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Νησίδες 4

...λαβών δε πείραν, μεταμέλειαν λαμβάνει...
 (Στοβαίος, Ανθολόγιο 116, 6)

(από ψηφιδωτό με παράσταση της αρπαγής της Ευρώπης, 
3ος αιώνας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου)
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Γιώργος  Λαμπράκος

 Οκτώ ποιήματα
 έρημα βράχια 
   χωρίζει
    παγωμένη θάλασσα 
  γεμάτη 
     νηστικούς καρχαρίες 
   σπασμένα μπουκάλια   
     κούφια κοχύλια 
    σάπια πουλιά

     μιλάς σημαίνει 
   δολοφονείς την αγάπη 

    μιλάς σημαίνει 
     δολοφωνείς 
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 συχνά ο ήλιος 
   παίρνει νωρίς 
  τον δρόμο για τη δύση 
     
    έπειτα τραβιέται 
   απ’ τα μαλλιά 
     να μη βασιλέψει 

   φοβάται την ανατολή 
     που φοβάται
    τον άνθρωπο
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 δεν γεννήθηκες ποτέ 
  κάτι σ’ έσπρωξε στον κόσμο 
     σου ‘δεσε τα πόδια
   σου ‘δωσε σφυρί 
     με σπασμένη λαβή 
    να χτυπάς τον βράχο 
    
   μια μέρα 
  θα θαφτείς 
     στα θρύψαλά σου 

    απαλααά που θα ‘ναι
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 δυο ήττες υπάρχουν 
  να τρέφεις αυταπάτες 
    να μην τρέφεις αυταπάτες 

  νόμισμα χωρίς όψεις
     ακρώρεια με θέα το χάος
   άπελπις ελπίδα 

     σημασία έχει    
     από ποια σκοπιά
      δεν βλέπεις 
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δίχως τον εαυτό του κόσμου
 απομένω
  με τον κόσμο του εαυτού
         
      πανέρημος
   να μετρώ καταπτώσεις

  εγώ είναι η κόλαση 
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  όσο γρήγορα κι αν τρέχει στο βούρκο
   βουλιάζει
    αργά και βασανιστικά
  
      τώρα ο βούρκος 
    ανεβαίνει στο στήθος
 
   όταν φτάσει στον λαιμό 
    τα μάτια θα ‘χουν αρχίσει 
  να βουλιάζουν απ’ το βούρκωμα
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 μη μπερδεύεις την εξαθλίωση 
     με την εξαχλύωση

   όταν τραβιέται το χαλί 
     και βουτάς στην άβυσσο 
    εκλιπαρώντας να πατώσεις
  
     εξίστασαι 

    η διάφανη ύλη 
     αναπαύει τα μάτια 
  αϋλώνοντας το μυαλό 
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 όταν πονά στο δάχτυλο
  νιώθει να πλησιάζει 
     το τέλος 

   όταν νιώθει να πλησιάζει 
     το τέλος 
  δεν πονά καθόλου

    όταν πλησιάζει 
     το τέλος 
  το δείχνει με το δάχτυλο

Η συλλογή Ονειροπώληση του Γιώργου Λαμπράκου αποτελείται από 50 ποιή-
ματα. "Ονειροπώληση": εμπορία φανταστικών πραγμάτων, αλλά και αποτυχία 
εκπλήρωσης επιθυμιών. Η ύπαρξη της έλλειψης, η νίκη της ήττας. Δέκα ποι-
ήματα της συλλογής έχουν δημοσιευτεί στην Ποιητική, τχ. 3, 2009. Του ιδίου 
κυκλοφορεί το πεζογράφημα Αναμνήσεις από το ρετιρέ (εκδ. Γαβριηλίδης), ενώ 
από τις ίδιες εκδόσεις θα κυκλοφορήσει το θεατρικό έργο Αγνοούμενος.
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Ασκληπ ιάδα Κυρ ιάκου

Στον τόπο των αγγέλων
Λίγο απόψε θα βρεθώ στον τόπο των αγγέλων
Θα ξεχυθούν ολόγυρα της νύχτας τα μετάξια
Πάθος θα κλέψω της νυχτιάς στη λύρα σου να ρίξω
Να στήσουν τον παλιό χορό οι λυγερές της Κρήτης
Και με του κέδρου τα φιλιά στον οίστρο τους να πέσουν
Χαμαί οι μάσκες να ριχτούν στου Βάκχου το μεθύσι
Με πέντε ζάλες να ‘ρχομαι στο βαθιολογισμό σου
Να κρατηθώ στον έρωτα που έρωτα ανθίζει
Ρίχνει τ’ αστέρια χαμηλά πιότερο να φωτίζουν
Και τις ψηλές τις κορυφές ανεμοεί και φαίνει
Για να ζηλεύει κει ψηλά τ’ ολόγιομο φεγγάρι
Που μοιάζει του προσώπου σου σαν κλέβει τις ματιές μου
Μέσα του αρραβωνιάζεται το φως με το σκοτάδι
Κι οι κόσμοι που θα γεννηθούν μ’ αυτούς που ’χουν περάσει
Και με τον κόσμο σήμερα που στέκει αφυπνισμένος
Να δει και τα μελλούμενα σημάδια καρτερώντας
Από του μύθου τις πηγές σύμβολα π’ αναβλύζουν
Και κυβερνούν αέναα την τάξη των πραγμάτων…

Για να ’ναι ολόγιομο ετούτο το φεγγάρι
Θα πει
Πως στο σώμα του απόψε μεγαλώνουμε
Και μ’ ομοούσιο σκοπό
Τον κόσμο αγροικούμε...
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Επιθυμία
Μην ξεχαστώ —κι ας το εύχομαι—
Και μείνω στη Γρανάδα

—αρμέγοντας τους ροδανθούς
και πίνοντας τους κρίνους—
Που η ζωή μου πέταξε
Απ’ άνυδρη κορφή
Μόνο για λίγο να γευτεί 
Απ’ αγιασμένο χώμα
Που ανθοφορούν 
Αγέρωχα σώματα ποιητών!
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Βασ ίλης  Πης 

Πάγος 
Η Μουσική Χώνεται Παντού˙ σαν τη Σκόνη
Η ποίηση Λαμπυρίζει Κάθε Φορά 
Όταν Φωτίζονται οι Ράχες των βιβλίων της
Από τον Ήλιο τού Απογεύματος

Λάμπει στη Μοναξιά της και μέσα στη Σκόνη
Απ’ τη ξαφνική Θύελλα που Σηκώθηκε
Σε Ταξιδεύει, σε Ταξιδεύει παντού
Και Χύνεται Παντού, σαν το Μελάνι το Χρωματιστό 
Ενώνοντας Δωμάτι’Απομόνωσης με Άλλους Τόπους 
Κι αρχίζεις με τον Κόσμο να Συνομιλείς 
Μένοντας Εκστατικός, Ανήσυχος 

Μετά τις Επιθέσεις τού Ηλεκτρικού Φωτός της Πόλης
Τους Ισχυρούς Ανέμους που πνέουν στην Περιοχή
Δυσκολεύοντας τούς Κατοίκους όταν έχουν αναφερθεί Ζημιές
Στις Στέγες των Σπιτιών, Έχουν Ξεριζωθεί Δέντρα
Χάθηκαν Κατοικίδια Ζώα και
Βρέθηκαν Πεθαμένα Πουλιά στις Αυλές

Οι Λέξεις θα Χρειαστούν στο Μέλλον 
Αντιασφυξιογόνες Μάσκες.
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Αυγή 2010
Απ’ τις Ρωγμές των Αναμνήσεων 
Έμπαινε Κρύο Φως Χαράματα
Και Κάθισε σαν την Ομίχλη 
Μέχρι να Εξατμιστεί

Το Βλέμμα σου Καρφώνεις στην ανατολή
Κι είσαι Ωραίος Ζωντανός
Γεμάτος Ηλιόλουστα Σαββατοκύριακα 
Που ο Σκοτεινός τους Θάλαμος Πληγώνεται

Όσο κι αν οι μικρές συμφορές σου
Με Κόκκινες Κηλίδες Ιωδίου Μοιάζουν
Και στάζουν στις Μελλοντικές Ημέρες που θα ’ρθούν
Ενώ δεν είσαι σίγουρος αν θα Μεταφέρουν 
Σκόνη Κίτρινης Άμμου, Δυνατούς Ανέμους ή
Μια Δύσοσμη Καταχνιά Μεθανίου.

Από την ανέκδοτη συλλογή 
Ραψωδίες ενός Μελλοντικού και Επικίνδυνου Απριλίου 
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Sarah Lindsay

Αυτά που βρήκαν
Ο τάφος της, αλλά χωρίς οστά.
Η πόλη της, αλλά χωρίς σπίτια.
Κηλίδες χρώματος, κανένας ήχος.
Σπαράγματα αρχείων, κυρίως
εμπορίου και νομικής.

Προτού πάνε στο υφαντήριο
με τα άλλα κορίτσια για να περάσουν τη μέρα, η Nummis-ri
έδειξε στη Nummis-tet τι είχε στο χέρι της:
ένα τσόφλι αβγού, λεπτό διάστικτο φίλντισι,
σπασμένο μόνο στη μιαν άκρη,
στο μέγεθος μιας ελιάς. Το περιστέρι που το γέννησε
πρέπει να είναι ήδη ματωμένο πάνω στο βωμό.
Κοίταξαν καλά ό,τι είχε απομείνει
από την τροφή του νεοσσού ή το σώμα.

Στο δωμάτιο, γεμάτο μάλλινες νιφάδες που τραβούν φως
και το στάζουν, απαγγέλλουν μαζί με τις υπόλοιπες,
«Χαρείτε με τη γενναιοδωρία του Nummis του Ισχυρού!
Μάς έστειλε νερό για τα χωράφια μας,
Μάς έδωσε καλά πράγματα εν αφθονία.
Έκανε το Iskot φόβο και τρόμο των εχθρών του˙
την περηφάνια τους την έκαμψε, τα πλούτη τους τα χαράμισε.
Ω, αυτό που ίσως δούμε —από ασφαλή απόσταση—
η δύναμίς του εφανερώθη!»

Κάθε μέρα η ίδια προσευχή πριν από τη δουλειά—
Το αστείο των Nummis-gir για την απόσταση κατά κάποιον 
τρόπο δεν γίνεται γνωστό—˙
δεν έχει σημασία πόσο ισχνό είναι το κριθάρι, πόσο παλιό το 
βούτυρο.
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Στη σειρά με τις Nummis-ri, -gir και -eskar,
που τροφοδοτούν το νήμα του θεού στους αργαλειούς του, 
σχεδόν πέφτει από τα χέρια τής Nummis-tet η σαΐτα της,
όταν η γάτα πλησιάζει με μια σύσπαση του στόματος,
το τρόπαιό της, ένας επιδρομέας στην αποθήκη του ναού, 
ένας αρουραίος, η πιο καλοταϊσμένη στο δωμάτιο.

