία της μοιχαλίδας στο 
Ευρωπαϊκό μυθιστόρημα», στο Ανθρωπολογία των φύλων, 
επιμ. Σωτήρης Δημητρίου, Αθήνα 2001, Σαββάλας, σελ. 141-
147.  
  

Η λογοτεχνία την εποχή της παγκοσμιοποίησης 
 
Εισήγησή μου ως εκπροσώπου του Lexima για τη λογοτεχνία σε 
στρογγυλό τραπέζι με αυτό το θέμα, «The literature in the era 
of globalization», στα πλαίσια των εργασιών του 4ου 
Ευρωπαϊκού Forum, 5-5-2006. 
 
  Μιλώντας για τη λογοτεχνία τον καιρό της παγκοσμιοποίησης, 
στο μυαλό μου έρχεται η έννοια της «Παγκόσμιας λογοτεχνίας» 
(Weltliteratur) του Γκαίτε, καθώς μάλιστα οι αντίστοιχες 
μεταφράσεις του όρου του Γκαίτε και του όρου Globalization, 
χρησιμοποιούν τη λέξη «παγκόσμιος». Θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι ο οραματισμός του Γκαίτε πραγματώνεται στις μέρες 
μας στην πιο πλέρια του διάσταση.  
   Από την άποψη της παραγωγής, με μια πιο στενή σημασία, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η λογοτεχνία ήταν πάντα παγκόσμια, 
αφού σ’ αυτήν πρωταγωνιστούν άνθρωποι με τα βασικά 
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ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι τσακώνονται, 
ερωτεύονται, καταθλίβονται, σκοτώνουν και σκοτώνονται σε 
όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Έτσι π.χ. ένα κατ’ εξοχή κινέζικο 
έργο όπως το «Tο ορφανό της οικογένεια Chao» (Chao shi ku 
er,14ος αιώνας) του Chi Chun Xiang μεταφράστηκε στη Δύση 
και αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τον «Ελπήνορα» του 
Γκαίτε και το «Ορφανό της Κίνας» του Βολαίρου. 
  Ας δούμε όμως τις εξελίξεις και τα καινούρια δεδομένα που 
κάνουν τη λογοτεχνία πιο παγκόσμια.    
  Κατ’ αρχήν, οι συγγραφείς μοιάζουν να απεγκλωβίζονται από 
όποια σύνδρομα  τοπικότητας, στην περίπτωση της Ελλάδας 
του συμπτώματος της ελληνικότητας, και η ματιά τους 
αγκαλιάζει πιο πλατιά τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν είναι παρά μια 
νησίδα μέσα στην παγκόσμια πραγματικότητα, και έτσι την 
αντιμετωπίζει για παράδειγμα ο «διεθνής» μας, ή καλύτερα ο 
«παγκοσμιοποιημένος» Νίκος Καζαντζάκης. Δίπλα στον 
κρητικότατο Καπετάν Μιχάλη και τον ελληνικότατο Αλέξη 
Ζορμπά, γράφει τραγωδίες για το Βούδα, για τον Χριστόφορο 
Κολόμβο, και μια μυθιστορηματική βιογραφία του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης, το «Φτωχούλη τη Θεού». Σήμερα οι 
συγγραφείς χρησιμοποιούν στα μυθιστορήματά τους ήρωες 
που δεν ανήκουν στη δική τους εθνικότητα, και τοποθετούν τη 
δράση, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε χώρους έξω από τον εθνικό 
τους χώρο, όπως πχ. ο Δανός Knud H.Thomsen στο βιβλίο του 
«H καμπάνα της Μακεδονίας», όπου οι ήρωες είναι Έλληνες και 
η δράση διαδραματίζεται στη Μακεδονία. Η υπόθεση του 
«Μάγου» του Τζων Φάουλς διαδραματίζεται επίσης στην 
Ελλάδα. Από εμάς η Σώτη Τριανταφύλλου για παράδειγμα, 
τοποθετεί μέρος της δράσης του έργου της «Το εναέριο τραίνο 
του Στίλγουελ» στην Αμερική.  
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  Ο προβληματισμός των συγγραφέων σήμερα είναι πιο ευρύς, 
και αν και διαθέτει στοιχεία εντοπιότητας, έχει πάντα και μια 
διάσταση οικουμενικότητας που όλο και διευρύνεται. Ίσως ο 
συνδυασμός του global και του local, η glocalization, η 
διατήρηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας μέσα στο ευρύτερο 
πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνίας, να μη συντελείται πουθενά 
τόσο ολοκληρωμένα όσο στη λογοτεχνία.  
  Η λογοτεχνία της μετανάστευσης, πολύ ζωντανή σήμερα, δίνει 
επίσης μια νέα διάσταση στη λογοτεχνία γενικά. Ενώ 
συγγραφείς όπως ο Joseph Konrad και ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ 
φαίνονται να εγκλιματίζονται εντελώς στις χώρες υποδοχής 
τους, και τα έργα τους δεν φαίνεται ότι τα έγραψε ένας 
πολωνός ή ένας ρώσος, ο Rafik Schami,  σύριος μετανάστης στη 
Γερμανία, γράφει το μυθιστόρημα «Η σκοτεινή πλευρά της 
αγάπης», με υπόθεση που διαδραματίζεται στην πατρίδα του, 
στα γερμανικά. Το ίδιο κάνει και η κινέζα  Γιουνγκ Τσανγκ με το 
αυτοβιογραφικό έργο της «Οι αγριόκυκνοι», επίσης γραμμένο 
στα αγγλικά. Όσο για τον δικό μας Πάνο Καρνέζη, αυτός γράφει 
στα αγγλικά τις «Μικρές ατιμίες», για πράγματα και 
καταστάσεις ελληνικότατες. Κοντολογίς, οι συγγραφείς της 
μετανάστευσης μέσω των έργων τους κοινωνούν την 
κουλτούρα της πατρίδας τους στις χώρες υποδοχής τους.  
  Όμως το πιο σημαντικό νέο δεδομένο στη λογοτεχνία είναι 
διάδοσή της. Και δεν είναι μόνο ότι το βιβλίο είναι φτηνότερο 
σε σχέση με παλιότερες εποχές, ότι οι νεότερες γενιές έχουν 
μεγαλύτερη μόρφωση από τους γονείς τους και μια καλύτερη 
σχέση με τη λογοτεχνία και το βιβλίο γενικότερα: είναι και το 
ότι το διαδίκτυο δημιουργεί νέα δεδομένα για τη λογοτεχνία.  
  Κατ’ αρχή στην παραγωγή του. Η «δημοσίευση» ενός 
λογοτεχνικού έργου γίνεται πιο εύκολα και πιο ανέξοδα στο 
internet. Εγώ για παράδειγμα δεν μπόρεσα να βρω εκδότη για 
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δυο μου έργα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται αναρτημένα και τα 
δυο στο ίντερνετ. Το ένα απ’ αυτά βρίσκεται στο forum  του 
Λέξημα το οποίο εκπροσωπώ σήμερα. Ο χώρος του διαδικτύου 
λοιπόν είναι σαφώς πιο φιλόξενος για τους συγγραφείς από ότι 
ο χώρος των περιοδικών και των εκδοτικών οίκων.  
  Στο διαδίκτυο αναπτύσσεται σε πληρέστερη μορφή η 
συλλογική γραφή. Το «Μυθιστόρημα των τεσσάρων» των 
Μυριβίλη, Βενέζη, Καραγάτση και Τερζάκη ακολουθεί το 
«Μυθιστόρημα των τεσσάρων» των Μουρσελά, Σκούρτη, 
Σουρούνη και Τατσόπουλου, μετά από πάρα πολλά χρόνια. 
Όμως στο διαδίκτυο αναπτύσσονται πάρα πολλές συλλογικές 
γραφές, προσβάσιμες στον αναγνώστη εν τη γενέσει τους. Και 
όχι μόνο αυτό: μπορεί και ο ίδιος να συμμετάσχει στην εξέλιξη 
μιας ιστορίας, γράφοντας το δικό του κομμάτι. Ακόμη 
αναρτούνται έργα στο διαδίκτυο με εναλλακτικές εξελίξεις, και 
όχι μόνο στο τέλος, όπως συμβαίνει σε κάποια μυθιστορήματα, 
π.χ. στο «Μαγικό Βουνό» του Τόμας Μαν, αλλά πολύ πριν από 
την τελική έκβαση. Ο αναγνώστης επιλέγει μια οδό, και όπου 
τον οδηγήσει. Το δάσος είναι εκεί, αλλά είναι αδύνατο να το 
περιδιαβούμε όλο, αναγκαστικά θα επιλέξουμε κάποια 
μονοπάτια, περίπου στη τύχη. Αυτό δίνει στην ανάγνωση τη 
μαγεία του απρόοπτου.  
  Το πιο σημαντικό είναι ότι το λογοτέχνημα γίνεται τώρα 
άμεσα προσβάσιμο σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Η 
παραγγελία είναι μια λίγο πολύ χρονοβόρα διαδικασία, μέσω 
π.χ. του Amazon.com, ενώ η άμεση αγορά ενός 
μυθιστορήματος σε ψηφιακή μορφή είναι σήμερα μια πολύ 
καλή, εύκολη και φτηνή λύση. Υπάρχουν σήμερα κάποιες 
ιστοσελίδες από όπου μπορεί να αγοράσει κανείς βιβλία σε 
ψηφιακή μορφή. Εκεί διατίθενται και δωρεάν τίτλοι. Και 
βέβαια τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας 
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διατίθενται σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, όπως είναι 
αυτή του Gutenberg project, που φιλοδοξεί να διαθέσει στο 
κοινό σε ψηφιακή μορφή όλα τα αριστουργήματα της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας.  
  Ένα μυθιστόρημα διαβάζεται καλύτερα αναπαυτικά σε μια 
πολυθρόνα από ότι στην οθόνη του υπολογιστή. Το 
ηλεκτρονικό βιβλίο, στο σχήμα του παραδοσιακού, βρίσκεται 
σε πολύ κοντινό μέλλον. [δεν θα πρέπει να είχαν εμφανιστεί 
ακόμη τα tablet]. Παρ’ όλα αυτά, έστω και στον υπολογιστή, το 
ηλεκτρονικό κείμενο αποτελεί ανεκτίμητο θησαυρό για τον 
μελετητή της λογοτεχνίας, ιδιαίτερα τον κειμενογλωσσολόγο. 
Με ειδικά προγράμματα μπορεί π.χ. να κάνει στατιστικές 
μελέτες για τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων σε ένα κείμενο. Η 
μετάβαση επίσης σε συγκεκριμένο τμήμα ενός μυθιστορήματος 
μπορεί να γίνει με το απλό find του word, ενώ για να βρεις το 
τμήμα που σε ενδιαφέρει σε ένα τυπωμένο έργο είναι πολλές 
φορές σαν να ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα. Και index 
διαθέτουν μόνο οι επιστημονικές μελέτες, όχι τα λογοτεχνικά 
κείμενα.  
  Το πιο σημαντικό έργο λογοτεχνικής ψηφιοποίησης είναι ο 
Musaios. Με καταγεγραμμένα ψηφιακά όλα τα έργα της 
κλασσικής ελληνικής φιλολογίας φτάνοντας μέχρι και το 
Βυζάντιο και με μηχανή αναζήτησης που βρίσκει κάθε λέξη σε 
όλα τα κείμενα που απαντάται, αποτελεί σήμερα ένα πολύτιμο 
εργαλείο για τον κλασικό φιλόλογο.  
  Τα διάφορα fora, λογοτεχνικά και μη, προσφέρουν τη 
δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων πάνω σε διάφορα θέματα σε 
μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, ενώ στις σελίδες ενός 
περιοδικού αυτό γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση, ανάλογα με 
τη συχνότητα έκδοσής του. Επίσης ο χώρος που μπορεί να 
διαθέτει, αν διαθέτει, είναι συνήθως περιορισμένος. Στα fora 
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όμως του internet ο χώρος είναι αρκετά μεγάλος, και η 
συζήτηση μπορεί να γίνει σχεδόν σε real time. [Τα chat ήλθαν 
αργότερα].  
  Συνοψίζοντας, σαν εκπρόσωπος ηλεκτρονικού λογοτεχνικού 
περιοδικού, θα έλεγα ότι η παραγωγή, διάδοση και μελέτη της 
λογοτεχνίας διευκολύνεται αφάνταστα με την ψηφιοποίησή της 
και την πρόσβαση σ’ αυτή μέσω το διαδικτύου. 
 

Ο Μπρεχτ, η τραγωδία και το κινέζικο θέατρο 
 
  Με αυτό τον τίτλο το έδωσα στα «Ελληνοκινεζικά Χρονικά». 
Δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Η αρχαιοελληνική τραγωδία, το 
κινέζικο θέατρο και ο Μπρεχτ» στο τεύχος 29, Μάρτιος – Μάιος 
2005, αλλά καρατομημένο για να χωρέσει στον προκρούστη 
των δύο σελίδων, και να χωρέσουν βέβαια και οι δυο 
φωτογραφίες. Το ανάρτησα χωρίς τις περικοπές στο Λέξημα 
στις 16-1-2010.   
 
  Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ  ένας από τους μεγαλύτερους 
θεατράνθρωπους της εποχής μας. Γερμανός στην καταγωγή, 
μαρξιστής στην ιδεολογία, δημιούργησε ένα στρατευμένο 
θέατρο που το ονόμασε επικό. 
  Το θέατρο αυτό το τοποθετούσε στον αντίποδα της 
τραγωδίας. Και επειδή ο θεωρητικός της τραγωδίας ήταν ο 
Αριστοτέλης, το ονόμασε και αντιαριστοτελικό.  
  Ο Αριστοτέλης στον ορισμό τους της τραγωδίας, ο οποίος 
περιέχεται στο έργο του «Ποιητική», καταλήγει «… δια φόβου 
και ελέου περαίνουσα την των τοιούτων παθημάτων 
κάθαρσιν». Έλεος σημαίνει χοντρικά συμπόνια. Ο Μπρεχτ 
πιστεύει ότι ο θεατής της τραγωδίας παρασύρεται από την 
αληθοφάνεια αυτών που συμβαίνουν στη σκηνή με 
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αποτέλεσμα να ταυτίζεται με τους ήρωες, πράγμα που τον 
κάνει να τους συμπονά για την τραγική τους μοίρα.  
  Ο Μπρεχτ δεν θέλει όμως, στο δικό του θέατρο, να ταυτίζεται 
ο θεατής με τους ήρωες και να τους συμπονά. Θέλει να 
τοποθετείται απέναντί τους κριτικά. Για παράδειγμα, δεν θέλει 
ο θεατής να συμπονά τη μάνα Κουράγιο που χάνει διαδοχικά 
τα παιδιά της στον πόλεμο, αλλά να την κρίνει σαν παράδειγμα 
αλλοτριωμένης συνείδησης, που δεν καταλαβαίνει ότι με το να 
ακολουθεί με την καντίνα της τα στρατεύματα και να πουλάει 
τρόφιμα στους στρατιώτες δεν κάνει τίποτε άλλο από το να 
ενισχύει τον πόλεμο που της σκοτώνει τα παιδιά της.  
  Πώς πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό; 
  Με την τεχνική της λεγόμενης «αποστασιοποίησης». Στόχος 
της είναι να μην παρασύρεται ο θεατής από αυτά που 
συμβαίνουν στη σκηνή και να τα θεωρεί ως πραγματικά, αλλά 
κάθε στιγμή να έχει στη συνείδησή του ότι αυτό που βλέπει στη 
σκηνή είναι ένα ψεύτικο θέαμα, ότι δεν είναι η 
πραγματικότητα. Για αυτό το λόγο επινόησε ιδιαίτερες τεχνικές 
παιξίματος και σκηνοθεσίας. Ένα ακραίο παράδειγμα τεχνικής 
της αποστασιοποίησης είναι αυτό που έκανε ένας μπρεχτικός 
σκηνοθέτης, να τοποθετήσει πάνω στη σκηνή τη γεννήτρια που 
τροφοδοτούσε με ρεύμα το θέατρο.  
  Ο Μπρεχτ κάνει μια λαθεμένη συνεπαγωγή: η ψευδαίσθηση 
της πραγματικότητας αυτών που συμβαίνουν στη σκηνή 
συνεπάγεται ταύτιση του θεατή με τους ήρωες, η οποία με τη 
σειρά της συνεπάγεται συμπόνια γι’ αυτούς.  
  Όμως είναι έτσι τα πράγματα; Δημιουργεί άραγε η αρχαία 
τραγωδία όπως παιζόταν στην αρχαιότητα ψευδαίσθηση της 
πραγματικότητας; 
  Κάθε άλλο. Πάντως όχι περισσότερο από ότι δημιουργεί 
ψευδαίσθηση της πραγματικότητας το παραδοσιακό ασιατικό 
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θέατρο και ιδιαίτερα το κινέζικο, με την πιο χαρακτηριστική του 
έκφραση, το jingju, ή, όπως είναι στη Δύση γνωστό, Όπερα του 
Πεκίνου.  
  Ήταν ήδη πεποίθησή μου η ομοιότητα όσον αφορά την 
παράσταση ανάμεσα στην Όπερα του Πεκίνου και την αρχαία 
ελληνική τραγωδία όταν, παρακολουθώντας στη δορυφορική 
μου τηλεόραση το κανάλι CCTV4, άκουσα έναν δυτικό να λέει 
χαρακτηριστικά σε ένα κινέζο δημοσιογράφο που του έπαιρνε 
συνέντευξη: «Παρακολουθώντας την Όπερα του Πεκίνου 
κατάλαβα πως παιζόταν η αρχαία τραγωδία».  
  Ας δούμε λοιπόν τα κοινά χαρακτηριστικά, και από εκεί 
μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα αν η παράσταση, τόσο 
της τραγωδίας όσο και της Όπερας του Πεκίνου, μπορεί να 
οδηγήσει στην ψευδαίσθηση ότι όσα συμβαίνουν στη σκηνή 
είναι πραγματικότητα.  
  1. Τους γυναικείους ρόλους υποδύονται άντρες. Μόνο στην 
κομμουνιστική Κίνα άρχισαν τους γυναικείους ρόλους να του 
υποδύονται γυναίκες. Ο πιο διάσημος ηθοποιός της Όπερας 
του Πεκίνου, ο Μέι Λαν Φανγκ, είχε εξειδικευθεί στο παίξιμο 
γυναικείων ρόλων. Μπορεί μια αντρική φωνή σε ένα γυναικείο 
ρόλο να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας;  
  2. Στην τραγωδία οι ηθοποιοί φοράνε μάσκα. Αυτό πρέπει να 
πούμε ότι συμβαίνει σπάνια στην Όπερα του Πεκίνου. Όμως 
ένα από τα τέσσερα πρόσωπα, ο jing, έχει τόσο έντονα βαμμένο 
το πρόσωπό του, που είναι σαν να φοράει μάσκα.  
  3. Η ενδυμασία δεν είναι ρεαλιστική. Στην τραγωδία οι 
κόθορνοι, τα μεγάλα ξυλοπάπουτσα, δίνουν ύψος στον 
ηθοποιό. Ο μανδύας που φοράνε, σαν ράσο παπά, έχει σαν 
στόχο να τους κάνει πιο επιβλητικούς. Το ίδιο και ο «όγκος», 
κάτι σαν μήτρα μητροπολίτη, που φοράνε στο κεφάλι. Στην 
όπερα του Πεκίνου οι ηθοποιοί που παίζουν πολεμικούς 
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ρόλους έχουν στην πλάτη τους τέσσερις σημαίες, ενώ η 
γενειάδα δεν ξεκινάει από το σαγόνι αλλά από το πάνω χείλος, 
σκεπάζοντας το στόμα. Η αντιρρεαλιστική αυτή γενειάδα είναι 
προφανές ότι εξυπηρετεί αισθητικούς στόχους και όχι να δώσει 
την ψευδαίσθηση του πραγματικού.  
  4. Ο λόγος είναι ποιητικός. Τα πρόσωπα μιλάνε έμμετρα, και 
μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις σε πεζό.  
  5. Η εκφορά του λόγου στην Όπερα του Πεκίνου είναι 
τραγουδιστή. Όταν οι ηθοποιοί δεν τραγουδάνε, μιλάνε 
τραγουδιστά, όπως απαγγέλλονται οι βουδιστικές σούτρες. Το 
πιο κοντινό σε μας ανάλογο είναι η ανάγνωση του ευαγγελίου 
ή, για τους λάτρεις της όπερας, το ρετσιτατίβο. Μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι με ανάλογο τρόπο γινόταν η εκφορά του λόγου 
στον πρόλογο, τα επεισόδια και την έξοδο, τα «επικά» στοιχεία 
της τραγωδίας, στα οποία εμπεριέχεται ο διάλογος. Είναι 
αυτονόητο ότι στα λυρικά στοιχεία της τραγωδίας, στην 
πάροδο και τα στάσιμα, τις μονωδίες και τις διωδίες, η εκφορά 
του λόγου γίνεται τραγουδιστά.  
  6. Οι κινήσεις στην Όπερα του Πεκίνου είναι στυλιζαρισμένες, 
κωδικοποιημένες. Έχουν την προέλευσή τους σε πραγματικές, 
καθημερινές κινήσεις, όμως έχουν εκλεπτυνθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό. Για παράδειγμα, το σήκωμα της παλάμης μέχρι τα 
μάτια σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό κλαίει. Μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι ανάλογα στυλιζαρισμένες ήταν και οι κινήσεις 
στην αρχαία τραγωδία.  
  7. Στα πολεμικά έργα δεν υπάρχει κανένας ρεαλισμός στις 
σκηνές μάχης ή πάλης. Περισσότερο θυμίζουν μπαλέτο.  
  Πού έκανε το λάθος ο Μπρεχτ.  
  Νομίζει ότι αντιδιαστέλλει το θέατρό του με την αρχαία 
τραγωδία, ενώ στην πραγματικότητα το αντιδιαστέλλει με το 
σύγχρονό του αστικό δράμα, όπως διαμορφώθηκε από τον 
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Ίψεν, τον Τσέχωφ, τον Στρίνμπεργκ και άλλους, οι οποίοι 
συνειδητά αποβλέπουν στην ψευδαίσθηση της 
πραγματικότητας. Οι ηθοποιοί είναι ντυμένοι με καθημερινά 
ρούχα, οι χώροι που κινούνται είναι χώροι οικείοι σε μας, 
σαλόνια αστικών σπιτιών κυρίως, και μιλούν όπως μιλάνε 
καθημερινά. Το θέατρο αυτό αποτελεί το αντίστοιχο του 
ρεαλισμού της πεζογραφίας.  
  Οι κώδικές του θεάτρου αυτού είναι κυρίαρχοι σήμερα. Ας 
αναλογισθούμε μόνο ότι οι τραγωδίες παίζονται σήμερα σε 
πεζή μετάφραση και όχι σε έμμετρη, δημιουργώντας έτσι μια 
ψευδαίσθηση πραγματικότητας. Και η Αντιγόνη στη σημερινή 
σκηνή, με μια γυναίκα να την υποδύεται, μοιάζει περισσότερο 
με μια κοπέλα της Αθήνας στην κλασική εποχή από ότι η 
Αντιγόνη στην πρεμιέρα στο θέατρο του Διονύσου, με έναν 
άντρα να την υποδύεται φορώντας μάσκα.  
  Πού κάνει το λάθος ο Μπρεχτ.  
  Στη συνεπαγωγή: ψευδαίσθηση της πραγματικότητα, άρα 
ταύτιση, άρα έλεος.  
  Η ταύτιση με τη συνακόλουθη συμπόνια δεν προέρχεται από 
την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας, αλλά από την 
αρτιότητα του καλλιτεχνικού φαινομένου. Η αντιρρεαλιστική 
αυτοκτονία της μαντάμ Μπατερφλάι στην ομώνυμη όπερα του 
Πουτσίνι με συγκλονίζει κυριολεκτικά, όταν πρόκειται για καλή 
παράσταση βέβαια, ενώ με αφήνει αδιάφορο η πιο ρεαλιστική 
αυτοκτονία σε ένα θέατρο πρόζας, όταν πρόκειται για κακή 
παράσταση.  
  Μιλήσαμε για ομοιότητες ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και 
στην Όπερα του Πεκίνου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν 
υπάρχουν και ουσιώδεις διαφορές, που δεν ακυρώνουν όμως 
τη βασική ομοιότητα, ότι πρόκειται για «συνολικά έργα 
τέχνης», Gesamtkunstwerke, όπως οραματίσθηκε τις όπερές 
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του ο Βάγκνερ, όπου καμιά από τις συστατικές μορφές τέχνης, 
o λόγος, η όρχηση, η μουσική, το τραγούδι, κ.λπ. δεν έχει την 
πρωτοκαθεδρία αλλά όλες «σοφιλιάζονται» αρμονικά σε ένα 
ενιαίο σύνολο.  
  Οι βασικές διαφορές είναι οι παρακάτω:  
  Ενώ στην αρχαία τραγωδία υπάρχει η ενότητα χώρου-χρόνου-
δράσης, στην Όπερα του Πεκίνου δεν υπάρχει αυτή η ενότητα. 
Ο χώρος της δράσης δεν είναι ενιαίος αλλά ποικίλος, παρόλο 
που η αλλαγή χώρου υποδηλώνεται συμβολικά και όχι με 
αλλαγή σκηνικών (για παράδειγμα μια κυκλική κίνηση πάνω 
στη σκηνή υποδηλώνει ότι ο ήρωας έχει διανύσει μεγάλες 
αποστάσεις). Αυτό έχει σαν συνέπεια και ο χρόνος να διαρκεί 
πολύ περισσότερο από το εικοσιτετράωρο μέσα στο οποίο 
συμβατικά υποτίθεται ότι διαδραματίζεται η υπόθεση μιας 
τραγωδίας.  
  Στην αρχαία τραγωδία το κείμενο έχει ελαφρά το προβάδισμα, 
πράγμα που είχε καταλυτικές συνέπειες στην εξέλιξη του 
δυτικού θεάτρου. Αυτό οφείλεται κυρίως στον διαγωνιστικό 
χαρακτήρα της τραγωδίας. Για να περάσουν τα «προκριματικά» 
οι υποψήφιοι διαγωνίζονταν με βάση το κείμενο. Μόνο ένα 
άρτιο κείμενο είχε τη δυνατότητα να προκριθεί, και να δοθεί 
στον δραματουργό του ο χορός και όλη η οικονομική 
υποστήριξη του χορηγού για το ανέβασμά του στα Μεγάλα ή 
κατ’ Άστυ Διονύσια, που γίνονται τέλη Μάρτη αρχές Απρίλη. 
Και αυτοί που προκρίνονταν ήταν τρεις. Και τα βραβεία δεν 
δίνονταν πια στη βάση του κειμένου, αλλά στη βάση της 
παράστασης. Κατά τη ρωμαιοκρατία, οπότε η τραγωδία ως 
παράσταση είχε πέσει σε παρακμή (οι ρωμαίοι αρέσκονταν να 
βλέπουν μονομάχους να αλληλοεξοντώνονται ή λιοντάρια να 
κατασπαράζουν χριστιανούς και όχι να βλέπουν θέατρο) τα 
κείμενα των τραγωδιών ήταν απλά αναγνώσματα, και οι 
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ρωμαίοι τραγικοί όπως ο Σενέκας έγραφαν για αναγνώστες και 
όχι για θεατές. 
  Η πλοκή της τραγωδίας είναι συγκρουσιακή, κάτι που δεν 
συμβαίνει στο θέατρο της Ασίας. Στην τραγωδία βλέπουμε 
συνεχώς διενέξεις και έριδες, κάτι που είναι σχεδόν ανύπαρκτο 
στην Όπερα του Πεκίνου. Στο πιο γνωστό στους δυτικούς έργο 
της όπερας του Πεκίνου «Αντίο Παλλακίδα μου» δεν υπάρχει 
καμιά σύγκρουση.   
  Στα πλαίσια της διόρθωσης μιας παρεξήγησης μας δόθηκε η 
ευκαιρία να μιλήσουμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές 
ανάμεσα στην τραγωδία και την όπερα του Πεκίνου. Όμως για 
το Κινέζικο Θέατρο έχουμε γράψει διεξοδικά. Όσοι 
ενδιαφέρεστε, μέχρι να βρεθεί εκδότης και να εκδώσει το έργο 
μου «Εισαγωγή στο Κινέζικο και το Γιαπωνέζικο Θέατρο» 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Περι-γραφής 
όπου το έχει αναρτήσει ο φίλος μου ο Πάτροκλος 
Χατζηαλεξάνδρου. [Τώρα πια έχει εκδοθεί με τίτλο «Εισαγωγή 
στο θέατρο της Ιαπωνίας και της Κίνας», ΑΛΔΕ, 2010]. 
 

Σύγχρονες μορφές λαϊκού πολιτισμού 
 
Εισήγηση που έγινε στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα 
«Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» οι εργασίες του οποίου 
διεξήχθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας στο Βόλο στις 
29 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου 2006. 
 
  Αν με τη φράση «λαϊκός πολιτισμός» εννοούμε ανώνυμα 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα που τίθενται σε λαϊκή 
κατανάλωση, τότε θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι πιο 
ζωντανές μορφές λαϊκής δημιουργίας σήμερα είναι κατ’ αρχή 
τα ανέκδοτα και τα αινίγματα, και κατά δεύτερο λόγο τα 
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στιχουργήματα. Στην εισήγησή μας αυτή θα μελετήσουμε τις 
συνθήκες παραγωγής και πρόσληψής τους, και θα 
επιχειρήσουμε μια κατ’ αρχήν κατηγοριοποίησή τους.  
   Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να πούμε δυο λόγια για τη 
«λαϊκή παράδοση». Η λαϊκή παράδοση, που ξεκινάει από 
χειροτεχνήματα και φτάνει μέχρι τους δημοτικούς χορούς, 
βρίσκεται σήμερα σε μια ιδιόμορφη κατάσταση. Όντας 
δημιούργημα της επαρχίας, έχει ακολουθήσει εν πολλοίς τη 
μοίρα της. Η αστυφιλία και οι σύγχρονες συνθήκες μαζικής 
βιομηχανικής παραγωγής την έχουν οδηγήσει σε παρακμή. Έτσι 
τα διάφορα αντικείμενα λαϊκής τέχνης έπαψαν να είναι 
λειτουργικά, και απλά εκτίθενται σήμερα μουσειακά σε 
μουσεία λαϊκής τέχνης. Το δημοτικό τραγούδι βρίσκεται και 
αυτό σε συλλογές, και ασχολούνται μαζί του κυρίως ερευνητές 
και κάποιοι λίγοι οπαδοί της παράδοσης. Σε παρόμοιες 
συλλογές αποθησαυρίζονται παροιμίες και ανέκδοτα, που 
περισσότερο ξεφυλλίζονται παρά διαβάζονται. Μόνο ο χορός 
και η μουσική δείχνουν σημεία αντίστασης. Και ενώ οι 
νεολαίοι, απαξιώνοντας τους παραδοσιακούς μας χορούς 
ασχολούνται με το ροκ, κάποιοι απ’ αυτούς αντιστέκονται. Στην 
Κρήτη ιδιαίτερα παρατηρούμε ένα αντίστροφο φαινόμενο, τη 
λαϊκή παράδοση να ανθεί. Οι σχολές εκμάθησης Κρητικών 
χορών και λύρας ξεπετάγονται συνεχώς σαν τα μανιτάρια.  
  Αυτό που έχει απαξιωθεί από τους μελετητές της λαϊκής 
παράδοσης και το οποίο όχι μόνο αντιστάθηκε αλλά ανθεί 
σήμερα, είναι τα ανέκδοτα. Οι συλλογές από ανέκδοτα που 
κυκλοφορούν είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις συλλογές 
δημοτικού τραγουδιού. Επίσης τα ανέκδοτα έχουν μελετηθεί 
ελάχιστα, παρόλο που τα υφολογικά στοιχεία που διαθέτουν 
είναι εξίσου πλούσια με εκείνα του δημοτικού τραγουδιού. Και 
ενώ τα δημοτικά τραγούδια μελετούνται και 
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κατηγοριοποιούνται κατά κόρο, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο με 
τα ανέκδοτα. Έτσι θεωρούμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε απ’ αυτά.  
  Για τα ανέκδοτα θα προτείνουμε δυο γενικές 
κατηγοριοποιήσεις: η πρώτη με βάση το περιεχόμενο και η 
δεύτερη με βάση το ύφος. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη, που 
είναι πιο χρηστική για τον πολύ κόσμο.  
  Ένα κριτήριο για να κατηγοριοποιήσουμε τα ανέκδοτα με 
βάση το περιεχόμενό τους είναι τα πρόσωπα στα οποία 
αναφέρονται. Και εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δυο 
υποκατηγορίες: Την υποκατηγορία της διακωμώδησης και την 
υποκατηγορία της ανάδειξης. 
  Η πιο συνηθισμένη υποκατηγορία είναι αυτή της 
διακωμώδησης. Διαθέτει άφθονα ανέκδοτα που κυκλοφορούν 
ευρέως. Εδώ μπορούμε επίσης να διακρίνουμε επί μέρους 
κατηγορίες. Έτσι οι πιο γνωστές επί μέρους κατηγορίες είναι τα 
ανέκδοτα με τους πόντιους1 και τα ανέκδοτα με τις ξανθιές.2 
Μπορεί σ’ αυτά να υπολανθάνει ένας ρατσισμός και ένας 
σεξισμός, είναι όμως από τα πιο σπαρταριστά. Δεν χρειάζεται 
να δώσουμε παραδείγματα, όλοι σας φαντάζομαι ξέρετε 
αρκετά.  
  Μια άλλη επί μέρους κατηγορία διακωμώδησης έχει να κάνει 
με την προφορά τοπικών ιδιωμάτων. Η Θεσσαλία βρίσκεται 
εδώ στο στόχαστρο. «Periclis», φωνάζει ένας περαστικός σε 
κάποιον που βρίσκεται στη σκαλωσιά μιας οικοδομής. – Εδώ 
δεν υπάρχει κανένας Περικλής. – Βρε θα πέσεις, πήρε κλίση η 
σκαλωσιά.    
  Τα ανέκδοτα διακωμώδησης δεν είναι καινούρια. Στην Κρήτη, 
πριν πολλές δεκαετίες, κυκλοφορούσαν τα ανέκδοτα με τους 
σιμιώτες. Όσο για τα ανέκδοτα με τους Σκωτσέζους, 
φημισμένους για την τσιγκουνιά τους, αυτά έχουν γίνει διεθνή.  
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  Η άλλη επί μέρους κατηγορία είναι εκείνη όπου τα πρόσωπα 
δεν σατιρίζονται, αλλά αναδεικνύονται για την εξυπνάδα τους 
και τον ευφυή χειρισμό καταστάσεων. Επίσης είναι ατομικά και 
όχι συλλογικά, όπως τα προηγούμενα. Επί πλέον είναι πολύ 
παλιά. Ο Τοτός φιγουράριζε σε ανέκδοτα δημοσιευμένα σε 
διάφορα έντυπα, παιδικά κυρίως, ενώ ο Μπόμπος, 
αθυρόστομος καθώς ήταν, κυκλοφορούσε προφορικά. Και ενώ 
τόσο ο Τοτός όσο και ο Μπόμπος είναι πρόσωπα φανταστικά, 
σήμερα στην Κρήτη είναι της μόδας ανέκδοτα με ένα 
πραγματικό πρόσωπο: Τον Ψαραντώνη, αδελφό του 
αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη, που είναι κι αυτός λυράρης. Να 
πούμε ένα.  
  «Σταματάει ο τροχονόμος τον Ψαραντώνη: -Ψαραντώνη του 
λέει, κράνος δεν έχεις, δίπλωμα δεν έχεις, άδεια κυκλοφορίας 
δεν έχεις, πες μου τι να γράψω τώρα εγώ. Και ο Ψαραντώνης: - 
Γράψε πως δεν με είδες».  
  Ένα κριτήριο κατηγοριοποίησης είναι αν το ανέκδοτο είναι 
σόκιν ή μη σόκιν. Ερευνητικά δεν είναι αξιόλογο κριτήριο, έχει 
όμως μεγάλη πρακτική χρησιμότητα, γιατί τα σόκιν είναι τα 
μόνα ανέκδοτα που δεν μπορείς να τα πεις οπουδήποτε [και, 
δυστυχώς, να τα αναρτήσεις οπουδήποτε]. 
  Μια κατηγορία ανεκδότων είναι τα πραγματικά. Βέβαια 
πολλές φορές είναι αμφιλεγόμενο αν το ανέκδοτο είναι 
πραγματικό ή επινοημένο. Το παρακάτω που θα σας πω είναι 
σίγουρα πραγματικό, και συνέβη πριν λίγα χρόνια στο χωριό 
μου. Ένας χωριανός μου ζητάει από έναν οικοδόμο να του 
φτιάξει ένα μνήμα στο νεκροταφείο του χωριού. Ο οικοδόμος 
του λέει «Εντάξει, αλλά δεν θα με ρωτάς πως πάει η δουλειά. 
Όταν τελειώσω θα σε φωνάξω να το δεις». Πράγματι μετά από 
κάποιους μήνες τον φωνάζει και πηγαίνουν στο νεκροταφείο. Η 
δουλειά που είχε κάνει ήταν εξαιρετική. 
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– Μάστορα, του λέει, γεια στα χέρια σου, το μνήμα που μου 
έφτιαξες είναι πάρα πολύ ωραίο. Μόνο μωρέ τα σκαλοπατάκια 
που κατεβαίνεις στις κρύπτες τα έκανες πολύ μικρά. Και ο 
μάστορας του απαντάει: -Γιατί, τι έχεις σκοπό, να 
μπαινοβγαίνεις;  
  Υπάρχουν βέβαια και πραγματικά ανέκδοτα με επώνυμους: 
Είναι γνωστό εκείνο με τον Γεώργιο Παπανδρέου, που 
βγάζοντας λόγο στο Βόλο αρχίζει «Λαέ της Λάρισας», και όταν ο 
σύμβουλός του δίπλα του τού ψιθυρίζει ότι βρίσκονται Βόλο, 
επαναλαμβάνει «Λαέ της Λάρισας, σε ξεπέρασε ο λαός του 
Βόλου».3  
  Μια άλλη προσφώνηση, εγγονού διάσημου πολιτικού σε 
κατοίκους του Κολυμπαρίου ( το Κολυμπάρι είναι ένα 
κεφαλοχώρι στα Χανιά), είναι λιγότερο γνωστή, αλλά εξίσου 
σπαρταριστή. Αντί να πει «αγαπητοί μου Κολυμπαριώτες» είπε 
κάτι άλλο.  
   Ενώ μια θεματική κατηγοριοποίηση γίνεται ήδη από τους 
χρήστες, μια υφολογική κατηγοριοποίηση έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για τον ερευνητή. Αυτή η κατηγοριοποίηση θα ήταν 
πολύ χρήσιμη στην εκπαίδευση, όπου τα ανέκδοτα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περίπου σαν «παράλληλα 
κείμενα» για τη μελέτη υφολογικών σχημάτων. Ο Patrick 
Hugues, (Πάτρικ Χιούζ) στο έργο του «More on oxymoron», 
παραθέτει πλήθος ανεκδότων.4 Εδώ θα δώσουμε 
παραδειγματικά κάποιες υφολογικές κατηγορίες ανεκδότων. Τα 
ανέκδοτα περιμένουν τον δικό τους Βλαντιμίρ Προπ.  
  Το βασικό χαρακτηριστικό των ανεκδότων είναι το χιούμορ. 
Και το χιούμορ στηρίζεται συχνά στην ειρωνεία, στην ειρωνική 
χρήση της δισημίας και πολυσημίας των λέξεων. Αναφέρω ένα 
σύντομο ανέκδοτο σαν παράδειγμα.  
-Τα μαλλιά σας είναι τεχνητά; 



 

587 
 

-Φυσικά. 
-Φυσικά; 
-Όχι, τεχνητά.  
-Μα τι είναι τέλος πάντων τα μαλλιά σας, τεχνητά ή φυσικά; 
-Τεχνητά φυσικά.  
  Εδώ το χιουμοριστικό εφέ στηρίζεται στη δισημία του 
«φυσικά», καθώς ο ένας το χρησιμοποιεί σαν επίρρημα ενώ ο 
άλλος το αντιλαμβάνεται ως επίθετο.  
  Θα παραθέσω ένα ακόμη ανέκδοτο, με τον Ψαραντώνη. 
Βρίσκουν αυτός και η παρέα του ένα γατάκι στο δρόμο και το 
παίρνουν σπίτι. –Εγώ λέω να το βγάλουμε Βαγγελίτσα, λέει ο 
ένας. – Εγώ λέω να το βγάλουμε Ελενίτσα, λέει ο άλλος. Εγώ 
λέω να το βγάλουμε Καλλιόπη, λέει ο τρίτος και ούτω καθεξής. 
Και στο τέλος ο Ψαραντώνης αγανακτισμένος: -Εγώ λέω να το 
βγάλουμε έξω.  
  Από τη μεταφορική σημασία (βγάζω ίσον βαπτίζω) 
πηγαίνουμε στην κυριολεκτική.  
  Στο παρακάτω ανέκδοτο, που μοιάζει με πραγματικό, έχουμε 
το αντίστροφο, από την κυριολεκτική σημασία πηγαίνουμε στη 
μεταφορική: Ο Λευτέρης πήγε για πρώτη φορά στο Ηράκλειο 
και ρωτά ένα κάπως ηλικιωμένο άντρα: «-Γέρο, δε μου λες πώς 
θα πάω πιο γρήγορα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο;- Αν με 
ξαναπείς άλλη μια φορά γέρο».  
  Ένα εφέ ομωνυμίας διαθέτει το παρακάτω ανέκδοτο, 
πραγματική ιστορία. Συνέβη τότε που ήμουν στο στρατό. Είναι 
μια συνομιλία ανάμεσα στον τηλεφωνητή και σε ένα 
συνταγματάρχη: 
  «Συνταγματάρχης: -Κολώνεις.  
  Στρατιώτης: -Δεν κωλώνω. 
  Συνταγματάρχης: -Κολώνεις σου λέω!  
  Στρατιώτης: -Κι εγώ σου λέω πως δεν κολώνω! 
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  Συνταγματάρχης: -Συνταγματάρχης Κολώνης στο τηλέφωνο.  
  Στρατιώτης -Κολώνω, κολώνω συνταγματάρχα μου!».  
  Το παραπάνω ανέκδοτο το ανέφερα για να δείξω τον 
χαρακτήρα της προφορικότητας που έχουν τα ανέκδοτα. Το 
ανέκδοτο αυτό για παράδειγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει 
γραπτά, παρά μόνο αν ίσως βάζαμε το colonis με λατινικούς 
χαρακτήρες. Το ίδιο και το ανέκδοτο με τον Περικλή που 
αναφέραμε πιο πριν.   
  Διακειμενικά εφέ συναντάμε όχι μόνο σε λογοτεχνικά κείμενα 
αλλά και σε ανέκδοτα, αν και σπάνια, όπως στο παρακάτω: 
  «Ρωτάνε τον αδελφό του Μπετόβεν, επίσης μουσικό: -Σας έχει 
επηρεάσει καθόλου στο έργο σας η μουσική του αδελφού σας; 
-Η μουσική του αδελφού μου; Ας γελάσω! χα χα χα χα! (σολ σολ 
σολ μι, οι πρώτες νότες της Πέμπτης συμφωνίας)». 
  Το παρακάτω ανέκδοτο, της κατηγορίας των πραγματικών, το 
παρέθεσα σε μια βιβλιοκριτική μου, σαν χιουμοριστικό 
μαϊντανό, για το βιβλίο του καθηγητή γλωσσολογίας 
Χριστόφορου Χαραλαμπάκη με τίτλο «Κρητολογικά 
Μελετήματα» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001) όπου 
ανέφερε ότι από τα μεγεθυντικά δεν παράγονται 
υποκοριστικά.5 

   «Ο πελάτης θαυμάζει ένα μεγάλο ψάρι στη βάρκα του ψαρά, 
στο λιμανάκι στην Παχιά Άμμο. -Πω πω ένας ψάρακας. Πόσο 
κάνει; 
   - 60 ευρώ.  
   - Τόσα πολλά, αυτό το ψαρακακάκι;» 
   Το ανέκδοτο είναι μια αφήγηση, και μπορεί να μελετηθεί σαν 
τέτοια. Οι πιο συνηθισμένες αφηγηματικές μορφές είναι η 
τριμερής επανάληψη και η πολυμερής επανάληψη. Η τριμερής 
είναι πιο γνωστή, όπως στο παρακάτω ανέκδοτο.     
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  «Ένα γερμανάκι, ένα γαλλάκι και ένα ελληνάκι συζητούν για το 
τίνος ο πατέρας είναι πιο γρήγορος.  
  -Εμένα, λέει το γερμανάκι, ο πατέρας μου είναι πολύ 
γρήγορος, είναι οδηγός σε αμαξοστοιχία και σε 5 ώρες πάει 
από τη Βόνη στο Βερολίνο.  
  -Ο δικός μου πατέρας, λέει το γαλλάκι, είναι πιο γρήγορος. 
Είναι αεροπόρος και σε μια ώρα κάνει τη διαδρομή Παρίσι-
Λονδίνο.  
  -Τι λέτε, λέει το ελληνάκι, ο δικός μου πατέρας είναι πιο 
γρήγορος. Είναι δημόσιος υπάλληλος, σχολάει στις τρεις και 
στις δυόμιση βρίσκεται σπίτι». 
  Στο σχήμα της πολυμερούς επανάληψης τα επεισόδια δεν 
είναι τρία, αλλά περισσότερα. Κάποιες φορές είναι 
απεριόριστα, αλλά για να μη πλατειάσει το ανέκδοτο ο 
αφηγητής κάποια στιγμή λέει «και ούτω καθεξής», «και έτσι 
έγινε πολλές φορές» «μέχρι που» και αναφέρεται στο 
τελευταίο σπαρταριστό επεισόδιο που προκαλεί το γέλιο.  
  Τα πρόσωπα των ανεκδότων δεν έχουν συνήθως 
εξατομικευμένα χαρακτηριστικά αλλά συλλογικά: ο πόντιος, η 
ξανθιά, ο ανωγειανός, ο γέρος, η γριά, παιδί κ.λπ. Ο Μπόμπος 
δεν χαρακτηρίζεται παρά μόνο ως προς το ότι είναι πειραχτήρι 
και αθυρόστομος. Ο χώρος σπάνια προσδιορίζεται, και ακόμη 
λιγότερο ο χρόνος, με εξαίρεση τα πραγματικά, όπως το 
παρακάτω:  
  «Μετά την μικρασιατική καταστροφή, σε ένα χωριό της 
Ιεράπετρας που έχω ξεχάσει το όνομά του, μια γυναίκα που 
μαθαίνει τις τελευταίες ειδήσεις φωνάζει στις γειτόνισσες: -Τα 
μάθατε τα νέα, τα μάθατε, έπεσε ο Γούναρης. Και μια 
γειτόνισσα ρωτάει: –Ω τον κακομοίρη, από ψηλά έπεσε;».  
  Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεκδότων χαρακτηρίζεται 
όπως είπαμε από ένα εφέ δισημίας, δηλαδή  από τη διάσταση 
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ανάμεσα στις διάφορες σημασίες μιας λέξης, συνήθως 
ανάμεσα σε μια κυριολεκτική και σε μια μεταφορική σημασία. 
Το γέλιο βγαίνει από την ειρωνεία που ενυπάρχει στη δισημία, 
που προκαλείται από το ότι κάποιος είτε υποκρινόμενος 
παίρνει την κυριολεξία σαν μεταφορά ή αντίστροφα, είτε από 
το ότι πραγματικά δεν κατανοεί τη μεταφορική ή κυριολεκτική 
χρήση μιας λέξης, όπως στο παρακάτω περιστατικό, που ήμουν 
παρών. Στη μονάδα μας ο διοικητής κατσαδιάζει ένα βλάκα 
στρατιώτη που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τα καθήκοντά 
του.  
  –Είσαι το πρώτο νούμερο εδώ μέσα, του λέει τελειώνοντας 
απηυδισμένος. –Όχι κύριε διοικητά, είμαι το τρίτο. Νόμιζε ότι ο 
διοικητής μιλούσε για το νούμερο της σκοπιάς.  
  Τα αινίγματα, ενώ μέχρι πρότινος βρισκόταν σε παιδικά 
περιοδικά, σήμερα τείνουν να αναβιώσουν, περισσότερο ως 
αινιγματώδεις ερωτήσεις παρά ως αινίγματα όπως τα ξέραμε. 
Πολλά φιλοξενούνται σε ιστοσελίδες.6 Από τον πολύ κόσμο 
χαρακτηρίζονται όμως κι αυτά ως ανέκδοτα. 
  Μια μεγάλη κατηγορία παραδοσιακών αινιγμάτων είναι σε 
μέτρο, σε αντίθεση με τα σημερινά που είναι πεζά. Ας δώσουμε 
κάποια τέτοια παλιά αινίγματα. 
  Πλατύς πλατύς καλόγερος και πίτα η κεφαλή του, τι είναι; Το 
φτυάρι. Το μέτρο είναι ίαμβος. Αλμυρό κι ανάλατο, ροβύθι κι 
αν το νιώσεις, τι είναι; Μα το ρεβύθι. Το μέτρο εδώ είναι 
τροχαίος. Περιέργως σε τροχαίο είναι και το περισσότερο 
γνωστό (το προηγούμενο ήταν κρητικό): Τα παιδιά του 
Ζεβεδαίου ποίον είχανε πατέρα; Μα το Ζεβεδαίο. Και τα δυο 
ανήκουν στην κατηγορία όπου η απάντηση εμπεριέχεται ήδη 
στην ερώτηση.  
  Μια κατηγορία αινιγματωδών ερωτήσεων είναι τα σεξιστικά, 
όπως το παρακάτω. «-Τι πιάνει η γυναίκα στο κρεβάτι, μετά 
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που κάνει έρωτα; -Πιάνει τόπο». Και εδώ έχουμε ένα εφέ 
δισημίας, καθώς η απάντηση χρησιμοποιεί μια μεταφορική 
σημασία της λέξης «πιάνω».7  
  Μια άλλη κατηγορία είναι οι αινιγματώδεις ερωτήσεις που ως 
απάντηση έχουν μια σύνθετη λέξη, που συνάγεται από τις 
λέξεις που εμπεριέχονται στην ερώτηση. Συνήθως η απάντηση 
είναι μια λέξη οιονεί νεολογισμός. Παράδειγμα: -Τι είναι 
πολύχρωμο, πετάει σαν τρελό και μυρίζει τυρί; -Η φεταλούδα.8 