Η γάτα ακινητοποιεί την προσφορά της και την απιθώνει˙
άλικες σταγόνες μουσκεύουν το πάτωμα.
Η Nummis-tet γυρίζει το βλέμμα της αλλού. Εκείνο το τσόφλι 
του αβγού, αν έφτιαχνες το τέλειο σχήμα του από πηλό σε μέ-
γεθος τεφροδόχου
για ένα θνησιγενές μωρό; Με τόσο πολλούς υπηρέτες του θεού 
εδώ, 
η ζήτηση για απλές, μικρές τεφροδόχους είναι μεγάλη:
τα βρέφη των άγαμων μητέρων γεννιούνται πάντοτε νεκρά.
Η Nummis-ri τής στέλνει ένα άτονο χαμόγελο.
Δούλευε πιο γρήγορα. Πώς θα ήταν να είσαι πουλί;

Ο τάφος της, αλλά χωρίς τσόφλι.
Η πόλη της, αλλά χωρίς γάτες.
Κηλίδες χρώματος, χωρίς ύφασμα.
Δεν ξέρουμε πώς ήταν εκείνη.
Ούτε κι εκείνη ήξερε.

Από το Twigs and Knucklebones (απόδοση: Ελευθερία Μπινίκου)

Η Sarah Lindsay είναι η συγγραφέας της συλλογής ποιημάτων Primate 
Behavior, με την οποία ήταν φιναλίστ για το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου (National 
Book Award) όσον αφορά την Αμερικανική ποίηση για το 1997. Έχει δε τιμηθεί 
με το βραβείο J. Howard & Barbara M.J. Wood. Την πρώτη περίοδο του έργου 
της συμπληρώνουν τα έργα Bodies of Water (1986), Insomniac's Lullabye 
(1989) και τα ποιήματα υπό τον γενικό τίτλο Mount Clutter (2002). Οι συ-
νεργασίες της στο χώρο των περιοδικών είναι ποικίλες (από το The Antlantic 
έως το The Paris Review) και συχνές και ως προς τη δημοσίευση πρωτότυπων 
ποιημάτων κι ως προς τον τομέα της κριτικής. Κατά τα τελευταία χρόνια δι-
δάσκει δημιουργική γραφή στο University of North Carolina στην πόλη του 
Greensboro, όπου και κατοικεί. Τελευταίο της ποιητικό έργο είναι το Twigs 
and Knucklebones” (Copper Canyon Press, 2008), για το οποίο απέσπασε τη 
διάκριση Αγαπημένο Βιβλίο του 2008 ("Favorite Book of 2008") από το περιο-
δικό Poetry. Στην εν λόγω συλλογή ανήκει και τo ποίημα “What they found”.
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Ευάγγελος  Κ. Βαλσαμ ίδης

Αρκάνα

Καθώς πορευότανε, προς τα πού; Προς την απέραντη μο-
ναξιά του. Ένα φιλμικό τρεχαλητό με ασύνδετες εικόνες 
ανακατευόταν με τις σκέψεις του. Έκανε πισωγυρίσματα. 

Άλματα μπροστά. Πίσω πάλι. Μπέρδευε τη σκέψη που έκανε 
προσπάθειες να ξεφύγει από τις παρεμβάσεις του. Ο ειρμός 
κλονιζόταν. Πώς είχανε γνωριστεί; Αυτός σοβαρός, με δασκαλί-
στικο ύφος αν και πολύ προσιτός την είχε δεχτεί στο τέλος ενός 
μαθήματος στο γραφείο. Φαινόταν να ενδιαφέρεται για κάποιες 
περαιτέρω διευκρινίσεις που τις ήθελε, γιατί τα ερωτήματα ναι 
μεν είχαν γεννηθεί στη στιγμή, αλλά έπρεπε να εκφραστούν 
κατ’ ιδίαν. Έτσι πίστευε σε μια προνομιακή μεταχείριση. Ήταν 
στη μέση και η γοητεία ερχόταν να βοηθήσει τα πράγματα. 
Να, πώς να το πει! Δηλαδή, υπερτονίζοντας την ατάκα μετά 
από εκείνο το μονόλογο που κατέληγε σε στιχομυθία, θα ήταν 
πιο φυσική και πιο πειστική, δεν θα ήταν λίγο πιο επιθετικός 
ο λόγος της; Έπρεπε να επιμείνει στο ίδιο ύφος και στον ίδιο 
τόνο κατόπιν ή να γυρίσει προς το πιο συγκαταβατικό ύφος 
και να ρίξει χαμηλότερα τον τόνο της φωνής, αφήνοντας την 
τελευταία ατάκα να βγει σχεδόν ξέπνοη σαν σύσταση πρόνοιας 
για τα περαιτέρω; Το ύφος της έκρυβε μια εύκολα διαγνώσιμη 
πρόκληση, αν υπολογισθεί πως ο λόγος της συνοδευόταν από 
ένα χαμόγελο που ακκιζόταν με το φιλόδωρο βλέμμα της, που 
δεν έπαυε να είναι στηλωμένο στο δικό του, με τέτοιο τρόπο, 
που αναζητούσε επίμονα να τον κάνει να απομακρυνθεί από 
την εποπτεία της τρέχουσας ηθικής, προς τις τυφλές και ανεξέ-
λεγκτες δυνάμεις της φύσης. Οι προωθητικά, προς τις ανεξέλε-
γκτες δυνάμεις της φύσης ματιές, έκαναν τη δουλειά τους πε-
ρίφημα, αφημένες στη δική τους ροή, ενώ απεργάζονταν εκείνο 
που έμελλε ν’ ακολουθήσει και να μεταμορφώσει δάσκαλο και 
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μαθήτρια σε παροχείς προς αλλήλους, δυνατών συγκινήσεων. 
Με την ευγένεια που διακρίνει τον δάσκαλο δεν μπορούσε να 
μην συναινέσει στην επιθυμία της που λόγχιζε όλο το χώρο 
και τον έκανε να χάνεται από μπρος του. Κάτω από ορισμέ-
νες περιστάσεις οι συμπεριφορές ανατρέπονται, παίρνουν άλλη 
χροιά. Η επιτήδευση παρέχει χώρο στην οικειότητα. Οι αποστά-
σεις μικραίνουν. Οι τυπικότητες απομακρύνονται τρέχοντας. 
Είναι προφανές το παιχνίδι αυτό στις ανθρώπινες επαφές. Το 
νεανικό και χαρούμενο προσωπάκι, να παιχνιδίζει τα μάτια του 
και τα χείλη του με τόση φυσικότητα μπρός του. Ο θαυμασμός 
έπαιρνε να γέρνει προς την επιθυμία. Αλλά, είναι αδύνατο, σκέ-
φτηκε προς στιγμή. Η ηλικία. Το δεύτερο οδόφραγμα μετά το 
δασκαλίκι. Η δεσπόζουσα θέση του δασκάλου είχε υποχωρήσει 
με τρόμο. Είχε χαθεί πίσω απ’ τους θεληματικούς ακκισμούς 
της. Αλλά το άλλο; Εκείνο το οδόφραγμα των χρονικών απο-
στάσεων; Θα μπορούσε να είναι κόρη του. Τα σαράντα πέντε 
γεμάτα, μαθηματικώς απομειούμενα κατά τα είκοσι τα δικά 
της, προσκρούουν σ’ ένα υπόλοιπο με αριθμό εικοσιπέντε. Ο 
χρόνος μπορεί να τρομάζει. Όσο πιο κοντά στο ανώτερο προσ-
δόκιμο, τόσο επιθυμείς να πας προς το λίγο. Η σιωπή του που 
ακολούθησε, σχολίαζε το συμβάν με ένα παράξενο τρόπο. Υπο-
σκέλιζε το παράδοξο. Άναψε τσιγάρο και ο καπνός αποβλήθηκε 
με δριμύτητα ρίχνοντας μεταξύ τους ένα πέπλο που εξαφάνισε 
κάθε αναστολή και κάθε εγκράτεια. Έφυγαν και οι δύο προς το 
πουθενά των ανατροπών τους. Εκείνη είχε περάσει το φράγμα. 
Αυτός βούτηξε στα βαθιά και το πέρασε. Διασώθηκαν και οι 
δύο. Ένα ξαφνικό εκτυφλωτικό φως τούς είχε περιβάλλει. Μια 
μυσταγωγική σιωπή έκανε χασμωδίες στο σημείο που συναντού-
σε το ένα βλέμμα το άλλο. Τους περιτύλιξε στοργικά και χά-
θηκαν σ’ ένα αδιάστατο χώρο. Σε μια ασφυκτική ταραχή. Ένα 
δυνατό ενσαρκωμένο άρωμα κατέλαβε τον περιβάλλοντα χώρο. 
Επαγρυπνούσε με την οσμηρή παρουσία του. Ό,τι πριν έδειχνε 
θρυμματισμένο, τώρα έπαιρνε την κανονική του πρότερη μορ-
φή. Οι αναστολές είχαν εκλείψει. Τα πράγματα δεν ανάσαιναν. 
Κρατούσαν την αναπνοή τους μη και διαλαλήσουν κι αυτά 
το σκηνικό που διαδραματιζόταν. Είχαν φύγει αλλού. Προχώ-
ρησαν αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ερωτήματα. Ένας 
δεύτερος φασματικός εαυτός προπορευόταν και τους οδηγούσε. 



20

Δεν ήξεραν για πού. Ούτε τέτοιο ζήτημα φάνηκε να τους απα-
σχολεί. Ο παλιός εαυτός τους, τους παρακολουθούσε αθέατος. 
Αυτοί δεν τον έβλεπαν. Ένα νευρώδες χέρι έσφιγγε λάγνα ένα 
αδύναμο και τρυφερό χέρι που αγωνιούσε στη θαλπωρή του. 
Έφυγαν και χάθηκαν μεσ’ στο σκοτάδι. 