  Μια άλλη κατηγορία αινιγματωδών ερωτήσεων έχει να κάνει 
με τις ηχητικές ομοιότητες λέξεων μιας γλώσσας με μια άλλη 
γλώσσα. Παράδειγμα: -Πώς λέγεται ο ουρολόγος στα 
γιαπωνέζικα; -Γιαταούρα.  
  Στην ηχητική ομοιότητα κινέζικων και αγγλικών στηρίζονται οι 
παρακάτω τρεις αινιγματώδεις ερωτήσεις: -Πώς λέγεται ο 
κινέζος που έχει έιτζ; -Die soon. -Και η γυναίκα του που έχει κι 
αυτή έιτζ; -Die soon too. -Και η κόρη τους, που κι αυτή έχει έιτζ; 
-Die young. Στα κινέζικα dai θα πει φέρνω, yang είναι το θηλυκό 
στοιχείο από το γνωστό δίδυμο yin και yang, sun εγγονός και tu 
βήχω.  
  Και ενώ τα κινέζικα μοιάζουν ηχητικά με τα αγγλικά, τα 
γιαπωνέζικα μοιάζουν με τα ελληνικά. Το παρακάτω μου το 
είπε φίλη γιαπωνεζομαθής. -Πώς λέγονται στα γιαπωνέζικα 
«πέντε μελιτζάνες»; -Η τσουτσού να σου μπει».  
  Και οι αινιγματώδεις ερωτήσεις μπορούν να μελετηθούν 
υφολογικά. Οι παραπάνω αινιγματώδεις ερωτήσεις στηρίζονται 
σε ένα περίπου εφέ ομωνυμίας. Η παρακάτω στηρίζεται σε ένα 
εφέ κυριολεξίας: 
  -Γιατί οι πόντιοι πηγαίνουν επτά - επτά; -Για να έχουν τα μάτια 
τους δεκατέσσερα. Η φράση «να ’χεις τα μάτια σου 
δεκατέσσερα» έχει μεταφορική σημασία, ενώ στην 
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αινιγματώδη αυτή ερώτηση χρησιμοποιείται, εν είδει 
λογοπαίγνιου, κυριολεκτικά.  
  Στην παρακάτω αινιγματώδη ερώτηση έχουμε επίσης ένα εφέ 
παρονομασίας: «Τι είναι κίτρινο, καίει και είναι γκέι; Η 
πουστάρδα». Η παρονομασία βρίσκεται στην ηχητική 
ομοιότητα των λέξεων καίει και γκέι.9 

  Και ενώ τα ανέκδοτα και οι αινιγματώδεις ερωτήσεις ανθούν, 
δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την λαϊκή ποίηση. Και 
αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι οι σημερινές κοινωνίες 
δεν είναι κοινωνίες της προφορικότητας πάνω στην οποία 
οικοδομήθηκε το δημοτικό μας τραγούδι, αλλά της γραφής. Ο 
«Ερωτόκριτος» ήταν γραπτό κείμενο, αλλά διαδόθηκε σε 
μεγάλο βαθμό προφορικά, και είναι γνωστό ότι πολύς κόσμος 
ήξερε εκτενή αποσπάσματα απέξω. Σήμερα οι εποχές αυτές 
έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.  
  Παρ’ όλα αυτά η λαϊκή ποίηση συντηρείται, κυρίως σε τοπικά 
έντυπα. Στην Κρήτη, κάθε τοπική εφημερίδα ή περιοδικό έχει 
σε κάθε φύλο της και μαντινάδες. Όμως αυτές δεν είναι πια 
ανώνυμες, φέρουν υπογραφή, αλλά ούτε και επώνυμες, μια και 
οι δημιουργοί τους είναι άτομα του απλού λαού και όχι 
μεγάλοι ποιητές. Κάποιες φορές είναι άτομα με μεγάλο 
ποιητικό ταλέντο, όπως π.χ. ο Κωστής Φραγκούλης, που η 
συλλογή του «Τα δίφορα», ποιήματα σε παραδοσιακό στίχο, τα 
περισσότερα στον ανομοιοκατάληκτο του ριζίτικου, έχει 
βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.  
  Όμως στα έντυπα δεν έχουν όλοι πρόσβαση. Το ίδιο και στο 
ίντερνετ. Οι παλιότερες γενιές δεν είναι καθόλου εξοικειωμένες 
μ’ αυτό. Όμως οι ιστοσελίδες δεν πετιούνται στα σκουπίδια 
όπως οι εφημερίδες και γενικά όλα τα έντυπα με την έλευση 
του καινούριου τεύχους, αλλά βρίσκονται πάντα εκεί, όπως τα 
έντυπα στις βιβλιοθήκες, διαθέσιμες στον κάθε σέρφερ. Επίσης 
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είναι πιο φιλόξενες στις κάθε είδους δημιουργίες, καθώς και 
στο να αναρτήσει κανείς ανέκδοτα που άκουσε και του 
άρεσαν.10 

 Υπάρχουν ένα σωρό ιστοσελίδες που φιλοξενούν μαντινάδες 
και ανέκδοτα, όπως π.χ. το peri-grafis του φίλου μου του 
Πάτροκλου Χατζηαλεξάνδρου.11 Κάποιες μάλιστα έχουν ως 
αποκλειστικό περιεχόμενο τις μαντινάδες. Έτσι οι περισσότεροι 
νέοι χρήστες, όσοι δεν έχουν προσωπικές ιστοσελίδες, 
στέλνουν τις μαντινάδες τους σε διάφορες ιστοσελίδες. Ακόμη 
με τα blogs12 που έχουν δημιουργηθεί τελευταία στο διαδίκτυο, 
όπου τα κείμενα ανανεώνονται καθημερινά, το αναγνωστικό 
ενδιαφέρον είναι πιο αυξημένο, και έτσι κάθε κείμενο έχει 
πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναγνωστεί.  
  Ένα άλλο μέρος όπου μπορούν να γραφούν στίχοι σε 
παραδοσιακή φόρμα είναι τα fora. Στο φόρουμ του 
ηλεκτρονικού περιοδικού «Λέξημα», στη συντακτική ομάδα του 
οποίου ανήκω και εγώ, στην κατηγορία «λογοτεχνικές 
σκυταλοδρομίες» και στην υποκατηγορία «μόνο σε 
παραδοσιακή φόρμα» αναπτύχθηκε πρόσφατα ένας 
σπαρταριστός διάλογος στον ομοιοκατάληκτο 
δεκαπεντασύλλαβο της μαντινάδας.13 Οι συντάκτες δεν είναι οι 
ανώνυμοι του δημοτικού τραγουδιού, αλλά ούτε και οι 
επώνυμοι των εκδοτικών οίκων και των περιοδικών. Είναι οι 
«ψευδώνυμοι», αν θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε 
έτσι, μια και η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών του ίντερνετ 
μπαίνει μέσα με ψευδώνυμο.  
  Με τα e-mail γίνεται επίσης ανταλλαγή ανεκδότων. Η Έρη 
Ρίτσου με τροφοδοτεί καθημερινά με άφθονα ανέκδοτα, όταν 
της είπα για το θέμα της εισήγησής μου. Το συναρπαστικό σε 
αυτά τα e-mail είναι ότι μπορεί να περιέχουν εικόνες, 
animation, παρουσίαση σε power point και video.  
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  Όμως το καινούριο μέσο με το οποίο γίνεται ανταλλαγή 
στίχων και ανεκδότων είναι το κινητό τηλέφωνο. Το 
πλεονέκτημα που διαθέτει σε σχέση με το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο είναι η αμεσότητά του. Ο αποδέκτης ειδοποιείται 
αμέσως για την αποστολή του μηνύματος, εφόσον βέβαια έχει 
ανοικτό το κινητό, και μπορεί να απαντήσει την ίδια στιγμή. 
  Οι δυνατότητες δεν εξαντλούνται. Ενώ η λαϊκή παράδοση του 
λόγου, με την μορφή των στίχων, των ανεκδότων και των 
αινιγματωδών ερωτήσεων περνάει από το στάδιο της 
προφορικότητας στο στάδιο του γραπτού λόγου, μετάβαση που 
στη λογοτεχνία είχε συντελεστεί ήδη από την εποχή της 
κλασικής αρχαιότητας, οι νέες τεχνολογίες κάνουν δυνατή την 
προφορικότητα με ένα τρόπο που προς το παρόν δεν φαίνεται 
να παίρνει μεγάλη διάσταση. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα 
cd. Τα cd ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 
δεδομένων, λογισμικών για τους υπολογιστές και για μουσική. 
Πρόσφατα όμως έπεσε στα χέρια μου ένα cd, προσφορά μιας 
εφημερίδας, με ανέκδοτα που είχε μαζέψει ο Λουδοβίκος των 
Ανωγείων. Βέβαια ανέκδοτα αποθηκευμένα σε cd διατηρούν τη 
διάσταση της προφορικότητας, όμως δεν έχουν τη διάσταση 
της διαδραστικότητας που έχει η προφορικότητα, όπως γίνεται 
με την ανταλλαγή μαντινάδων στα πανηγύρια και στην 
ανταλλαγή ανεκδότων στις παρέες, όπου η αφήγηση του 
πρώτου ανεκδότου λειτουργεί σαν καταλύτης, οδηγώντας και 
τα υπόλοιπα μέλη της παρέας να πουν τα δικά τους, συνήθως 
της ίδιας κατηγορίας. Οι ψηφιακοί δίσκοι παρ’ όλα αυτά 
αποτελούν ένα καλό αποθηκευτικό μέσο, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κανείς ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη διάσταση δεν 
την έχουν για παράδειγμα τηλεοπτικές, αλλά κυρίως 
ραδιοφωνικές εκπομπές, όπου οι παρουσιαστές καμιά φορά 
λένε ανέκδοτα.  
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  Και μια και ο λόγος για την τηλεόραση, δεν θα ήταν άσχημο να 
πούμε δυο λόγια και για τη λαϊκή κουλτούρα της εικόνας, η 
οποία καταλαμβάνει παραδοσιακά μικρό μόνο μέρος στη λαϊκή 
κουλτούρα. Σ’ αυτήν ανήκουν τα graffiti που βλέπουμε στους 
τοίχους. Ορισμένα είναι πραγματικά εξαίρετα. Σε ένα σχολείο, 
με ενθάρρυνση του λυκειάρχη, οι τοίχοι γέμισαν με ωραιότατα 
graffiti των μαθητών.  
  Και μια και μιλάμε για τους τοίχους, τα διάφορα συνθήματα 
που γράφονται κατά καιρούς εκεί αποτελούν πολλές φορές 
ωραιότατα δείγματα σύγχρονης λαϊκής κουλτούρας. Συχνά 
πολύ επινοητικά, αποκαλύπτουν την οξύνοια ή την ευαισθησία 
του ανώνυμου συντάκτη τους. Από τα συνθήματα που μου 
έμειναν στο μυαλό μου ξεχωρίζω δύο. Το ένα για την οξύνοιά 
του και το άλλο για την απελπισία του. «Το Αιγαίο ανήκει στα 
ψάρια του» το ένα, και «Μας την έχουν στημένη από παντού» 
το άλλο.  
  Πριν τελειώσω θα ήθελα να πω ότι συχνά απολαμβάνω ένα 
καλό ανέκδοτο ή μια καλή μαντινάδα περισσότερο από ένα 
καλό ποίημα. Και αν μου αντιτείνει κανείς ότι παραείναι 
σύντομα, θα απαντήσω ότι τα χάι κου είναι ακόμη πιο σύντομα, 
αλλά έχουν διαδοθεί παγκόσμια, ακόμη και στην Ελλάδα, όπου 
ήδη κυκλοφορούν όχι μόνο συλλογές χαϊκού, αλλά και 
ανθολογίες με ελληνικά χάι κου.  
  Κλείνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω τα χαρακτηριστικά των 
σύγχρονων μορφών λαϊκής κουλτούρας.  
  Διαδίδονται συχνά μέσω των σύγχρονων τεχνολογικών 
μορφών, όπως είναι το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα. 
Εξακολουθούν να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τη διάσταση της 
προφορικότητας. Η ανωνυμία στη σύνθεση συχνά καλύπτεται 
με μια ψευδωνυμία. Διακρίνονται για μια μεγάλη ζωντάνια, και 
διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον διαδραστικό τους χαρακτήρα. 
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Η μελέτη τους στα πλαίσια της εκπαίδευσης, μια και 
απουσιάζει μάθημα λαογραφίας, μπορεί να γίνει διαθεματικά, 
σε συνδυασμό κυρίως με το μάθημα της λογοτεχνίας, στα 
πλαίσια της μελέτης υφολογικών κυρίως, αλλά και 
αφηγηματικών τεχνικών.  
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Τo παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε στο αφιέρωμα στον 
Μάρκο Μέσκο του περιοδικού «Πάροδος», τ. 28 (Μάιος 2009), 
Λαμία.  
 
  Ο Μάρκος Μέσκος είναι ποιητής, και όπως οι περισσότεροι 
ποιητές, έχει γράψει και πεζογραφήματα. Όμως δεν έχει τη 
φλέβα του παραμυθά, που είναι προϋπόθεση εκ των ων ουκ 
άνευ για γίνει κανείς πεζογράφος. Και στη Ρέα Γαλανάκη, που 
ξεκίνησε ως ποιήτρια, λείπει επίσης η φλέβα του παραμυθά, 
και γι’ αυτό καταπιάνεται ή με τις ζωές των άλλων (Ισμαΐλ 
Φερίκ Πασά, Ανδρέας Ρηγόπουλος, Ελένη Μπούκουρα), ή με 
πραγματικές ιστορίες (το θυελλώδες ειδύλλιο της Τασούλας), 
με τίμημα να εγκαταλείψει την ποίηση. Ο Μάρκος Μέσκος δεν 
εγκαταλείπει την ποίηση, αλλά και δεν καταπιάνεται ούτε με 
της ζωές των άλλων ούτε με πραγματικές ιστορίες. Ή μάλλον 
καταπιάνεται με τις ζωές των άλλων και με πραγματικές 
ιστορίες: όμως αυτές οι ζωές και αυτές οι ιστορίες δένονται με 
τη δική του ζωή, με τις δικές του ιστορίες. Ακουμπούν πάνω στη 
δική του αυτοβιογραφία, με την οποία εν πολλοίς 
συμπλέκονται.  
  Τα πεζογραφικά, μη δοκιμιακά έργα του Μάρκου Μέσκου 
είναι τέσσερα. Αυτά κατατάσσονται σε δυο περιόδους: στην 
περίοδο της ωριμότητας και στην περίοδο της γεροντικής 
ηλικίας. Μπαίνω στον πειρασμό να τη χαρακτηρίσω και ως 
περίοδο «πριν από το θάνατο», παίρνοντας τον χαρακτηρισμό 
αυτό από την πρώτη ποιητική συλλογή του ποιητή, που έχει 
ακριβώς αυτό τον τίτλο, «Πριν από το θάνατο», και που 
εκδόθηκε από το περιοδικό «Νέα Πορεία» στη Θεσσαλονίκη, το 
1958. Όμως όλων μας το έργο είναι τελικά «πριν από το 
θάνατο», από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, και ευχόμαστε στον 
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Μάρκο Μέσκο, τον ποιητή και τον πεζογράφο, μακροημέρευση, 
ώστε να μας δώσει ακόμη πολλά έργα «πριν από το θάνατο». 
  Όμως ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Τα δυο πρώτα του βιβλία 
με πεζογραφήματα εκδόθηκαν μέσα σε μια διετία, το 1978-
1979, λίγο πριν ο Μάρκος Μέσκος πατήσει τα σαρανταπέντε 
του. Τα δυο τελευταία εκδόθηκαν με μια χρονική απόσταση έξι 
χρόνων το ένα από το άλλο, το 1999 και το 2005 αντίστοιχα, με 
το τελευταίο να μπαίνει ο ποιητής στα εβδομήντα του χρόνια.   
  Ο Καζαντζάκης γράφει κάπου για μια κινέζικη κατάρα: «Την 
κατάρα μου να ’χεις και να γεννηθείς σε ενδιαφέρουσα εποχή». 
Τους πατεράδες μας φαίνεται τους καταράστηκαν και 
γεννήθηκαν σε ενδιαφέρουσα εποχή. Ένας πόλεμος και ένας 
εμφύλιος δεν είναι λίγο πράγμα. Και ο Μέσκος πέρασε τα 
τρυφερά παιδικά χρόνια και τα χρόνια της εφηβείας ακριβώς 
αυτή την εποχή. Αυτή την εποχή ανακαλεί στα πεζογραφήματά 
του, γιατί είναι γεμάτη με επεισόδια «σπουδαία», σαν αυτά της 
τραγωδίας όπως μας λέει ο Αριστοτέλης. Και η περίοδος αυτή 
ήταν πραγματικά μια περίοδος τραγική για την νεότερη ιστορία 
μας. Σ’ αυτήν εστιάζονται και δυο αυτοβιογραφικά βιβλία τα 
οποία παρουσίασα τελευταία, «Το μονοπάτι στη θάλασσα» του 
Αντώνη Σουρούνη, και το «Αχ, βρε κόσμε παράλογε» του 
πεθερού μου, του Νίκου Κουμερτά.  
  Εξαίρεση αποτελεί το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Παιχνίδια στον 
παράδεισο». Πριν καταπιαστεί ο Μέσκος με την κόλαση της 
κατοχής και του εμφύλιου που αποτελεί την θεματική των 
επόμενων πεζογραφημάτων του, καταπιάνεται με τον 
παράδεισο της παιδικής ηλικίας. Και ενώ περιμένει κανείς τη 
λέξη «παιχνίδια» με μια μεταφορική σημασία, την οποία έχει 
εξάλλου η λέξη «παράδεισος», βλέπουμε τον Μέσκο να 
καταπιάνεται με πραγματικά παιχνίδια, παιχνίδια που έπαιζε 
στην παιδική του ηλικία, τόσο toys όσο και games, για να 
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κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο software παιχνίδι από το 
hardware παιχνίδι, μια και δεν την κάνει η γλώσσα μας.  
  Το βιβλίο αυτό με συγκίνησε βαθύτατα γιατί μου θύμισε τα 
δικά μου παιδικά χρόνια και μου έφερε στο νου παιχνίδια που 
παίζαμε κι εμείς, και που σήμερα δεν παίζονται πια. Τα 
σημερινά παιδιά ξέρουν τους χαρταετούς και το κρυφτό, όμως 
πόσα ξέρουν τη «μακρά γαϊδούρα», το «κράτη», τα «κότσια» 
και τα «κατρακύλια», παιχνίδια που τα παίζαμε κι εμείς στην 
Κρήτη; Ο Μέσκος και οι φίλοι του στο βορειότερο άκρο της 
Ελλάδας, εμείς στο νοτιότερο.  
  Το βιβλίο αυτό του Μέσκου με παρακίνησε να κάνω κάτι που 
αμελώ εδώ και χρόνια. 
  Σε μια αυτοβιογραφία μου που την έγραψα 20 χρονών, ένα 
κεφάλαιο το αφιερώνω στα παιχνίδια. (Σε μια συνάντηση που 
είχα τότε με τον Κίμωνα Φράιερ, με ρώτησε αν είχα γράψει 
τίποτα. Εγώ απάντησα με καμάρι ότι είχα γράψει την 
αυτοβιογραφία μου. Αυτός χαμογέλασε. Νομίζω ότι είμαι η 
μοναδική περίπτωση συγγραφέα που το πρώτο βιβλίο που 
έγραψε στη ζωή του είναι η αυτοβιογραφία του). Ένα μικρό 
μέρος το έβαλα στο βιβλίο μου «Το χωριό μου, από την 
αυτοκατανάλωση στην αγορά» (Κάτω Χωριό Ιεράπετρας). 
Τώρα, διαβάζοντας το βιβλίο του Μέσκου, σκέφτηκα ότι αρκετά 
το αμέλησα, θα καθίσω να το αντιγράψω (τότε δεν υπήρχαν οι 
υπολογιστές, κι εγώ δεν είχα καν γραφομηχανή) και να το 
αναρτήσω στο blog μου.  
  Φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος που είχα την ιδέα να γράψω για 
τα παιχνίδια που παίζαμε παιδιά. Θα είχε ενδιαφέρον μια 
συγκριτολογική-λαογραφική μελέτη γι, αυτά. Προς το παρόν τα 
μόνα δείγματα στα οποία μπορώ να παραπέμψω τον λαογράφο 
που θα είχε διάθεση να ασχοληθεί, είναι το παρόν βιβλίο του 
Μέσκου, το δικό μου κείμενο στο βιβλίο μου και σε ένα ακόμη 