Τόσα χρόνια μετά οι εικόνες γύριζαν στο μυαλό του πιο ζω-
ντανές. Του μιλούσαν. Αυτός ψέλλιζε πίσω απ’ το γκρίζο τους. 
Τον ακολουθούσαν παντού. Στο δρόμο. Στη σχολή. Κάτω απ’ 
τις στοές. Στροβίλιζαν στο μυαλό του. Έκαναν κοντράστ με το 
σβησμένο τους γκρίζο. Πάγωναν τον αέρα. Βγήκε στο δρόμο. 
Βάδιζε δίχως συγκεκριμένο προορισμό. Έτσι για να φύγει απ’ 
το χώρο. Τα κτίρια συνωθούνταν να του κλείσουν το δρόμο. 
Το σκοτάδι τον βοηθούσε να κρυφτεί, καθώς το φως της ημέ-
ρας είχε σιγά σιγά ξεθωριάσει, πηγαίνοντας προς το γκρίζο για 
να χαθεί στο σκοτάδι. Σταματούσε που και που σαν να ήθελε 
να ανασυντάξει κάτι που ξέφευγε απ’ τον όγκο του. Σαν κάτι 
να ήθελε να επαληθεύσει. Προσωρινά είχε επιζήσει από κάποιο 
θανατηφόρο ατύχημα. Έτσι νόμιζε. Του διέφυγε η παρουσία 
του εαυτού του. Πήγαινε αλλού. Η σκιά του είχε προ πολλού 
αποτραβηχτεί φοβισμένη. Την απειλούσε κάτι που δεν ανήκε σ’ 
αυτή. Ένα διαφορετικό κάτι που δεν ήταν δικό του. Η φαντα-
σία του είχε υποστεί παύση. Το είδωλο του τοπίου έχανε κάτι 
από την αίγλη του. Από πού ν’ αρχίσει την αποδελτίωση των 
όσων είχε σωρεύσει να πει; 

Ψέλλιζε άηχα. Θερμασμένη ζωή. Προθέρμανση για το μεγάλο 
καμίνι της κόλασης. Προθάλαμος για την άλλη, την άγνωστη 
κόλαση. Η ματιά του ριγμένη στο δρόμο, καθώς βάδιζε, είχε 
συρρικνωθεί κι αυτή στο απόλυτό της ελάχιστο. Ο αέρας απών. 
Κάτι προμήνυε θύελλα. Ένα μυαλό με χαλαρωμένα λουριά. 
Υπόλοιπο κάποιου χαμένου εαυτού. Η μοναξιά. Εκεί ήταν και 
για εκεί πήγαινε. Γύριζε στο ίδιο σημείο. Μήπως δεν υπάρχει 
η πόλη; Πρέπει να βάλεις τις φωνές, να ουρλιάξεις για να σε 
προσέξουν, εκτός αν κυκλοφορείς με περιβολή ή στιλ που σε 
κάνει να μη μοιάζεις στους άλλους. Εδώ ακόμη κι ο άνεμος 
χάνει τη συνοχή του. Ξεχνά από πού έρχεται και πού πηγαίνει. 
Απροσανατόλιστος και αυτός, κουτουλάει σε σπίτια, σε κατα-
στήματα, σε μαντρότοιχους, φρίττει. Το τίποτα. Όλοι οι δρόμοι 
οδηγούν προς τα εκεί. Πονάει κι ο δρόμος μαζί του. Κι αυτός; 
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Αυτός κάθε βράδυ να πρέπει να παίζει την κωμωδία του. Τη 
ζωή του. Την τραγωδία του μετασχηματισμένη σε κωμωδία. Και 
τι κάνει αυτός; Ολόκληρη ζωή αμυνόμενος, έχει αποκτήσει ικα-
νές στην άμυνα δεξιότητες. Να πάει ξαφνικά σε επίθεση; Λίγο 
παρακινδυνευμένο. Η μέση κατάσταση πάντοτε διαφυλάσσει 
τη δεξιότητα των ελιγμών. Αλλά ο χρόνος; Να και πάλι ο χρό-
νος στη μέση. Να τον πιάσεις στα χέρια σου, πώς; Ανύπαρκτο 
υλικά στοιχείο, δεν πιάνεται. Φεύγει και μαζί του κι εσύ. Είναι 
απρόσφορος αντίπαλος. Καλλίτερα να συνεργαστείς μαζί του. 
Να μάθεις να τον θωπεύεις. Μπορεί να σε ευσπλαγχνιστεί, αλ-
λιώς θα σε αγνοήσει. Δεν είναι σκληρός. Είναι αδιάφορος, άρα 
πιο σκληρός απ’ ό,τι νομίζεις. Γράφει την ιστορία, αλλά απ’ την 
αρχή, τη μέση ή το τέλος; Πολλές οι απαντήσεις. Όλα στη ζωή 
εκκρεμούν. Ο πόνος και η θλίψει ξέρουν περισσότερα απ’ τη 
χαρά και την ευτυχία. Ας ορίσει ο χρόνος τον εαυτό του και η 
ιστορία τα δικά της συμβάντα. Η πραγματικότητα είναι πάνω 
από εμάς. Εμείς μόνο τον απόηχό της ακούμε. Αυτή μιλάει, 
εμείς παραμιλάμε. Είναι για το λόγο αυτό που η συνεννόηση 
γίνεται προβληματική. 

Η θλίψη του καμπουριάζει στο πλάι του. Πενιχρή και ασύ-
δοτη δεν μπορεί να ξεκολλήσει απ’ αυτόν. «Φταίει η αιμομι-
ξία!». Νιώθει πως έχει ξεκολλήσει βίαια από μία πλευρά του. 
«Φταίει η αιμομιξία για όλα και για την παράνοια. Συνέβη 
κάποτε μία διαταραχή στον οργανισμό και όλα πήρανε στραβό 
δρόμο. Γιατί αυτή η εξάρτηση; Ψάχνει το σώμα ακόμη να βρει 
το βίαια αποσπασμένο, παρά τη θέλησή του υπόλοιπο; Πού 
πηγαίνεις ταλαίπωρε; Και να σκοτώσεις, πάλι το πάζλ θα μείνει 
ασυμπλήρωτο. Ό,τι λείπει, έχει γίνει ένα άλλο. Μια λαθραία 
αφαίρεση και έχει για πάντα χαθεί το κομμάτι. Η Θεία κλοπή 
του οργάνου έχει παραγραφεί σαν αδίκημα, παρόλο που πα-
ραμένει αδικία. Ό,τι έγινε, έγινε σε μια στιγμή εμφάνισης της 
κρίσης της “ιεράς νόσου”, απ’ αυτή που έπασχαν όλοι οι προ-
φήτες. Βαριά κληρονομικότητα με συμπαράσταση βρομιούχων, 
επαληθεύσιμη κτηνιατρικώς. Επιζητάς το χάδι σαν το σκυλί 
και συνήθως φεύγεις με την ουρά στα σκέλια, ταπεινωμένος ή 
αγνοημένος απ’ τη σκύλα συνείδηση. Πάει με άλλον. Βρόμισε η 
γούνα της. Από πού προέρχεται τόση ασχήμια; Υπάρχουν τόσοι 
τροφοδότες κρουνοί; Και από την άλλη να χορεύει εκστασια-
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σμένη τόση θεόσταλτη σκοτεινιά, κολλημένη σαν τσίμπλα στο 
μάτι. Τι ξέρει γι’ αυτό η ωριμότητα; Δυστυχώς ό,τι ξέρει και η 
νεότητα. Συσσωρευμένες απογοητεύσεις.».

Αισθανόταν να συρρικνώνεται. Να μαζεύει σιγά σιγά μέσα 
του. Να χωνεύει την ύπαρξή του, σ’ ένα σκοτεινό, μαύρο πυρή-
να. Μια μαύρη τρύπα με ισχυρή βαρυτική δύναμη. Να μικραί-
νει. Να φυραίνει. Να συμπιέζεται. Να αγγίζει το ελάχιστο του 
τίποτα. Το μηδενικό της οντότητάς του. Στο μη υφίστασθαι 
του υπάρχειν. Αστρικός νάνος.

Η χρονιά εκείνη έκανε να περάσει χρόνο πολύ. Αργούσε. Ο 
χρόνος είχε κι αυτός χάσει το χρόνο του. Κανένα συντονισμό 
με τα φεγγάρια, τις κινήσεις των αστερισμών, των πλανητών. 
Αυτά είχανε το δικό τους χρόνο. Ο χειμώνας ήρθε στο τέλος 
της άνοιξης. Το καλοκαίρι μεσοχείμωνα. Δύο εποχές, άνοιξη 
και φθινόπωρο είχαν χαθεί. «Τι έγινε ο χρόνος; Πήγε να βρει 
την απώλεια; Και τούτος κατέρρευσε όπως καταρρέει η ύπαρξη; 
Έγινε μυριοστό της συνείδησης της απώλειας, που ανήκει σε 
όλους και σε κανένα; Το πεδίο που η βαρύτητα χάνει τη φυσική 
της ροπή και χάνεται στο πεδίο της δικιάς της βαρύτητας; Ποιο 
είναι το σημείο συνείδησης του χρόνου; Η πράξη ή η συνείδηση 
της ίδιας της πράξης; Η κίνηση ή η συνείδηση της ίδιας της 
κίνησης;».

Τα ερωτήματα τον κατέκλυζαν σωρηδόν. Ναι, είναι σαν έτσι. 
Είναι σαν πώς να πούμε; Περιδινιζόταν ο κόσμος του σαν ανα-
δευτήρας μαύρης ζύμης. Ένιωθε βαθιά απογοήτευση. Αισθάν-
θηκε να χάνει επαφή με τη συνειδητή πραγματικότητα, την 
οποία εγκατέλειπε σε κωματώδη κατάσταση. 

 
 Το μυθιστόρημα με τίτλο Αρκάνα (απόσπασμά του εδώ) είναι ένα 

πεζογράφημα, το οποίο συμπλέει με την ενσωμάτωση θεατρικού έργου. 
Είναι η ζωή ενός ζεύγους ηθοποιών, οι οποίοι καλούνται να πρωταγω-
νιστήσουν σε ένα έργο που αποτυπώνει την ίδια τη ζωή τους και εκεί 
εκτυλίσσονται τα καθέκαστα των προσωπικών τους παθημάτων. Ο εμ-
βληματικός τίτλος του έργου αποδίδει (το θεατρικό όνομα της ηθοποι-
ού-πρωταγωνίστριας είναι Θάλεια – μούσα της κωμωδίας) το μυστήριο 
της γυναίκας (λατινικά Αρκάνα θα πει μυστήριο και πανάκεια) ή την 
πανάκεια γυναίκα, δύο συμπλέοντα και αντικρουόμενα στοιχεία της 
ανθρώπινης κωμωδίας.
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Κατερ ί να Χρυσανθοπούλου

Ο χαρταετός

Το ζήτημα ήταν να καταφέρει να πάει ίσια για αρκετή 
ώρα. Μόνο έτσι θα μπορούσε να σηκωθεί ο αετός. Για να 
πάει ίσια θάπρεπε να βγει στον αμαξιτό δρόμο, έξω απ’ 

το χωριό, πιο πέρα από το σπίτι κείνης της γερόντισσας, της 
θειάς της Μαρίτσας. Ή θα μπορούσε να κατηφορίσει κάτω από 
το καφενείο του Κουτσο-Γιώργη, κάτω απ’ το νεκροταφείο και 
να βγει στα χωράφια, στο Μοναστηράκι. Στα χωράφια όμως ο 
δρόμος ήταν τραχύς, δε θα μπορούσε να πάει αρκετά γρήγορα 
για να πετάξει.

Βέβαια, η μάνα του τού απαγόρευε να βγαίνει με το ποδή-
λατο στον αμαξιτό. Από τότε που είχε γίνει εκείνο το ατύχημα 
με τη γίδα της Παρασκευής —γιατί η ίδια η Παρασκευή έκανε 
ένα σάλτο στα χορτάρια και μόνο η γίδα άφησε το τομάρι της 
κάτω από ένα αυτοκίνητο, που τόχε τάμα να κάνει όλους τους 
δρόμους της Πελοποννήσου σε τρεις ώρες— δεν τον άφηνε ν’ 
απομακρύνεται από τους δρόμους του χωριού. Μόνη λύση λοι-
πόν η παρανομία.

Αποφάσισε να μη δοκιμάσει καθόλου τα χωράφια. Ήταν βέ-
βαιος ότι ο αετός δεν θα σηκωνόταν κι αν σηκωνόταν σίγουρα 
θάπεφτε και θα σκιζόταν στους αγκαθερούς θάμνους και τα 
πουρνάρια που πρασίνιζαν τη ρεματιά. 

Είχε φτιάξει έναν αετό όλο μόνος του. Είχε πάρει εφημερί-
δες, μαζί με τα χαρτιά από κείνο το δώρο, το πακέτο πούχανε 
στείλει τα ξαδέρφια του από την Αθήνα — έτσι δε λέγονται τα 
παιδιά της ξαδερφής της μάνας του; Τα είχε δει πριν από τρία 
χρόνια που είχαν έρθει επίσκεψη στο χωριό έναν δεκαπενταύ-
γουστο για πέντε μέρες και τους είχανε φιλοξενήσει στο σπίτι. 
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Δυο αγόρια κι ένα κορίτσι, πιο μικρό αυτό, ενθουσιάζονταν με 
τα γίδια και ούτε που το συζήταγαν να περπατήσουνε ξυπό-
λητα στα καλντερίμια. Με τον έναν, τον λίγο ξανθωπό, αυτόν 
που πηγαίνανε κι οι δύο στην Τετάρτη, είχανε κάνει κάτι ωραί-
ες πλάκες, είχανε χώσει έναν ψόφιο ποντικό στα παπούτσια του 
πατέρα τους, δυο μέρες γέλαγε ο ξάδερφός του με το κατόρθω-
μα. Σιγά το κατόρθωμα, εδώ που τα λέμε. Με τους άλλους δύο 
δεν κατάφερε πολλά πολλά, κάνανε παρέα τα δυό τους. Τέλος 
πάντων, μία φορά τα είχε δει αυτά τα ξαδέρφια, πριν δεν ήξερε 
καν πως υπήρχαν. Το πακέτο που τους έστειλε η μάνα τους πά-
ντως είχε κάτι ωραία χοντρά χρωματιστά χαρτιά που γυαλίζανε.

Είχε κάνει σταυρό κάτι ξύλα, δυο μέρες έψαχνε να βρει ίσια 
ξύλα χωρίς ρόζους, στο τέλος έκλεψε κάτι ψιλομαδέρια που τα 
μάζευε ο Παναγιωτάκης της Κατερίνης για να κάνει στέγη για 
το μπαλκόνι του να κάθεται στη σκιά να πίνει τον καφέ του 
το πρωί. Αν είχε ποτάμι στο χωριό θα είχε και καλάμια και τα 
καλάμια είναι τα καλύτερα γι’ αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είχε. 
Το σταυρό τον είχε στερεώσει με σπάγγο απ’ την κουζίνα και 
πάνω είχε κολλήσει τα χαρτιά, ωραία χρωματιστά γυαλιστερά 
χαρτιά, μ’ αυτή την κόλλα που είχε κρατήσει η μάνα του από 
τότε που ο πατέρας του δούλευε την τσαγκαρική στο κάτω 
πάτωμα. Μετά πούχε αρχίσει να δουλεύει στους δρόμους και 
στα φράγματα, είχε μείνει άθικτο το εργαστήριο, με τα καρφιά, 
τα σφυριά, τη μυρωδιά απ’ τα κατεργασμένα δέρματα. Καμιά 
φορά μάλιστα ερχότανε ο φίλος του ο Γιώργος, της Μαρίας, κι 
έκανε κάτι πατέντες με κάτι τσάντες και κάτι άλλα δερμάτινα. 
Στην αρχή είχε σκεφτεί να κάνει δερμάτινο αετό, αλλά αποφά-
σισε πως θάτανε πολύ βαρύς. Κάνανε και φυσική στο σχολείο.

Μετά είχε δέσει ένα μακρύ σπάγκο στο ένα ξύλο του σταυ-
ρού κι είχε φτιάξει μια φουντωτή ουρά σαν παγώνι. Είχε φτιά-
ξει λουρίδες τις εφημερίδες και τις είχε δέσει τούφες τούφες με 
σπαγκάκια σ’ όλο το μήκος της ουράς. Τέτοιες τούφες έσκιζε 
η μάνα του από παλιά σεντόνια της κι έβαζε σε σκιάχτρα που 
ξαποστέλνανε τις κάργιες απ’ τα πατατοχώραφα. Οι κάργιες 
πάν και σκάβουνε στο χώμα και τις ξεχώνουν τις πατάτες πριν 
να γίνουν. Αυτό το κόλπο με τις τούφες στην ουρά δεν τόχε 
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σκεφτεί μόνος του, τόχε δει σε μια εικονογράφηση στο αναγνω-
στικό τους. Εκεί σε μια σελίδα έδειχνε μια ουρά σαν ψαροκόκ-
καλο. Συμπέρανε λοιπόν πως οι εφημερίδες ήταν το ιδανικό 
υλικό. Ίσως επειδή τις στοίβαζε η μάνα του μέσα σε μια κασέλα 
κι ήταν εύκαιρες. Κι είχε και πλάκα αυτή η ουρά, έτσι όπως 
μπερδεύονταν τα γράμματα με τα διπλανά τους, σπάγανε οι 
λέξεις και ξανακόλλαγαν παράταιρα σε σχήματα ανάρμοστα για 
ουσιαστικά και ρήματα κι επίθετα και τα λοιπά. Κι έκανε και 
μπούγιο.

Είχε προβληματιστεί τι μήκος θάπρεπε να έχει η ουρά. Στη 
βάση, κοντά στον αετό, οι τούφες ήταν μακριές και ανάστα-
τες, όπως τα μαλλιά αυτής εκεί της μικρής Ελενίτσας που 
καθότανε μπροστά του στο σχολείο κι όλο τσίριζε άμα της 
τράβαγες τις κοτσίδες. Γιατί είχε κάτι κοτσίδες, που άμα τις 
έλυνε ανοίγανε σα θάμνος τα μαλλιά της. Οι άλλες τούφες, οι 
πιο κάτω, ήτανε πιο μικρούλες, γιατί θεώρησε πως οι μεγάλες 
θάτανε βαριές και δεν θα πέταγε καλά ο αετός του. Την είχε 
μαζέψει μετά την ουρά σε μια κουλούρα και την είχε χώσει σε 
μια σακούλα να μην κρέμεται. Την έκρυβε κάτω απ’ το κρεβάτι 
του, όχι γιατί ήταν τίποτα απαγορευμένο να φτιάχνεις αετούς, 
αλλά γιατί ήταν πιο ωραίο να το κρύβει από τη μάνα του. 
Ήτανε περιπέτεια.

Οι γυναίκες εκείνη την εποχή φτιάχνανε τον τραχανά. Μα-
ζεύονταν όλες στης θειας του της Καλλιόπης αποβραδίς, με 
τις λεκάνες και τ’ αλεύρια τους, φτιάχναν τη ζύμη και μετά 
τη σκέπαζαν και περιμένανε όλη νύχτα να φουσκώσει. Πριν 
το ξημέρωμα ξαναμαζεύονταν κι αρχίζανε κι ανοίγαν φύλλο 
λεπτό και το κόβανε πρώτα λουρίδες —σαν τις εφημερίδες της 
ουράς— κι έπειτα μικρά μικρά τετραγωνάκια που τ’ απλώναν 
στο ταρατσάκι να ξεραθούν. Η μέρα που θα γίνονταν όλα αυτά 
ήταν η Πέμπτη, κι ο αετός ήτανε έτοιμος από την Τρίτη κι 
ανυπομονούσε κάτω απ’ το κρεβάτι.

Ήρθε το πρωί της Πέμπτης και ζώστηκε τη σακούλα με την 
ουρά και τον αετό. Ξεκίνησε λίγο μετά το χάραμα, για να μην 
πετύχει καμιά γυναίκα στο δρόμο. Άντρα δε θάβρισκε σε κάνα 
χωράφι, αφού δουλειές δεν είχε τώρα να γίνουν και τη βγάζανε 
όλοι στο καφενείο. Απ όσους δηλαδή όσοι είχανε δικά τους πε-
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ριβόλια. Ούτε το δάσκαλο ή κάνα συμμαθητή του, αφού ήταν 
ακόμη πολύ πρωί. Ανέβηκε πάνω απ’ τον Άγιο Πρόδρομο, κου-
βαλώντας το ποδήλατο στα χέρια, μέχρι να φτάσει σε μια ισιά-
δα να καβαλήσει. Μετά της Μαρίτσας ο δρόμος κατηφόριζε για 
λίγο, έστριβε τρεις τέσσερις φουρκέτες, ξανανέβαινε και μετά 
ξεκίναγε σχετικά ίσιος δίπλα στη ρεματιά ώσπου να φτάσει στο 
άλλο χωριό, τη Δίβριτσα, καμιά μιάμισυ ώρα με τα πόδια. Με το 
ποδήλατο δεν είχε πάει ακόμα ποτέ. Καβάλησε κι απομακρύν-
θηκε αρκετά, ώστε ν’ αφήσει πίσω του τις καστανιές μετέωρες 
πάνω απ’ το ρέμα και να βγει σ’ ένα ξέφωτο παρακάτω, στην 
κρήνη του Γάτου. Εκεί θα τον ξαμόλαγε τον αετό του.

Μόλις ξανοίξανε τα δέντρα από πάνω του, άνοιξε τη σα-
κούλα να χυθεί η ουρά κι έχωσε την καλούμπα στο παντελόνι. 
Ο αετός ήταν τεράστιος, μαζί με την ουρά τουλάχιστον τρεις 
φορές το μπόι του. Άφησε το ποδήλατο να πέσει στο πλάι στο 
χωματόδρομο, πήρε στο χέρι τον αετό του και πήγε προς τα 
πίσω, άπλωσε την ουρά στο δρόμο και την έσυρε ν’ απλωθεί 
μέχρι να φτάσει δίπλα στη σέλα. Του φαινόταν πως αυτό ήταν 
σωστό να κάνει. Θ’ ανέβαινε στο ποδήλατο κρατώντας ψηλά το 
σταυρό μέχρι να πάρει φόρα ο αετός να πετάξει. Έπρεπε τότε 
να τον αφήσει και να κρατάει μόνο το σπάγκο που είχε στερεώ-
σει στο μεσαίο σταύρωμα. Σκέφτηκε λίγο κι αποφάσισε να δέσει 
την άκρη αυτού του σπάγκου στο τιμόνι για να τον σιγουρέψει 
να μη φύγει. Το σπάγκο τον είχε κουλούρα χωμένο στην τσέπη. 
Θα ξετυλιγόταν όπως θα πέταγε ο αετός.