http://hdermi.blogspot.gr/2012/07/blog-post_10.html
http://hdermi.blogspot.gr/2012/07/blog-post_10.html
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κείμενο, εκδομένο: του Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, καθηγητή 
γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που μια από τις 
πρώτες δημοσιεύσεις του είναι ένα άρθρο για τα παιχνίδια που 
έπαιζαν στο δικό του χωριό, την Ανατολή Ιεράπετρας 
(«Περιωρισμένης χρήσεως λαϊκά παιγνίδια εις τον νομόν 
Λασιθίου», Aμάλθεια, 2, 1971, 211-223).  
  Ο Μέσκος δεν περιορίζεται σε μια εγκυκλοπαιδική καταγραφή 
των παιχνιδιών. Η ποιητικότητα της γλώσσας του δεν φαίνεται 
μόνο από την ίδια την περιγραφή, αλλά και από τις λυρικές 
παρεμβολές, ή εισαγωγές, στην κυρίως περιγραφή. Για 
παράδειγμα, πριν ξεκινήσει να μιλάει για τη «μακρά γαϊδούρα» 
γράφει για την κερασιά: «…Τρυφερό, αιχμηρό στην αρχή το 
φύλλο, στραφτάλιζε στον ήλιο του Απριλιού, ο κορμός το ίδιο 
γεμάτος υγεία και τ’ άνθη λευκά, γιρλάντες συμμετρικές από τα 
πρώτα κλαδιά ώσμε την κορυφή, πλοίο τριγωνικό που γιόρταζε 
την άνοιξη, σιωπηλά ετοιμάζοντας τον καρπό» (σελ. 97).  
  Ένα υφολογικό στοιχείο, ποιητικά ανοικειωτικό, που 
εμφανίζεται ήδη από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, είναι η 
τοποθέτηση του ρήματος μετά από το 
αντικείμενο/κατηγορούμενο και/ή το επίρρημα, όπως π.χ. στις 
παρακάτω φράσεις: «Εύκολα τα καλάμια βρίσκαμε» (σελ. 12), 
«άλλοτε γρήγορα σηκώνονταν» (σελ. 13), «λίγο τα 
προτιμούσαμε» (σελ. 32), «η νύστα ασήκωτη πέσει» («Κομμένη 
γλώσσα», σελ. 15), «αέρας… τα σπίτια της γειτονιάς χαϊδεύει» 
(στο ίδιο, σελ. 34), «η απόσταση μεγάλη δεν ήταν» (στο ίδιο, 
σελ 48), «μέσα στο δάσος τα χνάρια της αρκούδας δεν βρήκαμε 
(«Νερό καρκάγια», σελ. 13), «μαφιόζικη η ζωή μας κατάντησε» 
(στο ίδιο, σελ. 14). 
  Τα τέσσερα αυτά βιβλία του Μέσκου δεν είναι μόνο μια 
αναδρομή στην ιστορία και στον γενέθλιο τόπο, είναι και μια 
αναδρομή στη γλώσσα. Τα κείμενά του είναι διάσπαρτα με 
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λέξεις, ανάμεσα στις οποίες αρκετές τούρκικες και σλάβικες, 
των οποίων τη σημασία είναι απίθανο να γνωρίζει ο μη 
μακεδόνας, γι’ αυτό και στο τέλος υπάρχει γλωσσάρι: εννιά 
σελίδες στο «Παιχνίδια στον παράδεισο», οκτώ στο 
«Μουχαρέμ», τέσσερις στο «Νερό Καρκάγια». Μόνο στην 
«Κομμένη γλώσσα» απουσιάζει το γλωσσάρι, όμως οι άγνωστες 
λέξεις δίνονται σε υποσημείωση.   
  Γλωσσάρι συνήθως τίθεται σε βιβλία νεοηθογραφίας, όπως σε 
πάρα πολλά που κυκλοφορούν στην Κρήτη και έχουν σαν στόχο 
την καταγραφή και διάσωση κρητικών λέξεων. Ο Μέσκος όμως 
δεν ξεκινάει με ηθογραφικές προθέσεις. Αν χρησιμοποιεί λέξεις 
της ιδιαίτερης πατρίδας του το κάνει για τη συναισθηματική 
φόρτιση που έχουν στη συνείδησή του και για το ανοικειωτικό 
εφέ που δημιουργούν στο κείμενο.  
  Το δεύτερο βιβλίο, εκδομένο το 1979, με τίτλο «Κομμένη 
γλώσσα», έχει σαν υπότιτλο «Ονόματα και ιστορίες». Ιστορίες 
από την κατοχή και τον εμφύλιο, και ονόματα, δηλαδή 
πρόσωπα.  
  Από τις ιστορίες η πρώτη, η «Κομπαρσίτα», περιέχει κάποιες 
αναμνήσεις του Μέσκου από τον πόλεμο και την κατοχή. Η 
δεύτερη, «Προς βορράν», αναφέρεται στην Αντίσταση. Ο 
μικρός Μάρκος συνοδεύει έναν αντιστασιακό στη μεταφορά 
υλικού στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές, για κάλυψη. Στη 
«Χειμάρα» ξεκινάει μινιμαλιστικά και τελειώνει μαξιμαλιστικά: 
Ο Αποστόλης ανοίγει μια ταβέρνα, στην κατοχή, και τη βαφτίζει 
«Χειμάρα». Τραυματίζεται από γερμανικό όχημα, πηγαίνει στο 
νοσοκομείο, αλλά η ταβέρνα κρατιέται και δεν κλείνει. Σ’ αυτή 
την ταβέρνα ακούστηκαν δυο ιστορίες. Η πρώτη για ένα κακό 
αφεντικό που τον σκότωσε το μουλάρι του. Η δεύτερη για έναν 
αχάριστο, που πρόδωσε τον ευεργέτη του. «…ακούς Βαν; δεν 
υπάρχει Θεία Δίκη, αν υπάρχει ανθρώπινη θα ’ναι, μα εσύ την 
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είδες πουθενά;» (σελ. 44). «Στο ποτάμι του Χαλιμά» 
αναφέρεται στην αιματοχυσία του Εμφύλιου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο Μέσκος δεν μιλάει για εθνικό και 
δημοκρατικό στρατό ή για εθνικόφρονες και 
αριστερούς/αντάρτες, αλλά για πράσινους και μπλε. 
Παραπέμποντας συνειρμικά στους Πράσινους και τους 
Βένετους θέλει να αναγάγει στη σφαίρα του γενικού την 
αδελφοκτόνο σύρραξη που ταλάνισε την Ελλάδα μετά τον 
πόλεμο.  
  Και τα πρόσωπα: 
  Πάλι από τον μινιμαλισμό στον μαξιμαλισμό: 
  Ο Μελκονίκ.  
  Ο Μέσκος θυμάται ένα συμμαθητή του που έφαγε κάποτε 
άγριο ξύλο από τη δασκάλα του γιατί κρυφάκουγε. Πριν ακόμη 
φύγουν οι γερμανοί έφυγε με τους δικούς του για τη μακρινή 
Αρμενία. Και ο Μέσκος αναρωτιέται, στην ποιητική τελευταία 
παράγραφο: 
  «Και τώρα μονάχα ο ίσκιος μου στο δρόμο, μετά από κείνο το 
γλέντι, αέρας φυσάει τις μουριές, τα σπίτια της γειτονιάς 
χαϊδεύει, μα πού να ’ναι ο Μελκονίκ, ‘τριών μηνών άνθρωπος’, 
πού γυρίζει;» (σελ. 34). 
  Και ο «Μπάρμπα Τρύφων»;  
  Αυτός είναι ο δυστυχισμένος πατέρας που θα αναγνωρίσει το 
γιο του ανάμεσα στα τρία πτώματα των ανταρτών, που έπεσαν 
σε ενέδρα.  
  Αφήσαμε τελευταίο το «Δυο σταγόνες νερό» γιατί η ιστορία 
του, παρόλο που διαδραματίζεται στον Εμφύλιο, φαίνεται 
επινοημένη.. Ο Μέσκος τελειώνει με ένα μοναδικό εφέ 
απροσδόκητου, που το μόνο ανάλογό του που συναντήσαμε 
είναι στον «Τελευταίο Πειρασμό» του Καζαντζάκη.  
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  Είναι δυο φίλοι αντάρτες, ο Αμύ… και ο Κω… (ο Μέσκος, αντί 
να δώσει πεποιημένα ονόματα σε τοπωνύμια δίνει μια πρώτη 
συλλαβή ακολουθούμενη με τρεις τελείες, πράγμα που το κάνει 
κάποιες φορές και με ονόματα). Ο Κω… ήταν μοναχογιός. Ο 
Αμύ… μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, με τα ψυχολογικά 
προβλήματα που δημιουργεί ο ιδρυματισμός. Σε μια μάχη 
καταφέρνουν μόλις και μετά βίας να γλυτώσουν. Είναι 
ξεκομμένοι από τους υπόλοιπους και οι δυο. Ο Αμύ… ξαφνικά 
πυροβολεί τον Κω… από πίσω. Σκοπός του είναι να τον 
μεταφέρει, σκοτωμένο, στο χωριό, να τον παραδώσει στους 
γονείς του. Τι ελπίζει; Αυτός ο ορφανός, να πάρει τη θέση του 
σκοτωμένου παιδιού τους.  
  Και το εφέ του απροσδόκητου;  
  «Εκεί, μετέωρος ο Αμύ…, ξύπνησε και συνήλθε.  
  Ώστε ήταν ψέματα, δεν ήταν αλήθεια, έτριψε τα μάτια του 
ακόμη ταραγμένος και 
  ‘ου να χαθείς, όνειρο καταραμένο’» (σελ. 75). 
  Κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο αφήγημα, γιατί πέρα 
από την τραγικότητα των γεγονότων δίνει ψυχολογικό βάθος σε 
έναν από τους ήρωες.  
  Και πάμε στο τρίτο βιβλίο, το «Μουχαρέμ».  
  Ξεκινάει μινιμαλιστικά, με τον «Κόκορα», που βαρούσε 
εγερτήριο κάθε πρωί στη γειτονιά. «Όμως, καθώς είπα, σ’ αυτές 
εδώ τις ανούσιες και αυστηρά προσωπικές σημειώσεις, λίγα 
παραμένουν στη μνήμη μας» (σελ. 18). Παρόλο που υπάρχει το 
εφέ του απροσδόκητου (ο κόκορας, όταν πέθανε κάποιο πρωί ο 
ιδιοκτήτης, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ρολόι) ο Μέσκος δεν το 
αξιοποιεί βάζοντας την αποκάλυψη στο τέλος του αφηγήματος. 
Απλώς καταγράφει την ανάμνησή του, που επανέρχεται συχνά 
στο μυαλό του. Το αφήγημα τελειώνει ως εξής: «Ο δε ‘κόκορας’ 
του διπλανού μου γείτονα, εκεί, στην Ιπποκράτους 183 της 
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Αθήνας, κάποια χρόνια της δεκαετίας του ’70, κούρνιασε μέσα 
μου, από τότε, και δεν βγαίνει» (σελ. 18). 
  Και στις «Επισκέψεις» καταγράφει μιαν ανάμνησή του, για τον 
συγκριτολογικό της χαρακτήρα. Στο σπίτι που πάει επίσκεψη 
συναντάει έναν τέως σύντροφο που στη Μακρόνησο έγινε 
βασανιστής. Τον αναφέρει απλώς ως Γ. Αυτός τον χαιρετάει σαν 
παλιό γνωστό, λες και δεν είχε συμβεί τίποτα. Εκείνος όμως ο 
που φύγει φύγει. Στο δρόμο συναντάει άλλο σύντροφο, τον 
Σταύρο, που του κόψανε τα γαγγραινιασμένα δάκτυλα του 
αριστερού του ποδιού. «Κούτσαινα και τότε, κουτσαίνω και 
τώρα».  
  Στο «Φανάρι» καταγράφει ένα επεισόδιο στο οποίο 
υποδηλώνεται πάλι μια σύγκριση, ανάμεσα στα 
μουσουλμανικά και στα χριστιανικά ήθη. Η παρέα πηγαίνει για 
μπάνιο. Πιο δίπλα τους στην αμμουδιά έρχεται μια οικογένεια 
μουσουλμάνων, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, μια νέα γυναίκα και μια 
ηλικιωμένη.  
  «Η διαφορά λοιπόν ήταν γνωστή, τα παιδιά (αγόρι και κορίτσι) 
μπορούσαν να παίζουν κολυμπώντας με το αλμυρό νερό γυμνά 
μα η νεότερη γυναίκα, είτε όρθια είτε καθισμένη παράμερα, 
έπρεπε να ’ναι μακριά από το νερό, δεν έπρεπε να δείξει το 
σώμα της. Αυτό έλεγε η μουσουλμανική τους παράδοση και η 
μεγάλη γυναίκα, ο θεματοφύλακας, δεν εννοούσε να 
απιστήσει, ο τιμωρός Αλλάχ βλέπει τα πάντα. Μπορεί, ακόμη, 
να ’ταν και η πεθερά, το βράδυ θα έδινε το ρεπόρτο στο γιο της 
για τη διαγωγή της νύφης, όλα πιθανά» (σελ. 39).  
  Τη διάσταση αυτή, ανάμεσα στο κορίτσι και τη γυναίκα, τη 
δίνει πολύ καθαρά και η ιρανή σκηνοθέτις Μαρζιγιέ Μεσκινί 
στην ταινία της με τίτλο «Την ημέρα που έγινα γυναίκα». Η 
Μεσκινί δίνει μια συγκινητική εικόνα αυτής της μετάβασης, 
που αν και δεν γίνεται με καμιά διαβατήρια τελετή σαν το 