Δεν είχε υπομονή να περιμένει άλλο να σκεφτεί. Καβάλησε 
κι άρχισε γρήγορα τις πεταλιές, πέτρες εκσφενδονίζονταν αρι-
στερά και δεξιά απ’ τις ρόδες, σερνόταν στα χώματα η ουρά. 
Τη στιγμή που πονάγανε τα γόνατά του απ’ την προσπάθεια, 
δηλαδή τη στιγμή που είχε αναπτύξει τη μεγαλύτερη ταχύτητα, 
άφησε το σταυρό από το χέρι του που το κρατούσε τεντωμέ-
νο μπροστά. Τα χρωματιστά χαρτιά κουτρουβαλιάστηκαν στις 
πέτρες, το σκοινί απ’ την τσέπη του μπλέχτηκε στα πετάλια 
και το ποδήλατο μαζί με το αγόρι κατέληξαν κατάφατσα στο 
έδαφος. Και καταγόνατα, όπως φάνηκε από τα αίματα που 
άρχισαν να ξεπηδάνε απ’ το δεξί του γόνατο. Μάλλον κάτι δεν 
είχε πάει καλά στους υπολογισμούς.
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Ανασηκώθηκε, έσπρωξε το ποδήλατο, ο αετός του έχασκε 
χρωματιστός λίγο παρακάτω, φαινόταν άθικτος. Το γόνατό του 
έτσουζε. Κοίταξε να ξεμπλέξει το σπάγκο και να σηκωθεί. Έκαι-
γε ο αστράγαλος στο δεξί του. 

«Τι κάνεις εσύ εδώ μικρέ;»

Τινάχτηκε τρομαγμένος και κοίταξε τη φωνή. Μια γυναίκα 
με άσπρο μαντήλι σ’ ένα μουλάρι ασέλωτο. Τεράστια από πάνω 
του τον κοίταζε.

«Ποια είσαι εσύ;»
«Εγώ είμαι η Αντωνία του παπα-Δημήτρη από τη Δίβριτσα. 

Χτύπησες εδώ πέρα;»
«Ήθελα να πετάξω τον αετό μου αλλά κάτι δεν πήγε καλά 

στους υπολογισμούς. Μάλλον είναι δύσκολο απ’ το ποδήλατο. 
Μπλέκεται το σκοινί στις ρόδες.»

Γιατί της τόλεγε αυτό; Πρώτη φορά την έβλεπε. Σκορπισμέ-
νος ο αετός στο χώμα.

«Από τη Δάφνη είσαι;»
«Ναι»
«Το πατάς το πόδι σου; Μπορώ να σε βοηθήσω.»

Σηκώθηκε. Το πάταγε. Με πόνο, αλλά το πάταγε. Δεν ήξερε 
για πόση ώρα. Έβγαλε ένα παγούρι και του το πρότεινε. Να 
ξεπλύνει τα αίματα με νερό. Το νερό μόλις τόχε πάρει από την 
κρήνη του Γάτου. Πρώτη φορά είχε φτάσει τόσο μακριά με το 
ποδήλατο! Υπάκουσε, ευχάριστη δροσιά.

«Θες να δοκιμάσουμε μαζί μια φορά;»

Αυτός θα ροβόλαγε με το ποδήλατο, με το σπάγκο του στο 
ένα χέρι να φεύγει χαλαρά μέσ’ απ’ τη χούφτα, και την καλού-
μπα κουλουριασμένη στην τσέπη. Όπως τόχε σκεφτεί. Εκείνη θα 
κράταγε τον αετό ψηλά πάνω στο μουλάρι μέχρι αυτός ν’ απο-
μακρυνθεί αρκετά, και μετά θα τον άφηνε να υψωθεί μόνος του. 
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Συμφώνησε. Του φάνηκε καλή ιδέα. Ο αστράγαλος τον πό-
ναγε, πεταλούσε με αγωνία, ο σπάγκος του γλίστραγε απ’ το χέρι 
κι αφηνόταν πίσω του. Μια στιγμή αισθάνθηκε την ένταση στο 
σκοινί, γύρισε πίσω κι είδε τον αετό του να σηκώνεται και να 
κυκλώνει τον αέρα. Γλίστραγε ο σπάγκος, σηκωνόταν ο αετός, 
στραβολαίμιαζε πάνω στο ποδήλατο να τον κοιτάει. Έκανε δυο 
βουτιές και ξαναέπεσε φαρδύς πλατύς να χρωματίσει το δρόμο.

«Ναι!!!»

Άφησε το σπάγκο στην τύχη του και γύρισε προς τον αετό 
και τη γυναίκα. Τη δεύτερη φορά θα σηκωνόταν πιο ψηλά. 
Εκείνη ξεπέζεψε απ’ το μουλάρι, μάζεψε τα χαρτιά που είχαν 
αρχίσει να σκίζονται και να ξεκολλάνε από τις πτώσεις.

«Αγόρι, έλα να πάμε στο χωριό σου. Θα στερεώσω το ποδήλα-
το πίσω μου στο μουλάρι κι εσένα θα σ’ έχω από μπροστά μου. 
Κράτα εσύ τον αετό στο χέρι σου.»

Πώς, να φύγουν; Ακόμα δεν είχε πετύχει η επιχείρηση. Ακό-
μα κάνανε πρόβες! Κοίταξε τη γυναίκα με απορία, σκοτεινό 
μαύρο βλέμμα που δεν του άφηνε περιθώρια γι’ αντιρρήσεις.

«Πούναι η μάνα σου μικρέ;»
«Στην αδερφή της, στρώνουνε τον τραχανά.»
«Κι ο πατέρας σου;»
«Στη δουλειά, στο φράγμα, λείπει δυο βδομάδες.»
«Εμ, όλοι οι άντρες που δεν έχουνε δικά τους περιβόλια στο 

φράγμα βρήκαν να πάνε για δουλειά. Ξέρεις τι είναι ένα φράγ-
μα; Έχεις πάει;»

«Δεν έχω πάει. Αλλά μου τόχει πει ο δάσκαλος. Είναι μια λί-
μνη που έχει χώμα γύρω γύρω εκτός από τη μια μεριά της που 
έχει έναν τοίχο. Αυτό είναι το φράγμα. Τον τοίχο τον χτίζουνε 
για να ψηλώνει η λίμνη και να χωράει πιο πολύ νερό.»

Τον ανέβασε μπροστά της στο μουλάρι, ποδήλατο και πράγ-
ματα στερεωμένα πίσω της, σπάγκοι και μάτσο τα χρωματιστά 
χαρτιά πρόχειρα κρατημένα στο χέρι. Το γόνατο έσταζε αίμα 
και το πόδι του άρχιζε να πρήζεται.
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«Κι εσύ γιατί πας στο χωριό μας;»
«Πάω να βρω τη μάνα σου, τον πρόεδρο και τον παπά. Στο 

φράγμα έγινε ένα ατύχημα. Βάλανε λάθος κάτι δυναμίτες και 
γκρεμίσανε το μεγάλο τοίχο. Τα νερά τους σκεπάσανε όλους. 
Αυτό έγινε χτες το βράδυ. Το μάθαμε νωρίς το πρωί κι όσοι 
άντρες ήτανε στη Δίβριτσα έχουνε πάει ήδη εκεί. Πάω το μήνυ-
μα στη Δάφνη, να κάνετε κι εσείς το ίδιο.»

Τι θα πεί ατύχημα σ’ ένα φράγμα; Όπως όταν πέφτεις με το 
ποδήλατο; Αυτό δεν τούλεγε η μάνα του; πως όλο προκαλούσε 
ατυχήματα. Κι οι δυναμίτες τι ήταν;

«Οι δυναμίτες τι είναι;»
«Είναι σαν πυρομαχικά, που κάνουν έκρηξη σαν κανόνι, 

βγάζουν φωτιά και τα γκρεμίζουν όλα. Γκρεμίσανε το φράγμα 
και μπήκαν μέσα τα νερά. Τους σκεπάσανε όλους. Πρέπει να 
πάει όλο το χωριό να βοηθήσει.»

Τούχε ξεφύγει η ουρά κι έπεφτε στο πλάι στο μουλάρι. Πού 
μέσα μπήκαν τα νερά; Τι είναι μέσα και τι έξω σε μια λίμνη; 
Και ήξερε άραγε ο πατέρας του κολύμπι; Μια φορά που είχε 
τρυπήσει ένα βαρέλι κρασί που φύλαγε στο εργαστήριο, είχανε 
πλημμυρίσει όλα κι έβγαζε τα κρασιά με τους κουβάδες κι είχε 
πει ότι παραλίγο να κολυμπήσουμε. Και μύριζε μετά ένα μήνα 
ρετσίνι. 

Κι αυτή η γυναίκα ήταν τόσο σοβαρή. Τον κράταγε με τα 
στεγνά της χέρια. Τούχε κρατήσει και τον αετό. Τι να ρωτήσει. 
Θα του ξανάλεγε πως τα νερά σκεπάσανε όλους. Τι όλους; Δη-
λαδή ποιούς; Και μήπως και θα τον ήξερε αυτή τον πατέρα του;

Τούχε ξεφύγει η ουρά και λικνιζότανε στο πλάι. Αν έβλεπες 
το μουλάρι από πίσω να πηγαίνει θα έλεγες πως έχει δύο ουρές 
που βιάζονταν κατά τη Δάφνη.
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Γεωργ ία Ζακοπούλου 

Χαβιέρ Μαρίας – Τζόζεφ Κόνραντ:
 Η συνάντηση δύο συγγραφέων

Ο Φώκνερ έφιππος, ο Κόνραντ στην ξηρά, η Ίσακ Ντίνεσεν στα γε-
ράματά της, ο Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον ανάμεσα σε εγκληματίες, 

ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ και οι γυναίκες, ο Όσκαρ Γουάιλντ μετά τη 
φυλακή, ο Τόμας Μαν, ο Τζουζέπε Τομάζι ντι Λαμπεντούζα, ο Ιβάν 
Τουργκένιεφ, ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, είκοσι συνολικά μεγαλοφυΐες της 
παγκόσμιας λογοτεχνίας ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες του Vidas 
escritas (Ζωές γραμμένες στο χαρτί) του Χαβιέρ Μαρίας. Δεινός μελε-
τητής και συχνά μεταφραστής τους, ο Χαβιέρ Μαρίας έχει διεισδύσει 
βαθιά στον κόσμο των αγαπημένων του συγγραφέων, γεγονός που τον 
οδήγησε στην έκδοση του Vidas escritas τον Φεβρουάριο του 1992. 
Αυτές οι ασυνήθιστες, γεμάτες χιούμορ, σύντομες βιογραφίες διαβάζο-
νται σαν διηγήματα χάρη στην κομψή γραφή και το ιδιαίτερο ύφος του 
Χαβιέρ Μαρίας. 
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Από την ελληνική μετάφραση του Vidas escritas, που πρόκειται 
να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη, επιλέξαμε το κεφάλαιο 
Τζόζεφ Κόνραντ, Στην ξηρά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την 
κυρία Άννα Πατάκη για την άδεια της προδημοσίευσής του. 

Ο Χαβιέρ Μαρίας γεννήθηκε στη Μαδρίτη στις 20 Σεπτεμβρίου 
1951. Σπούδασε φιλοσοφία και λογοτεχνία και δίδαξε σε πανεπιστή-
μια στην Αγγλία, στις ΗΠΑ και στην Ισπανία. Από την πρώτη του 
εμ φάνιση στη λογοτεχνία με το μυθιστόρημα Τα λημέρια του λύκου 
το 1971, σε ηλικία είκοσι μόλις ετών, θεωρήθηκε ως μια από τις πιο 
αξιόλογες και εκπληκτικά ώριμες φυσιογνωμίες της σύγχρονης ισπανι-
κής πεζογραφίας. 

Η λογοτεχνία του, μια λογοτεχνία ιδεών, αγαπάει περισσότερο τη 
φιλοσοφία παρά τη δύναμη και τη γοητεία της πλοκής. Εκτός από τα 
πολυάριθμα μυθιστορήματα που έχει γράψει, έχει εκδώσει συλλογές με 
διηγήματα, δοκίμια, άρθρα σε εφημερίδες καθώς και πολλές μεταφρά-
σεις. Για την απόδοσή του στα ισπανικά του Η ζωή και οι απόψεις του 
Τρίστραμ Σάντι, κυρίου από σόι του Λόρενς Στερν κέρδισε το 1979 
το Εθνικό Βραβείο Μετάφρασης της Ισπανίας. Τα βιβλία του Χαβιέρ 
Μαρίας έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν γνωρίσει τε-
ράστια επιτυχία. Το 1977 τιμήθηκε για το σύνολο του έργου του με 
το βραβείο Νέλλυ Σακς της πόλης του Ντόρτμουντ. Ο Μαρσέλ Ράιχ-
Ρουνίτσκι, διαπρεπής κριτικός της γερμανικής λογοτεχνίας, βλέπει στο 
πρόσωπο του «χαϊδεμένου παιδιού» της ισπανικής λογοτεχνίας ένα από 
τα μελλοντικά βραβεία Νόμπελ: «Δεν υπάρχει τίποτε στη σύγχρονη λο-
γοτεχνία που να μπορεί να συγκριθεί με το έργο του Χαβιέρ Μαρίας... 
ίσως μόνο ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες». 
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Χαβιέρ  Μαρ ίας

 Τζόζεφ Κόνραντ, Στην ξηρά

Μετάφραση: Γεωργ ία Ζακοπούλου

Τα ναυτικά βιβλία του Τζόζεφ Κόνραντ είναι τόσο πολλά 
και τόσο σημαντικά, που πάντα τον σκεφτόμαστε στο κα-
τάστρωμα ενός καραβιού και λησμονούμε πως πέρασε τα 

τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του στην ξηρά, διάγοντας 
έναν βίο αφάνταστα στατικό. Πράγματι, σαν καλός ναυτικός, 
απεχθανόταν τα ταξίδια και ποτέ δεν ένιωθε πιο ζωντανός από 
όταν κλεινόταν στο γραφείο του και αγωνιζόταν να γράψει ή 
όταν κουβέντιαζε με τους επιστήθιους φίλους του. Αν και η 
αλήθεια είναι πως δεν εργαζόταν πάντα στα δωμάτια που κατά 
κανόνα προορίζονται γι’ αυτό: προς το τέλος της ζωής του 
κρυβόταν στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κήπου του σπι-
τιού του στο Κεντ και γέμιζε με ορνιθοσκαλίσματα κάθε λογής 
χαρτάκια˙ υπάρχουν μάλιστα αδιάσειστα στοιχεία ότι κάποτε 
είχε καταλάβει το μπάνιο του σπιτιού του επί μια ολόκληρη 
εβδομάδα, δίχως να δώσει καμία εξήγηση στην οικογένειά του, 
που όλο αυτό το διάστημα ήταν αναγκασμένη να κάνει πολύ 
περιορισμένη χρήση του χώρου αυτού του. Κάποια άλλη επο-
χή το πρόβλημα ήταν ενδυματολογικής φύσης, αφού ο Κόν-
ραντ αρνιόταν να φορέσει οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα παλιό 
μπουρνούζι με ξεθωριασμένες κίτρινες ρίγες, γεγονός που απο-
δεικνυόταν ιδιαιτέρως ενοχλητικό όταν εμφανίζονταν απροει-
δοποίητα φίλοι ή τουρίστες από τις Ηνωμένες πολιτείες που, 
όλως περιέργως, έλεγαν πως ήταν περαστικοί. 

Η μεγαλύτερη απειλή όμως για την οικογενειακή ασφάλεια 
ήταν η αδιόρθωτη μανία του Κόνραντ να κρατάει συνεχώς ένα 
τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλά του, που συνήθως το άναβε για 
λίγα λεπτά και ύστερα το παρατούσε όπου έβρισκε. Η γυναίκα 
του, η Τζέσι, το είχε αποδεχτεί και δεν την ένοιαζε που τα βι-
βλία, τα σεντόνια, τα τραπεζομάντιλα ή τα έπιπλα ήταν γεμάτα 
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καψίματα, αλλά επί σειρά ετών ήταν αναγκασμένη να ζει σε 
κατάσταση ετοιμότητας προκειμένου να μη δει και τον άντρα 
της να αρπάζει φωτιά, αφού ο Κόνραντ, ακόμα και όταν υπέ-
κυψε στις παρακλήσεις της και απέκτησε τη συνήθεια να πετάει 
τα αποτσίγαρά του σε ένα μεγάλο βάζο με νερό που του είχε 
διαθέσει γι’ αυτό τον σκοπό, είχε διαρκώς περιπέτειες με τη φω-
τιά. Δεν ήταν λίγες οι φορές που λίγο έλειψε να λαμπαδιάσουν 
τα ρούχα του επειδή καθόταν υπερβολικά κοντά στη σόμπα, 
ενώ κάθε λίγο και λιγάκι το βιβλίο που διάβαζε έπιανε ξάφνου 
φωτιά, επειδή το κρατούσε πολύ κοντά στο κερί που το φώτιζε. 

Δεν χρειάζεται να πούμε πως ο Κόνραντ ήταν αφηρημένος, 
αλλά τα κυριότερα γνωρίσματα του χαρακτήρα του ήταν δύο, 
και μάλιστα αντιφατικά: οξυθυμία και συγκαταβατικότητα. Αν 
και ενδεχομένως θα μπορούσε το ένα να ερμηνεύσει το άλλο. 
Η φυσιολογική του κατάσταση κυμαινόταν από την ανησυχία 
στη νευρική υπερένταση και η αγωνία του για τους άλλους 
ήταν τόσο μεγάλη που και η παραμικρή αναποδιά να τύχαινε 
σ’ έναν φίλο του, τον έπιανε κρίση ποδάγρας, μια αρρώστια 
που τον είχε προσβάλλει στα νιάτα του, στο αρχιπέλαγος της 
Μαλαισίας, και η οποία τον ταλαιπωρούσε σε όλη του τη ζωή. 
Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, επιστρέφοντας 
ένα βράδυ στο σπίτι η Τζέση, η γυναίκα του, μια μέρα που έλει-
πε από το πρωί, βρήκε την υπηρέτρια να την περιμένει και με 
κλάματα να την πληροφορεί πως ο κύριος Κόνραντ είχε ενημε-
ρώσει το υπηρετικό προσωπικό πως είχαν σκοτώσει τον Μπόρις, 
τον γιο τους που βρισκόταν στον πόλεμο, και ότι από εκείνη 
τη στιγμή ο κύριος Κόνραντ ήταν κλεισμένος στην κάμαρα του 
γιου του. Ωστόσο, είχε προσθέσει η υπηρέτρια, δεν είχε έρθει 
κανένα γράμμα ή τηλεγράφημα. Όταν η Τζέσι Τζωρτζ Κόνραντ 
ανέβηκε επάνω, με τα πόδια τρεμάμενα, και βρήκε τον σύζυγό 
της αλλόφρονα από τον πόνο και τον ρώτησε για την πηγή της 
πληροφορίας του, εκείνος της απάντησε προσβεβλημένος: «Δεν 
μπορώ κι εγώ να έχω προαισθήματα, σαν κι εσένα; Το ξέρω πως 
τον έχουν σκοτώσει!». Ο Κόνραντ δεν άργησε να ηρεμήσει και 
να αποκοιμηθεί. Το προαίσθημά του αποδείχτηκε λανθασμένο, 
αλλά φαίνεται πως όταν η φαντασία του άρχιζε να καλπάζει 
δεν είχε τρόπο να την συγκρατήσει. Ήταν πάντα σε κατάσταση 
υπερέντασης και αυτό ήταν η πηγή της οξυθυμίας του, την 
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οποία μετά βίας μπορούσε να ελέγξει και που, ωστόσο, μό-
λις περνούσε δεν άφηνε το παραμικρό ίχνος, την παραμικρή 
ανάμνηση. Όταν η γυναίκα του γεννούσε τον πρώτο τους γιο, 
τον προαναφερθέντα Μπόρις, ο Κόνραντ βημάτιζε ταραγμένος 
πάνω κάτω στον κήπο του σπιτιού. Ξάφνου άκουσε ένα μωρό 
να ωρύεται και, αγανακτισμένος, πλησίασε στην κουζίνα και 
διέταξε την υπηρέτρια που είχαν τότε: «Κάνε μου τη χάρη και 
διώξε αυτό το παιδί! Ενοχλεί την κυρία Κόνραντ!» της φώναξε. 
Φαίνεται όμως πως η υπηρέτρια του φώναξε κι εκείνη, ακόμα 
πιο αγανακτισμένη: «Μα, το δικό σας παιδί είναι, κύριε!».

Ο Κόνραντ ήταν τόσο ευερέθιστος που όταν του έπεφτε στο 
πάτωμα η πένα, αντί να την ξαναπιάσει στη στιγμή και να 
συνεχίσει να γράφει, περνούσε αρκετά λεπτά της ώρας χτυπώ-
ντας νευρικά τα δάχτυλά του πάνω στο τραπέζι φουρκισμένος, 
θρηνώντας θαρρείς για το ατυχές γεγονός. 

Ο χαρακτήρας του ήταν πάντα ένα αίνιγμα για όσους τον 
περιστοίχιζαν. Η εσωτερική του έξαψη τον οδηγούσε μερικές 
φορές σε παρατεταμένες σιωπές, ακόμα και παρουσία των φί-
λων του, που τον περίμεναν υπομονετικά να ξαναπιάσει τη 
συζήτηση, στην οποία συνήθως συμμετείχε ζωντανά, επιδεικνύ-
οντας ένα απίστευτο χάρισμα στην προφορική αφήγηση. Λένε 
πως όταν αφηγούνταν ο τόνος του έμοιαζε μάλλον με τον τόνο 
του δοκιμίου του Ο καθρέφτης της θάλασσας παρά με τον τόνο 
των διηγημάτων ή των μυθιστορημάτων του. Τις περισσότερες 
φορές, ωστόσο, μετά απ’ αυτές τις ατελείωτες σιωπές στις οποί-
ες έμοιαζε να συλλογίζεται, ξεπηδούσε από τα χείλη του μια 
αλλόκοτη ερώτηση που δεν είχε καμία σχέση με όσα λέγονταν 
μέχρι εκείνη τη στιγμή, λόγου χάριν: «Τι γνώμη έχετε για τον 
Μουσολίνι;».