http://hdermi.blogspot.gr/2012/01/marzieh-meshkini-stray-dogs-and-day-i.html
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βάπτισμα είναι ολότελα τραυματική. Το κοριτσάκι μπορεί να 
παίξει με τον φίλο της μέχρι τις 12 η ώρα, την ημέρα που 
κλείνει τα εννιά της χρόνια, γιατί τέτοια ώρα γεννήθηκε. Μετά 
θα πρέπει να τον αφήσει και να γυρίσει σπίτι, γιατί σαν γυναίκα 
που είναι δεν επιτρέπεται πια να παίζει με τα αγόρια.  
  Στο διήγημα του Μέσκου βλέπουμε την ίσως πεθερά να μην 
αντέχει τη ζέστη και να πηγαίνει στο νερό. Στην αρχή 
«Ξυπόλυτη πλατσούριζε τα πόδια της στο άκρον της θαλάσσης! 
Κρατούσε τα φουστάνια ελάχιστα πάνω από τις πατούσες της. 
Μαγνήτης το νερό, η φύση της δεν άντεξε, φαίνεται, πανάθεμα 
τη ζέστη που την ανέτρεπε εκ βάθρων… Ξάφνου ακούστηκαν 
φωνές! Ανήσυχοι κάποιοι έτρεχαν κιόλας προς το μέρος της 
‘άπιστης’΄. Που φαίνεται ότι ενδίδοντας στον πειρασμό του 
νερού όλο και πιο πολύ, προχώρησε περισσότερο και να σου 
την τώρα, αναποδογυρισμένη, με το σαλβάρι της πολύχρωμη 
μέδουσα και το κεφάλι κάτω. Πώς έχασε την ισορροπία της; 
Πώς το κύμα του μελτεμιού, που δυνάμωνε στιγμή τη στιγμή, 
τουμπάρισε την πανικόβλητη;» (σελ. 40-41). 
  «Γρήγορα τη συνέφεραν», ενώ αυτή, «καταντροπιασμένη 
μονολογούσε: Ρεζίλ ολντούμ, ρεζίλ ολντούμ (έγινα ρεζίλι, έγινα 
ρεζίλι)» (σελ. 41).  
  Με μια υπερερμηνεία θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι ο 
Μέσκος σχολιάζει το αδύνατον της προσαρμογής του Ισλάμ στα 
σύγχρονα δεδομένα. Το πιθανότερο είναι ότι παραθέτει το 
συμβάν ως ένα κωμικό επεισόδιο, που του δίνει τη δυνατότητα 
να κάνει ένα εφέ τέλους με ένα διακείμενο. 
  «Ένας σπασμός αποστροφής κατόπιν προς όλους τους άλλους 
που χάζευαν, έγειρε το κεφάλι της στο πλάι, να μη βλέπει 
κανέναν, και η Τουρκάλα έμεινε Τούρκα, πάλι» (σελ. 42).  
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  Το διακείμενο παραπέμπει στο διήγημα «Μοσκώφ Σελίμ» του 
Γεώργιου Βιζυηνού, που τελειώνει «και ο Τούρκος έμεινε 
τούρκος», παρά τις προσπάθειές του να εκρωσισθεί.  
  Το επόμενο διήγημα είναι «Το σπίτι με τα σκυλιά». Ο Μέσκος 
περιγράφει αρχικά το ακατοίκητο δίπατο αρχοντικό, που 
πέρασε στην ιδιοκτησία του Δημόσιου και χαρακτηρίστηκε 
διατηρητέον. Στη συνέχεια μας αναφέρει για τον γέροντα που 
«ξεκολλημένος από παλιές ιστορίες, τον μπροστινό χώρο του 
υπογείου τον έκανε απάγκιο του και τον κατοικεί» (σελ. 48).  
  Ο γέρος αυτός περιμαζεύει κάθε αδέσποτο σκυλί. Η αποικία 
των αδέσποτων αυτών που τώρα έχουν αποκτήσει δεσπότη 
αυξάνει γοργά, με αποτέλεσμα να ξεσηκώνουν τη γειτονιά με 
τα γαβγίσματά τους.  
  Εδώ ο Μέσκος δεν περιγράφει κανένα «σπουδαίο» επεισόδιο. 
Το περιγράφει ως τυπικό επεισόδιο, που συμβαίνει 
καθημερινά. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που το τελειώνει: 
  «Για όσους δεν αρκούνται στα κολλυβογράμματά μου απαντώ 
ήρεμα: αν πίστευα ότι είναι πολύ σπουδαίο να μιλάει κανείς 
για παλιά σπίτια και για σκυλιά θα ’δινα τη διεύθυνση, έστω με 
κάποιες αλλαγές, μα είναι σχεδόν στον καθημερινό σας δρόμο. 
Και υπάρχει. Ακόμη» (σελ. 52).  
  Εγώ μπορώ να το βεβαιώσω, για τη δικιά μου γειτονιά. 
Φαντάζομαι κι εσείς.  
  «Η Μπέση» αποτελείται από δυο ιστορίες. Η πρώτη 
αναφέρεται στο κοπρόσκυλο που βρήκε ο αφηγητής. Η δεύτερη 
αναφέρεται στον παππού του, που στα νιάτα του ξενιτεύτηκε 
στην Αμερική. Πώς συνδέονται; Με το όνομα Μπέση. Ο 
παππούς μάλλον είχε μια νέγρα φιλενάδα στην Αμερική. Την 
έλεγαν Μπέση. Αυτό το όνομα έδωσαν στη σκύλα.  
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  Ο Μέσκος κορυφώνει τη λογοτεχνική του δεινότητα στο τέλος 
των ιστοριών του. Να παραθέσουμε και την τελευταία 
παράγραφο αυτού του διηγήματος. 
  «Εδώ, τα ’παμε για την Μπέση. Που κυματίζει φιλικά, προς 
πάσαν κατεύθυνσιν, την ουρά της, σαν κατάρτι, όλη μέρα. Για 
τη νύχτα δεν εγγυώμαι. (Δουλεύει καλά και τον αιφνιδιασμό.) 
Τότε είναι που παλεύει με τους ίσκιους γαβγίζοντας» (σελ. 69).  
  Στο «Μνήμες ζωής ο θάνατος» έχουμε δυο ξεχωριστά, 
μοναδικά γεγονότα, ενώ κυριαρχούν τα επαναλαμβανόμενα, με 
τους παρατατικούς και τα επιρρήματα συχνότητας, όπως: «Εκεί 
κοντά οι επισκέψεις στον τάφο της μπάμπας  κάθε Σάββατο, ν’ 
ανάψουμε το καντήλι. Η θλίψη του ντέντου μαλάκωνε καθώς 
έβαε τα καλά του και μας έπαιρνε απ’ το χέρι για τις ανάγκες 
της αγαπημένης νεκρής» (σελ. 76). Μετά την περιγραφή των 
τελετουργιών που συνοδεύουν τον θάνατο υπάρχουν σε εφέ 
απαρίθμησης ονόματα «των νεκρών της γειτονιάς», πολλοί από 
τους οποίους χάθηκαν στο άνθος της ηλικίας τους.  
  Και τα μοναδικά γεγονότα: το κορίτσι που το «δάγκωσε φίδι 
και χάθηκε (είπαν) περιπλανώμενο», και μια κηδεία που 
θυμάται ο αφηγητής:  
  «Θυμάμαι μια κηδεία, παγωμένο απομεσήμερο, που είχε: το 
μαύρο άλογο, τον παπά με το πετραχήλι στην καρότσα και πίσω 
μια γυναίκα μόνο, τίποτε άλλο. Το ελάχιστο επιτρεπόταν τότε – 
ποια ήταν η γυναίκα και ποιος ο νεκρός; Σιωπηλές μάνες 
έκλαιγαν κρυφά τα βλαστάρια τους» (σελ. 78).  
  Στους «Καφέδες του μπάρμπα Γιάννη» συνάντησα το 
«πολλά», όχι σαν επίθετο στον πληθυντικό του ουδετέρου, 
αλλά με τη σημασία επιρρήματος, «πολύ». Θυμάμαι τη μητέρα 
μου να σχολιάζει κάποια γυναίκα και να λέει ότι ήταν «πολλά 
εγωίστρια». Ήταν η πρώτη φορά που άκουγα το «πολλά» σε 
επιρρηματική χρήση και μου έμεινε. Από τότε δεν το άκουσα 
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παρά ελάχιστες φορές, και σήμερα η χρήση αυτή έχει εκλείψει. 
Εδώ συνάντησα τη φράση «πολλά πρωί» (σελ. 91). Και φυσικά 
δεν νομίζω να έμεινε από τους Κρήτες μακεδονομάχους.  
  Ένα κακόγουστο αστείο με συνέπεια την απόπειρα 
αυτοκτονίας του δύστυχου καφετζή αποτελούν την πλοκή του 
διηγήματος, με ένα εφέ απαρίθμησης άκρως ενδιαφέρον για 
τους «θεριακλήδες του καφέ»: μια απαρίθμηση των τρόπων 
παρασκευής του τούρκικου καφέ: τον μέτριον, τον βαρύ, τον 
γλυκύβραστον, αλλά και τον σεκερλί, τον ατζέμ, τον μπουγιούκ 
κ.λπ. 
  Το «Μουχαρέμ» που δίνει τον τίτλο στη συλλογή είναι το 
τελευταίο αφήγημα, εκτενέστατο, 39 σελίδες. Για πρώτη φορά 
η αφηγηματική φωνή δεν είναι του συγγραφέα αλλά του 
παππού του, που ξενιτεύτηκε στην Αμερική αλλά ξαναγύρισε.  
Εδώ εγκαταλείπεται η οιονεί λόγια γλώσσα που χαρακτηρίζει 
τα υπόλοιπα αφηγήματα, και έχουμε μια απλή δημοτική, 
διάστικτη όμως με λέξεις και φράσεις ντοπιολαλιάς όπως «δεν 
ξεύραμεν τι γένεται», «παγαίνοντας», «ψες ήρθεν η πολίτσια», 
«φχαριστιέμαι», κ.ά. Τόσο γλωσσικά όσο και θεματικά 
παραπέμπει στο «Συναξάρι του Ανδρέα Κορδοπάτη» του 
Θανάση Βαλτινού. Καθώς το έργο του Βαλτινού ανθολογείται 
στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας του Γυμνασίου, το 
διήγημα αυτό του Μέσκου θα μπορούσε να διδάσκεται σαν 
παράλληλο κείμενο.  
  Θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα, από την «εθνοκάθαρση» 
του Μεταξά: 
  «Τα νέα πάλι δυσκόλευαν τη ζωή, ντροπής πράγματα, βγήκε 
διαταγή, όσοι μιλάνε τη γλώσσα των γονιών τους, ρετσινόλαδο 
και ρέγκα. Πολλοί δεν ξέρουν τα ελληνικά, ντόπιοι και 
πρόσφυγες, από παντού· από το τζάκι τους μιλούσαν τη δική 
τους γλώσσα, μεγάλοι στα σχολειά δεν πάνε.  
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  Μπροστά μου, ένα παζάρι, τζιανταρμάδες δίναν με το ζόρι 
βρόμικο λάδι και ρέγκα σε δυο γερόντους – «είχαν άλλη 
φωνή», «μιλούσαν άλλα». Μαζεύτηκε κόσμος περίεργος, 
φώναξαν «ντροπή». Κάποιοι έφυγαν φοβισμένοι, τον μπελά 
σου θέλεις, οι γέροι έμειναν εκεί, χεσμένοι» (σελ. 128).  
  Τα αφηγήματα αυτής της συλλογής, δημοσιευμένα κατά 
καιρούς σε διάφορα περιοδικά μέσα σε ένα διάστημα δέκα 
ετών (εκτός από τα δυο τελευταία που ήταν αδημοσίευτα) 
μάλλον δημιουργήθηκαν από παρόρμηση της στιγμής. Αντίθετα 
τα «πεζογραφήματα», όπως χαρακτηρίζονται στον υπότιτλο, 
της τελευταίας συλλογής με τίτλο «Νερό καρκάγια», φαίνεται 
να γράφηκαν προγραμματικά, και μάλιστα κατόπιν 
παρότρυνσης, όπως διαβάζουμε στην αφιέρωση: «Στην Ελένη 
Χ. που, εν πολλοίς, τα προκάλεσε», και σε εντελώς σύντομο 
χρονικό διάστημα, όπως διαβάζουμε αμέσως κάτω από την 
αφιέρωση: «Καλοκαίρι, Ιερισσός Χαλκιδικής, 2003». Ο Μέσκος 
καταγράφει αναμνήσεις, όχι σαν απομνημονεύματα αλλά σαν 
ποιητικά πεζογραφήματα, όχι για να διασώσει πρόσωπα 
(κυρίως), γεγονότα και καταστάσεις από τη λήθη, αλλά για να 
αναδείξει έναν εσώτατο πυρήνα τους, για να προβάλει την 
ουσία τους μέσω της φαινομενολογικής προβολής τους με τη 
λογοτεχνικότητα της γλώσσας.  
  Και εδώ πάλι ο Μέσκος διατρέχει όλη την κλίμακα, από το 
ελάχιστο στο μέγιστο, από την αφήγηση για τον «Σκύλο-
τροχονόμο», την «Τζιτζικιάδα» και «Στον μπαξέ του Αλιώπη» 
μέχρι  το «Σταθμό», «Το εξάμηνο» και τους 
«Ανταρτόπληκτους», σε 22 συνολικά αφηγήματα, μικρότερα τα 
περισσότερα σε έκταση από ό,τι τα διηγήματα της 
προηγούμενης συλλογής.  
  Όπως στο «Μνήμες ζωής ο θάνατος» στο Μουχαρέμ με ένα 
εφέ απαρίθμησης διασώζει τους (περισσότερους τουλάχιστον) 
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νεκρούς, έτσι και στο πεζογράφημα (ας διατηρήσουμε εδώ την 
ονομασία που δίνει στα κείμενα αυτά ο Μέσκος) «Η κυρά-
Καλλιόπ’ η ντουντού» διασώζει τους κατοίκους της γειτονιάς, 
με ένα εφέ απαρίθμησης που φτάνει σχεδόν τη μια σελίδα.  
  Ο Μέσκος προσπαθεί να μεταφέρει στη λογοτεχνία τη λαϊκή 
παροιμία «τέλος καλό, όλα καλά», επιχειρώντας εφέ τέλους, 
που κάποτε, όπως είδαμε, είναι πολύ εντυπωσιακά. Το πρώτο 
πεζογράφημα, το «Σκύλο-τροχονόμο», τελειώνει, μετά το 
ερωτηματικό τι να έγινε ο σκύλος, με μια όμορφη ποιητική 
εικόνα: «Ίσως ένα αστεράκι τεφρό, νοτισμένο από τη μέσα 
βροχή του σιωπηλού ουρανού» (σελ. 20). Στο αμέσως επόμενο 
πεζογράφημα με τίτλο «Τζιτζικιάδα», με ένα εφέ αντίθεσης 
αναφέρεται στα μυρμήγκια, παραπέμποντας συνειρμικά στον 
Αισώπιο μύθο: «Κάτω, ήσυχα και σιωπηλά και άφαντα δια 
γυμνού οφθαλμού τα περισσότερα, τα μυρμήγκια εργάζονται 
σοβαρά… αεικίνητα, άλλα σκέφτονται, για άλλα νοιάζονται» 
(σελ. 23). «Στον μπαξέ του Αλιώπη», όπου αναφέρεται σε ένα 
ασήμαντο επεισόδιο με μια μικρή του γειτόνισσα, όταν ήταν 
παιδιά, αναρωτιέται κλείνοντας το πεζογράφημα: «Μήπως 
παρέμεινα, μονίμως, κάποιο παιδί στα έντεκά του χρόνια; Και η 
Ρίνα τι απόγινε;» (σελ. 19). Στο μαξιμαλιστικό «Το εξάμηνο», 
που αναφέρεται στην εκτέλεση ενός μικρού παιδιού από  τους 
παρακρατικούς, ο Μέσκος τελειώνει με τη μεταφορά με την 
οποία ξεκινάει το πεζογράφημα: «Σαν τα λάστιχα, τα συμπαγή 
και τα δύσκαμπτα, της δικής μου σαΐτας, που δεν άνοιγαν, δεν 
τέντωνε η χαρά τους με τίποτε» (σελ. 50).  
  Ο «Κύκλος» είναι τρεις προσωπογραφίες, η προσωπογραφία 
του «τρελού (τάχα) Δημήτρη Τραϊανού», του «άλλου τρελού, 
του ιθαγενή Κλείτου Περδίκα» και του «Παύλου, καλλιτέχνη, 
ζωγράφου…». Έξι μακροπερίοδοι παράγραφοι είναι χωρισμένοι 
σε τέσσερα μέρη. Κάθε μέρος ξεκινάει με τη φράση 
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«Παλαιόθεν, θαρρείς και από αιώνων», με ελάχιστες 
παραλλαγές. Μαζί με τον τίτλο παραπέμπει στην ιδέα μιας 
αιώνιας επιστροφής.  
  Το τελευταίο πεζογράφημα «Τα χελιδόνια» δίνει μια ποιητική 
εικόνα στα συμπαθή πτηνά με διδακτικές προεκτάσεις στην 
τελευταία παράγραφο: 
  «Όλα μαζί, και τα μικρόσωμα ασπρόμαυρα (ας τα ονομάσουμε 
φετινά παιδιά), και τα ενδιάμεσα σπαθάτα, και τα παλιά, οι 
μάνες, τ’ αυτοκρατορικά, όλα χελιδόνια παραταγμένα στα 
καλώδια, να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να 
παραδειγματίζονται (αν γίνεται), ποτέ αντίπαλα μεταξύ τους, 
μια κοινότητα χελιδονιών πρωί βράδυ στη ζωή».  
  Αν η συλλογή ξεκινούσε με την «Τζιτζικιάδα» θα είχαμε μια 
πλαισίωση των «ανθρωποκεντρικών», ας τα πούμε έτσι, 
πεζογραφημάτων, με δυο κατ’ εξοχήν ποιητικά 
πεζογραφήματα, όπου στο πρώτο επικρατούν ηχητικές 
εντυπώσεις και στο τελευταίο εικαστικές.  
  Αφηγήματα αναμνήσεων λοιπόν περιέχουν και οι τέσσερις 
αυτές συλλογές, αναμνήσεων που δίνονται με ένα ιδιαίτερα 
ποιητικό τρόπο από ένα λογοτέχνη που είναι κυρίως ποιητής. 
Το λαογραφικό τους ενδιαφέρον δεν είναι λιγότερο έντονο από 
το ιστορικό, καθώς τα περισσότερα αφηγήματα τοποθετούνται 
στην πιο σημαντική περίοδο της νεότερης ιστορίας μας, τη 
δεκαετία του ’40. Τέλος, το πολυτονικό με το οποίο είναι 
τυπωμένες οι συλλογές αυτές υπογραμμίζει ένα αίσθημα 
νοσταλγίας που ξεχύνεται απ’ αυτά.  
 