Ο Κόνραντ φορούσε μονόκλ και δεν του άρεσε η ποίηση. 
Σύμφωνα με τη γυναίκα του, σε όλη του τη ζωή δεν είχε εγκρί-
νει παρά μόνο δύο βιβλία με στίχους, το ένα ήταν ενός νέου 
Γάλλου ποιητή που η κυρία Κόνραντ δεν θυμόταν το όνομά 
του και το άλλο του φίλου του Άρθουρ Σίμονς. Αν και κάποιοι 
άλλοι ισχυρίζονται πως του άρεσε ο Κητς και πως απεχθανό-
ταν τον Σέλεϊ. Ο συγγραφέας όμως τον οποίο απεχθανόταν 
περισσότερο ήταν ο Ντοστογιέβσκι. Τον μισούσε επειδή ήταν 
Ρώσος, επειδή ήταν τρελός και επειδή ήταν μπερδεμένος˙ και η 
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ελάχιστη αναφορά στο όνομα του Ντοστογιέφσκι τον έκανε να 
ξεσπάει με λύσσα. Ήταν ακόρεστος βιβλιοφάγος, με τον Φλω-
μπέρ και τον Μωπασάν στην κορυφή της λίστας των αγαπη-
μένων του συγγραφέων και τόσο πολύ του άρεσε η πρόζα που 
αρκετό καιρό προτού ζητήσει σε γάμο τη μέλλουσα γυναίκα του 
(όταν δηλαδή δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί μεγάλη εμπιστοσύνη 
ανάμεσά τους), εμφανίστηκε μια βραδιά με μια δέσμη χαρτιών 
και πρότεινε στη νέα γυναίκα να του διαβάσει φωναχτά μερικές 
σελίδες — ένα μέρος από το δεύτερο μυθιστόρημά του. Η Τζέσι 
Τζωρτζ υπάκουσε τρέμοντας από συγκίνηση και φόβο, αλλά τα 
τρομερά νεύρα του Κόνραντ δεν την βοηθούσαν: «Άσ’ το αυτό 
το κομμάτι», της έλεγε. «Δεν είναι σημαντικό, ξεκίνα τρεις αρά-
δες παρακάτω, αυτή τη σελίδα πέρνα τη, πέρνα τη.» Μέχρι και 
για την προφορά της την επέπληττε: «Μίλα καθαρά. Αν κουρά-
στηκες, πες το. Μη μασάς τις λέξεις. Εσείς οι Άγγλοι είστε όλοι 
ίδιοι. Αρθρώνετε με τον ίδιο τρόπο όλους τους φθόγγους.» Το 
παράξενο είναι ότι ο απαιτητικός Κόνραντ είχε μέχρι το τέλος 
των ημερών του μια πολύ έντονη ξενική προφορά στη γλώσσα 
που, ως συγγραφέας, είχε καταφέρει να ελέγχει καλύτερα από 
οποιονδήποτε άλλον της εποχής του1. 

Μέχρι τα τριάντα οκτώ του χρόνια ο Κόνραντ ήταν ανύπα-
ντρος και όταν επιτέλους έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα 
του, μετά από πολλά χρόνια γνωριμίας και φιλίας, η πρότασή 
του ήταν τόσο απαισιόδοξη όσο και ορισμένα από τα διηγήματά 
του: της ανακοίνωσε ότι δεν του απέμεναν πολλά χρόνια ζωής 
και ότι δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να κάνει παιδιά. Το αι-
σιόδοξο κομμάτι ήρθε στη συνέχεια, όταν της διευκρίνισε πως, 
παρόλα αυτά, έτσι όπως ήταν η ζωή του, πίστευε πως εκείνος 
και η Τζέσι θα μπορούσαν να περάσουν μαζί μερικά ευτυχι-
σμένα χρονάκια. Το σχόλιο της μητέρας της νύφης, μετά την 
πρώτη της συνάντηση με τον υποψήφιο γαμπρό, ήταν ανάλο-
γο: είπε ότι «δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί αυτός ο άντρας 
ήθελε να παντρευτεί». Εν τούτοις ο Κόνραντ ήταν ένας τρυφε-
ρός σύζυγος: συχνά πρόσφερε λουλούδια στη γυναίκα του και 
κάθε φορά που τελείωνε ένα βιβλίο της έκανε ένα μεγάλο δώρο.

1. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο Τζόζεφ Κόνραντ ήταν πολωνικής καταγωγής 
και ότι μέχρι τα 21 του χρόνια δεν είχε πάει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου 
τελικά εγκαταστάθηκε για πάντα το 1894. 
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Παρότι είχε χάσει τους γονείς του σε μικρή ηλικία και δι-
ατηρούσε λίγες αναμνήσεις από αυτούς, ήταν ένας άνθρωπος 
που τον απασχολούσε η παράδοση της οικογένειάς του και οι 
πρόγονοί του, μέχρι του σημείου συχνά να εκφράζει τη βα-
θιά του λύπη που ένας αδερφός του παππού του, κατά την 
οπισθοχώρηση των ταγμάτων του Ναπολέοντα από τη Μόσχα, 
είχε αναγκαστεί μαζί με δύο συντρόφους του αξιωματικούς να 
ανακουφίσουν την τρομερή πείνα που τους βασάνιζε σε βάρος 
ενός «άμοιρου λιθουανικού σκύλου». Το γεγονός ότι ένας συγ-
γενής του είχε τραφεί με κρέας σκύλου του φαινόταν μεγάλη 
ντροπή, για την οποία έμμεσα καθιστούσε ένοχο, φυσικά, τον 
Βοναπάρτη προσωπικά. 

Ο Κόνραντ πέθανε εντελώς ξαφνικά στις 3 Αυγούστου του 
1924 στο σπίτι του στο Κεντ, στα εξήντα έξι του χρόνια. Δεν 
αισθανόταν καλά από την προηγουμένη, αλλά τίποτε δεν τους 
είχε προϊδεάσει για τον επικείμενο θάνατό του. Γι’ αυτό όταν 
ο θάνατος ήρθε, τον βρήκε μόνο στην κάμαρά του να ξεκου-
ράζεται. Η γυναίκα του, στο διπλανό δωμάτιο, τον άκουσε να 
φωνάζει: «Εδώ…!» μαζί με μια δεύτερη πνιχτή λέξη την οποία 
δεν ξεχώρισε, κι ύστερα ένα γδούπο. Ο Κόνραντ είχε πέσει από 
την πολυθρόνα του στο πάτωμα. 

Όπως θα του άρεσε να μπορούσε να σβήσει το λιθουανικό 
επεισόδιο του αδερφού του παππού του, ο Κόνραντ συνήθιζε 
να αρνείται, τα τελευταία του χρόνια, ότι είχε γράψει ορισμέ-
να κομμάτια (άρθρα, διηγήματα ή κάποια κεφάλαια που είχε 
γράψει σε συνεργασία με τον Φορντ Μάντοξ Φορντ) που ήταν 
δικά του πέραν πάσης αμφιβολίας και τα οποία επιπλέον είχαν 
δημοσιευτεί με το όνομά του. Ακόμα και τότε έλεγε πως δεν τα 
θυμόταν και τα απαρνιόταν. Κι όταν του έδειχναν τα χειρό-
γραφα και αποδεικνυόταν πέραν πάσης αμφιβολίας πως οι υπό 
αμφισβήτηση σελίδες ήταν δημιούργημα της δικής του πένας, 
τότε ανασήκωνε τους ώμους, σε μια από τις πιο χαρακτηριστι-
κές του κινήσεις, και βυθιζόταν σε μια από τις σιωπές του. Όσοι 
είχαν σχέσεις μαζί του συμφωνούν ότι ήταν ένας άνθρωπος με 
έντονο το στοιχείο της ειρωνείας, αν και η ειρωνεία του ήταν 
τέτοιου είδους που οι εξ επιλογής Άγγλοι συμπατριώτες του δεν 
την έπιαναν πάντα, ή ίσως να μην την κατανοούσαν.
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ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ 
Ο άνθρωπος και το έργο

Επιμέλεια: Πάνος  Δρακόπουλος,  Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς

Μα όπως μεγαλώνουμε
κι όμορφa παλιώνουμε
θα ’θελα η καρδιά μου να κριθεί
από τους δασκάλους μας
μικρούς μας και μεγάλους μας
όσους προπαντός έχουν για πάντα κοιμηθεί

Δ. Σαββόπουλος: Μην πετάξεις τίποτα

Όχι σπάνια, μας επισκέπτονται οι δάσκαλοί μας. Προπα-
ντός όσοι για πάντα έχουν κοιμηθεί. Τόσο στον ξύπνιο 
μας — στο υπέδαφος πλήθους πράξεων κι επιλογών 

μας. Όσο και στον ύπνο μας — ευθύς, σ’ αυτήν την περίπτωση, 
ο παλλόμενος τους λόγος.

Κι εμείς; Να μην είμαστε κι εμείς εκείνοι που θα διανύσουν 
πρώτοι την δεδομένη απόσταση — με δική μας βούληση κι απα-
ντοχή; Έναντι του χρόνου που εξέπνευσε ανεπιστρεπτί — ένα-
ντι του χρόνου που μας σμιλεύει στο οικείο σώμα του οποίου 
το όνομα καλούμε «παρόν»;

Από τους δασκάλους μας — κοινό πρόσωπο αναφοράς για 
μια ολόκληρη «φουρνιά» εκπαιδευτικών που φοίτησε στο Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου κατά τη δεκαετία του ’90 και η οποία συ-
νέδεσε τη σπουδή της στην τέχνη μέσα από τη Θεατρική Ομάδα 
των Παιδαγωγικών τμημάτων της Ρόδου, είναι η Άννα Ξανθά-
κη (1959-1998).
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Στο εργογραφικό και βιογραφικό σημείωμα του παρόντος 
αφιερώματος θα βρείτε, ελπίζουμε, επαρκή στοιχεία σχετικά 
με το ερώτημα «ποιους ρόλους διακόνησε δημιουργικά η Άννα 
Ξανθάκη;». Τηλεγραφικά: συγγραφέας, συγκριτική φιλόλογος, 
παιδαγωγός, θεατρική μύστις.

Με τα λοιπά κείμενα που ενσωματώνει το αφιέρωμά των 
ΝΗΣΙΔΩΝ στην αείμνηστη Άννα, φιλοδοξούμε να απαντηθεί 
και η αμέσως ουσιώδης απορία του σημερινού αναγνώστη ή του 
ενδιαφερόμενου ερευνητή: «με ποιους όρους εξάσκησε την βε-
ντάλια των τεχνών στις οποίες επιδόθηκε;». Ίσως με αυτόν τον 
τρόπο, παράλληλα, να υποδηλωθεί και το σιωπηρό σχόλιο του 
περιοδικού μας για τη δεκαετή και πλέον απροθυμία της κριτι-
κής και της λεγόμενης ακαδημαϊκής φιλολογίας να διαλαγεί με 
το συγγραφικό της έργο.