Κομψότητα ή πειστικότητα της ερμηνείας; Ορέστης και Άμλετ 
(Μια συγκριτολογική προσέγγιση δύο τραγωδιών) 
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Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Λέξημα και στο Δένδρο, 
τ. 183-184, Οκτώβριος 2011, σελ. 189-193 
 
   Σε ένα από τα μαθήματα θεατρολογίας που έκανα παλιά στο 
Πρόγραμμα της Εξομοίωσης (του πτυχίου των αποφοίτων των 
Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης με το πτυχίο των 
αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων τετραετούς φοίτησης) και στη 
συνέχεια στους μαθητές μου στο Βαρβάκειο, ξεκινούσα με την 
ερώτηση: «Πέστε μου δυο τραγωδίες, η μία του Αισχύλου και η 
άλλη του Σαίξπηρ, που έχουν το ίδιο μοτίβο: μια γυναίκα 
σκοτώνει τον άντρα της με τη βοήθεια του εραστή της, και ο 
γιος στη συνέχεια εκδικείται». Φυσικά ήταν περισσότεροι οι 
δάσκαλοι από τους μαθητές που έδιναν την απάντηση: 
«Χοηφόροι» του Αισχύλου (συνήθως ανέφεραν την τριλογία, 
«Ορέστεια»), «Άμλετ» του Σαίξπηρ. Και η δεύτερη ερώτηση, 
που την απαντούσα εγώ, ήταν να βρουν μια σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις τραγωδίες αυτές. Έδινα σύντομα την 
περίληψη των έργων, με τέτοιο τρόπο που να τονίζεται αυτή η 
διαφορά.  
  Η Κλυταιμνήστρα σκοτώνει τον άντρα της τον Αγαμέμνονα με 
τη βοήθεια του εραστή της του Αίγισθου. Ο Ορέστης που 
μεγαλώνει στην αυλή του βασιλιά της Φωκίδας Στρόφιου, όταν 
φτάνει στην εφηβική ηλικία και μπορεί να βγάλει διαβατήριο, 
πηγαίνει στο Άργος, και την ίδια μέρα, χωρίς χρονοτριβή, 
σκοτώνει τη μητέρα του και τον εραστή της.  
  Ο Άμλετ αντίθετα μεγαλώνει στο παλάτι. O πεθαμένος 
πατέρας του εμφανίζεται σαν φάντασμα, του μιλάει για τη 
δολοφονία του και του ζητάει να εκδικηθεί τον θάνατό του. 
Όμως ο Άμλετ χρονοτριβεί. Χρονοτριβεί αμπελοφιλοσοφώντας 
(κοίτα να δεις, έγραψα αρχικά αμπελοφυλλοσοφώντας). «Να 
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ζει κανείς ή να μη ζει, αυτό είναι το ζήτημα», μονολογεί 
βαθυστόχαστα κρατώντας στο χέρι του ένα ανθρώπινο κρανίο.  
  Ο βασιλιάς όμως δεν είναι βλάκας. Ξέρει ότι η ιδέα της 
εκδίκησης βασανίζει τον Άμλετ και σκέφτεται να τον βγάλει από 
τη μέση πριν αντλήσει το κουράγιο και εκδικηθεί για το θάνατο 
του πατέρα του. Στέλνει τον Άμλετ με συνοδεία δυο φρουρούς 
στον βασιλιά της Αγγλίας για διακοπές. Οι συνοδοί κουβαλάνε 
ένα γράμμα για το βασιλιά. Ο Άμλετ μπορεί να είναι 
αναβλητικός αλλά όχι και βλάκας, καταλαβαίνει ότι το γράμμα 
αυτό είναι ύποπτο, και αφού μεθάει και κοιμίζει τους 
φρουρούς τούς παίρνει το γράμμα. Το διαβάζει, αλλά δεν 
μπορούμε, με βάση την καχυποψία του, να πούμε ότι μένει και 
ολότελα έκπληκτος από το περιεχόμενό του, που λέει 
περιληπτικά, «βασιλιά, μόλις έλθει ο Άμλετ, σκότωσέ τον». Ο 
Άμλετ το αντικαθιστά με ένα άλλο γράμμα που λέει «βασιλιά, 
μόλις έλθει ο Άμλετ, σκότωσε τους φρουρούς του». 
  Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση. Ο Τομ Στόπαρντ 
πραγματεύεται την τραγικότητα της μοίρας των δυο φρουρών 
χιουμοριστικά, στο έργο του «Ο Ρόζενκραντς και ο 
Γκίλντενστερν είναι νεκροί». Επιτυχημένο έργο, όπως είναι 
επιτυχημένα και ένα σωρό άλλα έργα που πραγματεύονται 
χιουμοριστικά τον λαουτζίκο. Δεν υπάρχει τραγική μοίρα του 
λαού, υπάρχει μόνο τραγική μοίρα των βασιλιάδων. Το γιατί 
είναι μεγάλη ιστορία, γι’ αυτό και κλείνουμε εδώ την 
παρένθεση. 
  Έτσι και γίνεται, σκοτώνονται οι φρουροί. Κάποια στιγμή ο 
Άμλετ επιστρέφει ανανεωμένος από τις διακοπές του. Ε, δεν 
μπορεί, ο καθαρός αέρας της Αγγλίας του έκανε καλό, τώρα θα 
πάρει εκδίκηση.  
  Πάλι αναβάλει, όχι όμως και ο βασιλιάς που βάζει σε 
εφαρμογή άλλο σχέδιο εξόντωσης του Άμλετ. Σε μια μονομαχία 
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με τον Λαέρτη, την οποία έχει κανονίσει ο βασιλιάς, το ξίφος 
του Λαέρτη είναι δηλητηριασμένο. Ο Λαέρτης το ξέρει. Ο 
βασιλιάς, καλού κακού, βάζει δηλητήριο στο ένα από τα δυο 
ποτήρια με κρασί που θα έδιναν στους μονομάχους σε μια 
ανάπαυλα της μονομαχίας τους. Ο Λαέρτης πληγώνει τον 
Άμλετ. Είναι λοιπόν καταδικασμένος. Όμως σε κάποια φάση 
τούς φεύγουν τα ξίφη από τα χέρια, και καθώς ορμάει κάθε 
ένας να πάρει το πιο κοντινό του ξίφος, τα ξίφη αλλάζουν χέρια. 
Όταν ο Λαέρτης συνειδητοποιεί την αλλαγή είναι πια πολύ 
αργά. Σε λίγο τον πληγώνει ο Άμλετ, πιο βαθιά από ότι τον 
πλήγωσε αυτός. Και το δικό του τέλος είναι προδιαγεγραμμένο.  
Η βασίλισσα, που ξαφνικά διψάει, αρπάζει ένα από τα δυο 
ποτήρια για να πιει. Ο βασιλιάς δεν μπορεί να την εμποδίσει, 
γιατί θα αποκαλυφθεί το σχέδιό του. Η βασίλισσα, καθώς 
κατεβάζει άσπρο πάτο το ποτήρι που ήταν γεμάτο δηλητήριο, 
πέφτει ξερή. Ο Άμλετ κοιτάζει έκπληκτος. Όμως εν τω μεταξύ 
πέφτει κάτω και ο Λαέρτης. Καθώς είναι ετοιμοθάνατος, του 
αποκαλύπτει το σχέδιο του βασιλιά. Τότε, και μόνο τότε, όταν 
δεν υπάρχουν πια περιθώρια αναβολής γιατί ξέρει ο Άμλετ ότι 
σε λίγο θα πεθάνει, ορμάει με το ξίφος του εναντίον του 
βασιλιά και τον τρυπάει.  
  Δεν παρέλειπα να αναφέρω μια ρώσικη μεταφορά του 
«Άμλετ» στην μεγάλη οθόνη, με τον Ινοκέντι Σμοκτουνόφσκι 
στον επώνυμο ρόλο, και την εξαίσια σκηνή που ορμάει με το 
ξίφος του εναντίον του βασιλιά, με την κάμερα να τον δείχνει 
σαν να έχει μια ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. 
Είναι η σκηνή που μου έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη, μετά 
από τόσες δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε που είδα το 
έργο.  
  Και η απάντηση στην ερώτηση.  
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  Η διαφορά βρίσκεται στους ήρωες. Τον Άμλετ τον 
χαρακτηρίζει ατολμία, ενώ τον Ορέστη μια μεγάλη 
αποφασιστικότητα. Και συνεχίζαμε με μια δεύτερη ερώτηση: 
«Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η αποφασιστικότητα τη Ορέστη 
και η ατολμία του Άμλετ;».  
  Δεν τους έδινα πολύ χρόνο για να σκεφτούν, το έπαιρνε 
αμέσως το ποτάμι, ήθελα να δώσω τη δική μου ερμηνεία. «Η 
αποφασιστικότητα του Ορέστη αντανακλά την αίσθηση 
δύναμης του αθηναίου πολίτη που ζούσε σε μια πόλη με 
δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια πόλη όπου σε όλες τις μεγάλες 
αποφάσεις που θα καθόριζαν την τύχη της συμμετείχε και ο 
ίδιος, με την παρουσία του στην εκκλησία του δήμου και την 
ψήφο του. Αντίθετα η ατολμία του Άμλετ εκφράζει την 
αδυναμία που νοιώθει ο ελισαβετιανός πολίτης σε μια χώρα 
που τις τύχες της τις καθόριζε εξολοκλήρου η βασίλισσα με το 
επιτελείο της, ενώ του ίδιου δεν του έπεφτε λόγος». Ήταν μια 
ερμηνεία που είχε σαν στόχο να εξυμνήσει τη δημοκρατία και 
να στηλιτεύσει τα απολυταρχικά καθεστώτα.  
  Η ερμηνεία αυτή είναι δύσκολο να στηριχθεί σε κειμενικές ή 
βιογραφικές ενδείξεις. Για μένα όμως σημασία είχε η προβολή 
μιας ερμηνείας που έγινε με τη λάμψη μιας διαισθητικής 
σύλληψης και που μου έδινε την ευκαιρία να υμνήσω τη 
δημοκρατία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μια παρόμοια 
συγκριτολογική απόπειρα, αλλά για τη στάση των δυο ηρώων 
σίγουρα θα υπάρχουν ερμηνείες. Μάλιστα ψάχνοντας στο 
διαδίκτυο βρήκα σε μια ιστοσελίδα την παρακάτω ερμηνεία για 
τη στάση του Άμλετ, της οποίας κάνω επικόλληση το σχετικό 
απόσπασμα: 
  «Γνωρίζει τι θα έπρεπε να κάνει, να σκοτώσει τον Κλαύδιο και 
να εκδικηθεί τον πατέρα του, αλλά αυτό θα σήμαινε βέβαιο 
θάνατο του Άμλετ. Στη διάρκεια του μαρτυρίου του βλέπουμε 
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να τον συγκρατεί η αναποφασιστικότητά του. Εδώ εστιάζει 
κυρίως το έργο, με τους θεατές να αναρωτιούνται γιατί ο Άμλετ 
καθυστερεί την εκδίκηση. Ο Άμλετ καθυστερεί την εκδίκησή 
του γιατί είναι ένας αληθινά ηθικός άνθρωπος. Ασκεί την ηθική 
στα δικά του συναισθήματα και εμπειρίες. Γνωρίζει ότι το να 
ορμήσει και να σκοτώσει τον Κλαύδιο θα ήταν λάθος». 
  Να λοιπόν μια άλλη ερμηνεία για την αναβλητικότητα του 
Άμλετ: γιατί είναι ένας αληθινά ηθικός άνθρωπος.  
  Ο Ουμπέρτο Έκο μιλάει για ερμηνεία και υπερερμηνεία, 
καθώς και για χρήση των κειμένων. Εγώ έκανα συνειδητά 
χρήση, πιστεύω όμως ότι δεν υπερερμήνευσα. Γνωρίζω ότι η 
ερμηνεία μου είναι παρατραβηγμένη, όμως είναι κομψή και 
της γίνεται μια θαυμάσια χρήση.  
  Μπορώ να προτείνω και μια άλλη ερμηνεία. Ο Αισχύλος είχε 
για πρότυπό του στον Ορέστη έναν θαρραλέο νεαρό που έπεσε 
στη θάλασσα για να σώσει, με κίνδυνο της ζωής του, ένα παιδί 
που πνιγόταν, και ο Σαίξπηρ ένα νεαρό που τον έβλεπε να 
διστάζει να πέσει στη θάλασσα, φοβούμενος ότι το νερό θα 
ήταν πολύ κρύο: να μπει κανείς ή να μη μπει;  

  Δεν υπάρχει τίποτα που να αποκλείει την πιθανότητα μιας 
τέτοιας ερμηνείας, όμως δεν υπάρχει και τίποτα που να την 
στηρίζει-κάποιες αυτοβιογραφικές σελίδες ας πούμε. Αλλά 

ακόμη και αν ήταν σωστή, η ερμηνεία που πρότεινα πιο πάνω 
είναι πιο κομψή. Και της έχω κάνει μια θαυμάσια χρήση. 

 
Γλώσσα και φύλο 

 
  Η Ομάδα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στην οποία συμμετέχω 
εδώ και 22 χρόνια είχε διοργανώσει ημερίδα με θέμα 
«Παρελθόν και μέλλον της ανισότητας των φύλων», που έγινε 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το Σάββατο 16 Μάη 1998. Πρόθεσή 
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μου ήταν να γράψω ένα κείμενο για την απεικόνιση του άνδρα 
και της γυναίκας στη γλώσσα και μέσω της γλώσσας. Η κινέζικη 
γλώσσα πρόσφερε αρκετό υλικό. Είχα μάλιστα ξεκινήσει να 
γράφω. Τελικά μια παρόμοια εισήγηση πρότεινε να κάνει η 
φίλη Κάτια Μαρινάκη, γιαπωνεζομαθής αυτή. Ως κρητικός 
ιππότης της παραχώρησα την προτεραιότητα και έκανα άλλη 
εισήγηση με τίτλο: «Η τιμωρία της μοιχαλίδας στο ευρωπαϊκό 
μυθιστόρημα». Τα πρακτικά δημοσιεύτηκαν σε ξεχωριστό τόμο 
που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Σαββάλας.   
  Το κείμενο το είχα ξεχάσει εντελώς. Τελικά ψάχνοντας σε κάτι 
back up το ανακάλυψα τυχαία. Το είχα γράψει στα αγγλικά, 
φαντάζομαι γιατί οι μεταφράσεις των κινέζικων λέξεων έγιναν 
από κινεζοαγγλικό λεξικό. Το κινεζοελληνικό του δασκάλου μου 
του Τσου Σενπεν δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμη. Ίσως να 
σκόπευα να το δημοσιεύσω και στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
«Comparative Literature and Culture Webjournal», όπου τελικά 
δημοσιεύτηκε η εισήγηση που έκανα με τον τίτλο «Some 
observations about the Suicide of the Adulteress in the Modern 
Novel». Δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 1999.  
  Τελικά, μια και βοηθάει η εξέλιξη της τεχνολογίας, είπα να το 
αναρτήσω, αφού πρόσθεσα και τις ξένες λέξεις στην 
πραγματική τους γραφή και όχι με λατινικούς χαρακτήρες. Το 
ανάρτησα στο Λέξημα, και είδα ότι δεν μου πέρασαν οι ρώσικοι 
χαρακτήρες, πέρασαν όμως οι κινέζικοι. Να δούμε στο blog. Για 
να επεξεργαστώ το θέμα παραπέρα αποκλείεται. Μπορεί όμως 
κάποιος που δουλεύει ανάλογο θέμα να το βρει χρήσιμο και να 
το χρησιμοποιήσει. Και, σήμερα πια, μόνο στο διαδίκτυο 
μπορείς να βρεις κάτι στα γρήγορα. Ό,τι άλλο ψάχνεις είναι 
ψύλλοι στα άχυρα. Γι’ αυτό αποφάσισα να το αναρτήσω.  
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   The depiction of man and woman in language and through 
language 
 
  The stand of various beings, as well as human beings, is 
mirrored in many areas of superstructure, for example in law, in 
art, in literature, in religion. This is a truism, and a lot of 
research has been undertaken οn this field. In our exposition we 
shall investigate the way man and woman are depicted in 
language. 
  On the other hand, the way a man or a woman uses language 
is sometimes very characteristic of their sex. Society puts certain 
demands on how one is permitted to use the language. 
A. Depiction in language 
  Ferdinand de Saussure has assured that language is an 
arbitrary sign system, not conditioned. That means that there is 
no logical ground why the English should choose the word «cat» 
to denote the idea of this animal any more than the Greek 
should choose the word γάτα and the Japanese the word ike. 
Despite that, the derivation of certain words, with the 
connotations emanating from them, may prove a fruitful source 
of inspiration as to the attitude people have about things 
signified by them. 
  1.  Let’s take first «woman», as depicted in various languages. 
The word γυναίκα is derived from the word γεννώ. The word 
жена in Russian is a possible derivation from the Greek γεννώ. 
In czech we have also the word  zena. The same thing must  be 
in other slavonic langages as well. That means that in the 
representational system of these people woman is primarily the 
one who gives birth to the children, the one who cares, or is 
more responsible, for the procreation of humanity. 
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 2. The words for man, άνδρας in Greek and муж in Russian, on 
the other hand, stand on their own.  
  In English the word for man, deriving from the latin adjective of 
homo, humanus, stand for all human beings, both men and 
women, when there is no need to make a distinction of the sex. 
In English especially it is quite indicative that the word 
«woman» is a derivative of the word «man», formed with the 
addition of the prefix «wo» to the word «man», quite 
proportionate to the myth of human generation found in the 
Bible. She is evidently like a planet going round the sun-man, 
completely dependent on him. Isn’t woman constantly «woo-
ing» him, trying with an excess of cosmetics to draw his 
attention?» (We mean it as wordplay, of course). 
  There is still a stronger indication that «man» stands for human 
beings collectively, the word «mankind». The Germans 
respectively have the word «Manschaft». The languages 
originating from Latin also use the word for man (Homme, 
uomo, hombre, coming from homo) in the sense both of man 
and human being. The same languages still use the Latin 
adjective to denote mankind: humanité, umanita, umanidad, 
the English word «humanity» being a loan from them. The same 
thing applies in Greek with the word ανθρωπότης. 
  New Greek seems to be an exception, using the word άνδρας 
to denote only the male. However, even today the word παιδί 
(child) is widely used in the country to denote «boy». It is said, 
for example, of a family having two παιδιά and two κορίτσια, 
meaning two boys and two girls. 
 3. From the derivations and denotations let’s pass to 
metaphorical uses and connotations. The word «manly» stands 
almost in all western languages for bravery: ανδρείoς, 
mannhaft, мужественный. Manhood is a synonym for 
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«bravery». In French there is the metaphorical expression «Il a 
agit en homme», he acted like a man, that is bravely. On the 
contrary womanly means cowardice. 
  4. The linguistic indications of how man and woman are 
depicted in ideogrammatic languages is far richer, since these 
languages form their words using a limited number of basic 
ideograms and even fewer radicals, always containing meaning. 
We will examine the Chinese and Japanese language. Many of 
the Chinese ideograms have passed into the Japanese language 
as «kanjis». 
  In the Oxford English-Chinese and Chinese-English dictionary, 

the 18th radical 人 denotes «man» and the 65th 女 denotes 
«woman». From these radicals the «woman» radical is used in 
quite a lot of ideograms. 

  Quite characteristic is the ideogram «an»   安  which is formed 
by the radical denoting roof and underneath the radical 
denoting woman. Its basic meanings are tranquility and the 
similar (calm, quietness, etc.) satisfaction and safety. In 

composition we have similar words like anfu, 安抚 console, 

anjia, 安家settle, anding, 安定stable, anhao 安好, safe and 

sound, anjing 安静, quiet, peaceful, anning 安宁,  tranquil, 

anquan 安全, safe, anran 安然, safely, anshen 安身, take 

shelter, anwei 安慰 comfort, anxin 安心, feel at ease, etc. 
5.  Other ideograms used to depict words associated with man 
and woman are also indicative.  

  The ancient Chinese word jianei, 家内denoting wife, has 
passed in Japanese, pronounced kanai. The first ideogram 
denotes house and the second denotes inside. 

  6. The ideograms for woman 女   and boy 子    taken together 

女子,  mean «woman». (In reverse order they mean «boy and 
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girl, children»). Taken in close composition 好 (hao) they mean 
«good». It seems that the quality of goodness is considered by 
the Chinese a woman attribute, in contrast to the man who is 
usually aggressive and ferocious, attributes demanded from him 
by the community, quite necessary for its survival, especially in 
primitive times.  

7. The similarity between the ideograms denoting man 男and 

braveness 勇，both in Japanese and in Chinese, may not be 
accidental.  
  In summary, the main manly attribute is bravery and the main 
womanly attribute is peacefulness. 

 
Nature and Culture, an unresolved polarity: the case of 

aggression   
 
Εισήγηση σε συνέδριο της «Αιγυπτιακής Εταιρίας Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας» που έγινε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ain 
Shams με θέμα «Cultural Criticism», Κάιρο, 10-14 Δεκεμβρίου 
2003. (Είχα ξεκινήσει να τη γράφω στα ελληνικά, αλλά μετά 
είδα πως μου ήταν πιο βολικό να τη γράψω κατ’ ευθείαν στα 
αγγλικά, μια και οι παραπομπές και η βιβλιογραφία ήταν κατά 
βάση αγγλική. Δεν έχω το κουράγιο να τη μεταφράσω, και 
πιστεύω ότι όλοι ξέρουν λίγο πολύ αγγλικά για να τη 
διαβάσουν. Αναρτήθηκε στο Λέξημα και στο blog μου).  
 
  Living organisms are a combination of inherent characteristics 
and environmental influences. Some characteristics are species 
specific, some more general, like the sexual drive. The genotype 
of an organism will produce a certain phenotype, according to 
the environmental conditions to which he will be subjected. The 
seed of a pine-tree will grow and become a pine-tree, but 
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whether it will be a thriving tree or a sickly tree will depend on 
whether it will grow in a sunlit place or a dark place. A bitch will 
bear a dog, and whether it will be a bloodhound or a sheepdog 
depends on the race. However, whether it will be good at its job 
or not depends on the training it is going to receive.  
  In man, the power of heredity is confirmed in many ways. If in 
somebody’s family tree a lot of people suffered from diabetes, it 
is probable that he will suffer from this illness sooner or later in 
his life. The odds are however greater, if he is confronted with 
difficulties, which produce in him stress or depression.  
  In mental illnesses hereditary factors are often very decisive. 
The environmental influences however play a critical role in 
triggering a mental illness. In addition to medication, 
rearrangement of living conditions is almost invariably 
necessary for an effective treatment.  
  Aggressive behavior seems to be a similar case. Some 
researchers argue that aggression, like sexual drive, is innate, 
but its expression depends not only on hereditary 
predisposition, but on environmental conditions as well. It is 
worth noting that not only separate researchers, but also 
disciplines themselves tend to emphasize either its innateness 
or its environmental conditioning. 
  The term “aggressive behavior” is used in so many different 
ways that no single definition can possibly cover all of its 
meanings. Behavior that serves to injure an opponent or a prey 
animal or to cause an opponent to retreat is usually considered 
aggressive. When considering human aggression, some 
psychiatrists consider any act that has destructive 
consequences (including suicide) to be aggressive. For our 
discussion, we will consider as aggression only that destructive 
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form of behavior which is directed towards members of the 
same species, in our case, man.    
  Biologists on the whole tend to emphasize the innateness of 
aggression.  Ethologists like Konrad Lorenz (Lorenz, 1966) and 
his pupil Irenäus Eibl-Eibesfeldt, (Eibl-Eibesfeldt, 1971, 1975) 
studying animals, make conclusions about humans as well. In 
animals it is easier to study what is permanent and stable than 
what is changeable. And basic drives like sexuality and 
aggression are easier to study. These researchers regard 
aggression as a basic adaptation to environment, like all 
instincts or drives. Aggressive behavior helps the animal to 
protect its vital space and to contest effectively with other rivals 
for a sexual partner. It is characteristic that some male sex 
hormones within the body are associated with aggressive 
behavior. For example, red deer stags given the androgen 
testosterone at any time of the year will return to their regular 
mating grounds and will lose the velvet covering on their antlers 
in preparation for territorial battles, even in the absence of 
females. These functions of aggression promote natural 
selection, which helps the amelioration and evolution of the 
species.  
  All basic adaptations have a dark, negative side. Uncontrolled 
aggression could lead to the annihilation of the species. So it 
suffices if the defeated one acknowledges its defeat, and 
exhibits certain behavioral patterns that inhibit further 
aggressive behavior of the winner. For example, if the defeated 
dog exposes its throat or lies on its back, like a puppy, the 
aggression of the winner is inhibited, sometimes to the point of 
licking its opponent as if it were a real puppy. Among some 
baboons, a male will indicate submission by assuming the 
receptive posture of a female in heat. Besides, there are 
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displacement acts which channel aggression elsewhere. 
Displacement activities often consist of comfort movements, 
such as grooming, scratching, drinking, or eating. In courtship, 
for example, an individual afraid of its mate may, instead of 
fleeing or courting, stand still and feed or groom itself.  
  Man also undertakes displacement activities, or redirects 
aggression, like striking a vase instead of the face of the one 
who made him angry. Even potlatch, the ceremonial destruction 
of valuable objects in Kwakiutls, which the social anthropologist 
Franz Boas has amply described, can be considered as a 
displacement aggression towards rival leaders attending the 
ceremony, having as a goal to humiliate them and ascertain the 
superiority of the one executing the potlatch. The songs sung in 
this ceremony are aggressive. (Eibl-Eibesfeldt, 1975, p. 154).  
  But things are not always so simple. Since human environment, 
culturally controlled, is developing rapidly, there is not enough 
time for man to develop adequate inhibitions for his aggressive 
behavior. Nowadays the opponent is a distant target, and 
cannot develop such forms of inhibitory behavioral patterns, 
like imploring the aggressor to spare his life. If the U.S. pilots 
could see their victims in the recent war in Iraq crying and 
imploring for their lives, maybe they would be reluctant to drop 
their bombs. This is the argument Konrad Lorenz used in “Die 
acht Todsünden der zivilisierten Menschheit” (Civilized Man’s 
Eight Deadly Sins) having in the place of U.S. pilots the pilot of 
the Enola Gay, who dropped the bomb on Hirosima and 
Nagashaki.  
  Whereas these scientists focus mainly on aggression as an 
innate impulse, Desmond Morris, in his book “The naked ape” 
and especially in his book “The human zoo” traces the causes of 
the excessive aggression we are witnessing nowadays in the 
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conditions of overpopulation humans are subjected to. He also 
stresses another function of aggression, the rising in the 
hierarchy of social animals, or maintaining the position in it, and 
since our culture is very competitive, our aggressive impulse is 
often aroused. 
   A writer, biologically oriented, who has made great impact 
with his books “African Genesis” and “The Territorial 
Imperative”, supporting the innateness of aggression, is Robert 
Ardrey. We were born of risen apes, not fallen angels, and the 
apes were armed killers…The miracle of man is not how far he 
has sunk but how magnificently he has risen, he maintains.  
  The two major trends in psychology, the psychodynamic one 
originating from Freud and the behavioral one originating from 
Pavlov and Watson have opposing ideas. Freud traces two major 
instincts in humans, the love instinct and the death instinct. 
Aggression is the outer form of expression of the death instinct.  
Sometimes these two instincts are inextricable in one and the 
same context. Odi et amo, I love and I hate, says in one of his 
poems the Latin poet Catullus, which was set to music and made 
widely known by the German composer Carl Orff in his “Catulli 
Carmina”.  
  Behaviorists on the whole emphasize environmental conditions 
as playing a decisive role in humans. The Americans John 
Watson and F.B. Skinner were the most influential in supporting 
that a man’s character is exclusively determined by outer 
circumstances. Reward and punishment are central terms in 
their discussions, determining human behavior.  
  It is peculiar enough that a psychologist belonging to the same 
trend, Hans Eysenck, traces innate factors in character traits. 
Eysenck depicts human composition as a circle with two axes, 
both of which are innate. One axis is the axis of sentimentality 
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and the other is the axis of introversion-extroversion. He 
supports that low sentimentality combined with a high degree 
of extroversion creates a psychotic, aggressive person, while 
great introversion with great sentimentality creates a neurotic 
person, whose aggressiveness is greatly suppressed or directed 
to himself as a self-destructive behavior.  
  Today researchers focus on the external causes that trigger 
aggression. John Dollard and Neal Miller consider frustration as 
a basic cause of aggression, mainly frustration of basic needs 
such as food, water, sleep, sex, love, and recognition. Leonard 
Berkowitz believes that anger is the basic trigger of aggression, 
and can be caused by other reasons besides frustration, like 
verbal abuse.  
  Social learning theorists like Albert Bandura support that 
aggression is a learned behavior. Children imitate models like 
parents, peers, movies or TV heroes. Watching violent actions, 
instead of having a cathartic effect on the viewer, arouses his 
aggressiveness. If the violent hero is rewarded for his aggressive 
behavior, then the child is encouraged in acting accordingly in 
similar situations.   
  Early traumatic experiences greatly encourage aggression in 
adult life. Such traumatic experiences are maternal deprivation, 
lack of identification with one’s father and parental abuse. Also 
parents’ use of extreme levels of physical punishment, imposed 
inconsistently, is associated with high levels of aggression in 
children, as are extreme levels of parental permissiveness 
toward a child’s own aggressive acts.  
  We have already stated that ethologists stress the innateness 
of aggression in animals and in man as well. But although they 
emphasize man’s ties with the animal world, they never 
disregard the fact that man is a cultural being. And, as Irenäus 
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Eibl-Eibesfeldt points it, “It is chiefly by means of cultural control 
patterns that he exercises control over his innate drives” (Eibl-
Eibesfeldt, 1970, p. 31). Ethologists, by stressing the innateness 
of aggression and of many other behavioral characteristics, are 
the most ardent in supporting the necessity of inventing 
efficient means of controlling it. One such means is the effective 
birth control, proposed both by Irenäus Eibl-Eibesfeldt and 
Desmond Morris, since both consider overpopulation as a major 
factor triggering aggressive behavior in our society.  
  Irenäus Eibl-Eibesfeldt may well propose the establishment of 
cultural control patterns for aggression, the problem however is 
that our culture promotes aggression in various ways. We can 
name several factors, culturally controlled, which encourage 
aggression. One such factor is the highly competitive working 
conditions. Such conditions inevitably trigger aggression 
between people. Another factor is the presentation of violence 
in TV, as Albert Bandura has shown. War toys like weapons and 
tanks are most favored by children. War games constitute a 
great percentage of computer games, and so on. In other words, 
our culture encourages violence and aggression in many ways. 
So the cultural control patterns over inner drives that Irenäus 
Eibl-Eibesfeldt advocates should be placed side by side with the 
undermining of cultural patterns that favor the uncontrolled 
expression of such drives. The cult of the aggressive super-hero 
should cease, and non violent, non aggressive behavior should 
be rewarded. 
  Though it is widely accepted that our culture favors aggression, 
and that most cultures have always been aggressive, there are 
however instances of primitive cultures which were less 
aggressive. Researchers like DeVore believe that the most 
primitive cultures of hunters and food collectors were not 
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aggressive, since they had no private territories, both as 
individuals and as hordes, to defend. Eskimos and Pygmies seem 
to be such instances. Though other researchers supported that 
these cultures too weren’t devoid of aggression, there is, 
however, no objection to the idea that economic and cultural 
conditions may favor or discourage aggression. Our culture is 
unfortunately an instance of the former.  
  Ethologists, despite the fact that they stress the necessity of 
cultural means controlling aggression, have been accused of 
propounding racist ideas because of their main thesis of the 
innate character of aggression. Generally, any stress on the 
innate is considered suspicious, favoring racism. We can’t 
dispense with ideology even in science. The reception of 
Darwin’s theory of evolution is a characteristic example. 
Christian religion believes that man was created by God, and 
can’t be a descendant of the ape. Giordano Bruno was burned 
because he believed that the sun goes around the earth and not 
vice-versa, undermining thus the pre-eminence of man in 
universe. Galileo was more fortunate, renouncing this idea in 
time.  
  This conflict between science and ideology has a long history.   
  In ancient Greece, a crucial problem was whether “areti”, a 
term comprising all virtues, giving however preeminence to 
bravery and wisdom, could be taught or not. It is the central 
issue discussed in Plato’s Protagoras. Aristocracy favored the 
idea that it could not, while the new emerging plutocracy of 
merchants favored the idea that it could. Sophists professed to 
teach it. It is evident that aristocrats tried to found their 
supremacy in hereditary qualities, which could not be attained 
by common people. The new plutocracy on the contrary favored 
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the opposite idea, in order to contest effectively the aristocrats’ 
supremacy.  
  Nowadays the same ideological problem has arisen. Racists 
favor theories stressing hereditary factors, while supporters of 
the left aspire to the creation not only of a new, classless 
society, but also of a new man, who will be the creation of the 
new social conditions. As regards aggression, while all people 
acknowledge that aggressive behavior is both innate and 
acquired, some tend to consider its innateness more important, 
while others think that environmental conditions are more 
crucial. The former are often accused of being racists and 
fascists, while the latter are considered democratic and liberal. 
  This is not however the only categorization. Stressing the 
innateness of aggression, one tends to be pessimistic as regards 
the possibilities of harnessing it effectively, which may lead to 
giving up on every effort. On the contrary, those who consider 
environmental conditions more basic, are more optimistic as 
regards the effectiveness of the efforts to inhibit it.  
  We find the same unresolved polarity between predestination 
and free will. If there is predestination, every effort is 
meaningless, but there is no guilt. If there is free will, then 
resignation creates feelings of guilt. If we stress the innateness 
of aggression, then we come to terms with the fact that we 
cannot harness it. Robert Ardrey feels that way. If we consider 
environmental factors more important, then we may feel guilty 
for not striving to control it effectively.  
  There is a similar polarity between the pressure to compromise 
and the wish to rebel, the desire to leave and the pressures to 
stay, the sexual desire and the necessity to control it, or, in 
psychoanalytic terms, between superego and id.  
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  Claude-Levi Strauss argues that reality is structured in binary 
oppositions, and the above seem to be characteristic examples. 
Forming two opposing paradigmatic axes, without 
oversimplifying we can place in the first paradigmatic axis 
aggression-as-an-innate-drive, predestination, pessimism, 
racism, compromise. In the second paradigmatic axis we can 
place aggression-as-an-acquired-behavior, free will, optimism, 
socialism, rebellion. These two axes, according to my opinion, 
form unresolved polarities. The opposition between Nature and 
Culture also forms, I think, a similar unresolved polarity. A 
consequence of this polarity is the widely acknowledged and 
debated opposition between Nature and Nurture. We are 
doomed to be exposed to such unresolved oppositions. Life and 
Death is a characteristic example.      
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