Ένα έργο μπολιασμένο, ασφαλώς, με τη φωνή των δικών 
της δασκάλων (Μ. Προύστ, Φρ. Κάφκα, Τζ. Τζόυς, Αρ. Αλεξάν-
δρου, μεταξύ πολλών άλλων), κυρίως δε, με ένα ξεχείλισμα 
που συμπαρέσυρε και συμπαρασύρει στον ενεστώτα χρόνο τους 
αναγνώστες του σε μία εμπειρία απλόχερης απόλαυσης και πρι-
σματικού αναστοχασμού — δώρα γνωστά εξάλλου στους μυη-
μένους της λογοτεχνίας του φανταστικού.

Τάλαντο, ευφυΐα, δίψα για ομορφιά (βλέπε, δίψα για ζωή), 
οι πιθανότερες διακριτές λύσεις του όρου «ξεχείλισμα» που χρη-
σιμοποιήσαμε ήδη. Ή, μήπως, όλα τούτα μαζί;

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Εργοβιογραφικό σημείωμα

H ΑΝΝΑ ΞΑΝΘΑΚΗ γεννήθηκε το 1959 στην Aθήνα. Tο πλή-
ρες όνομά της είναι Άννα-Mόνικα Ξανθάκη-Tερτσέτη, κα-

θολική στο θρήσκευμα και γόνος της ιστορικής οικογένειας Tερ-
τσέτη. Φοίτησε στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο της Σχολής 
Oυρσουλινών του Nέου Ψυχικού. Στη συνέχεια πέρασε στο Πα-
νεπιστήμιο Aθηνών και πήρε το πτυχίο της στη γαλλική Φιλο-
λογία. Eπί δύο περίπου χρόνια μετά την αποφοίτησή της ανα-
γκάστηκε να εργαστεί βιοποριστικά ως μεταφράστρια, γιατί έχα-
σε τον πατέρα της Σπύρο Ξανθάκη-Tερτσέτη σε ηλικία πενήντα 
ετών, διανοούμενο αγωνιστή και φιλόλογο.

Κατά καιρούς συνεργάστηκε με διάφορα λογοτεχνικά περιο-
δικά: Εκτός από τη σύμπραξή της με το λογοτεχνικό περιοδικό 
Ωλήν υπήρξε βασικό στέλεχος του παιδικού περιοδικού Tο Pόδι. 
Συνεργάστηκε στενά με την Aρ. Bασιλείου, εμπνεύστρια και εκ-
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δότρια του περιοδικού, με τον Παντελή Kαλιότσο, τον Eυγένιο 
Tριβιζά και άλλους, κρατώντας επί σειρά ετών τη στήλη “Μύ-
θοι, παραμύθια και λαϊκές παραδόσεις”. 

Tο 1983 έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, όπου 
εφοίτησε έως το 1987. Tο θέμα της διατριβής της ήταν “H αλ-
ληγορία ως χαρακτηριστικό μοτίβο στην παγκόσμια λογοτεχνία”. 
Eπίκεντρο της μελέτης της έθεσε Tο Kιβώτιο, το πολιτικό, αλ-
ληγορικό μυθιστόρημα του Άρη Aλεξάνδρου. Στο Παρίσι συν-
δέθηκε στενά με την ποιήτρια Kαίτη Δρόσου, σύζυγο του Άρη 
Aλεξάνδρου, οπότε είχε στη διάθεσή της ολόκληρο το αρχείο 
του συγγραφέα μαζί με τις προφορικές συμπληρώσεις από το 
στόμα της Kαίτης Δρόσου. 

Όταν επέστρεψε στην Eλλάδα παντρεύτηκε με τον δημοσιο-
γράφο Aυγουστίνο Tσιριμώκο. Tο ζεύγος μετακόμισε στη Pόδο, 
όπου η Άννα Ξανθάκη διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Aιγαίου. 
Δίδαξε στις Παιδαγωγικές σχολές ως Ειδικό Επιστημονικό Προ-
σωπικό την γαλλική γλώσσα και τον γαλλικό Πολιτισμό.

Την ίδια περίοδο συγκρότησε τη Θεατρική Oμάδα με φοιτη-
τές του Πανεπιστημίου με σκοπό όχι μόνο την παρουσίαση θε-
ατρικών έργων από το Πανεπιστήμιο Aιγαίου, αλλά με βαθύ-
τερη παιδαγωγική βούληση την αέναη καλλιέργεια και εντρύ-
φηση των σπουδαστών στα κλασικά κείμενα της παγκόσμιας 
γραμματείας.

H Άννα Ξανθάκη αρρώστησε από κληρονομικό παιδικό δια-
βήτη σε ηλικία δέκα ετών. Aρχικά νοσηλεύθηκε στο Nοσοκομείο 
Παίδων Aθηνών και στη συνέχεια επί δύο μήνες στο Γενικό Nο-
σοκομείο των Eλβετικών Kαντονιών στη Γενεύη, με την υψη-
λή προστασία και μέριμνα της Aμαλίας Φλέμιγκ και του Otto 
Frank. Πολέμησε τον ακαταμάχητο, ανίατο εχθρό της αρρώ-
στιας της με μανία, αψηφώντας την πρωτοκαθεδρία του, όταν 
επρόκειτο να υπηρετήσει ως παιδαγωγός την επιστήμη της, ως 
λάτρης το θέατρο και τη λογοτεχνία, ως άνθρωπος το πνεύμα 
γενικά.

Tο 1990 άρχισαν οι επιπλοκές. Πρώτη ένδειξη: η δυσλειτουρ-
γία των νεφρών. Tο 1991 της έγινε μεταμόσχευση νεφρού από 
τη μητέρα της, συγγραφέα Bάσα Σολωμού Ξανθάκη. Tο μόσχευ-
μα όμως απορρίφθηκε μέσα σε δέκα μήνες και η Άννα ξανα-
γύρισε στην αιμοκάθαρση. Παράλληλα συνέχισε να εργάζεται.
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Tα τελευταία της λογοτεχνικά έργα τα έγραψε με ελάχιστη 
όραση. Tο θεατρικό έργο “Anna Frank”, που είχε εξαιρετική 
επι τυχία στην πόλη της Pόδου, το σκηνοθέτησε με μηδενική 
όραση. H πόλη της Pόδου, οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες της 
στην Θεατρική Oμάδα και προπαντός ο σύζυγός της την περιέ-
βαλαν σ’ όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο με θαυμασμό, συνέπεια 
και στήριξη μοναδική.

Πέθανε στη Pόδο το Δεκέμβριο του 1998, δύο μέρες μετά την 
ονομαστική γιορτή της. H κηδεία έγινε στην Aθήνα, στο A΄ Nε-
κροταφείο.

Στο σύντομο διάστημα της ζωής της έγραψε ποίηση και πε-
ζογραφία. Έχουν εκδοθεί τα έργα της: H Διαλεκτική της Συνου-
σίας, νουβέλα (Διογένης 1980), Mπαλάντα για τ’ αθόρυβα, ποι-
ήματα (Διογένης 1985), Δέντρο της Γνώσης Aντίο, μυθιστόρη-
μα (Kέδρος 1988), O Γαλάζιος Γάτος, διηγήματα (Kέδρος 1992), 
Tαρώ, μυθιστόρημα, (Kέδρος 1995). Μετέφρασε δε στα ελληνι-
κά το έργο Οικολογία και πολιτική των Andre Gorz (Michel 
Bos quet) (Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1984).

Tο δοκίμιο O Tρελός του Σαίξπηρ συμπληρώθηκε από σημει-
ώσεις και εκδόθηκε μετά το θάνατό της, το 2005, από τις εκ-
δόσεις Δωδώνη.



42

Ανέμελα χρόνια. Με ένα γατάκι αγκαλιά.
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι το επιλογικό κομμάτι, το συ-
μπέρασμα από τη διδακτορική διατριβή που υποστήριξε η 

Άννα Ξανθάκη στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Nouvelle – Paris 
III το 1987, στον τομέα της συγκριτικής λογοτεχνίας, με επι-
βλέποντα καθηγητή τον κ. Michel Cadot. Ο τίτλος της διδακτο-
ρικής διατριβής ήταν: Η αλληγορία στο σύγχρονο πολιτικό μυ-
θιστόρημα: Το “Κιβώτιο” του Άρη Αλεξάνδρου. 

Την αλληγορία η Άννα Ξανθάκη την έβλεπε πέρα από τα 
στενά όρια ενός ρητορικού τρόπου, ενός σχήματος λόγου. Την 
ενδιέφερε στην λογοτεχνική έκφραση το πνεύμα σε συνδυασμό 
με το γράμμα. Η μορφή σε άρρηκτη σχέση με το περιεχόμενο. 
Μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι με έντονο φιλολογικό κλίμα και 
αργότερα σπουδάζοντας τη θεωρία της λογοτεχνίας στη Γαλλία 
ένιωθε μια μεγάλη άνεση στο παιχνίδι των νοημάτων με τις λέ-
ξεις. Το τρίτο κεφάλαιο του διδακτορικού της είναι αφιερωμένο 
ακριβώς στο παιχνίδι που στήνει ο συγγραφέας, εν προκειμένω 
ο Άρης Αλεξάνδρου, ανάμεσα στις λέξεις και στα νοήματα του. 
Και η αλληγορία συνιστά ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτή η διάσταση 
όμως καλύπτει τη μια μεγάλη πτυχή που ερμηνεύει την επιλο-
γή του θέματος της. 

Η άλλη διάσταση είναι πολιτικής φύσεως. Συνδέεται με το 
όραμα ενός δικαιότερου κόσμου, σε συνδυασμό όμως με ένα βα-
θιά ανθρωπιστικό πνεύμα, όραμα μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε 
έχοντας ως ζωντανό παράδειγμα το οικογενειακό της περιβάλ-
λον. Η Άννα Ξανθάκη μεγάλωσε τη δεκαετία του ’60, από αρι-
στερούς γονείς που είχαν όμως αντιληφθεί ότι ο υπαρκτός σο-
σιαλισμός είχε ναρκοθετηθεί από τα μέσα, άμα τη γενέσει του, 
από το συγκεντρωτισμό, την βία, την ανελευθερία και τη γρα-
φειοκρατία. Μέσα από αυτήν την οπτική μπορεί να καταλάβει 
κανείς την εκλεκτική συγγένεια που αισθάνθηκε όταν ανακάλυ-
ψε κάποια χρόνια αργότερα τη ζωή και το έργο του Άρη Αλε-
ξάνδρου. 
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Ο Αλεξάνδρου αποτελεί για το χώρο της ελληνικής αριστε-
ράς μια εμβληματική μορφή πνεύματος ελεύθερου και δημιουρ-
γικού που κυνηγήθηκε τόσο από τα δεξιά —εφόσον ήταν χαρα-
κτηρισμένος κομμουνιστής— με χρόνια εξορίας και φυλάκισης 
όσο και από τα αριστερά από την επίσημη ηγεσία του κόμματος 
η οποία φρόντισε με εντολές να τον απομονώσουν ακόμα και 
στην εξορία ως αλλότριο και επικίνδυνο στοιχείο για το κόμμα. 

Την Άννα Ξανθάκη, τόσο ως εκκολαπτόμενη συγγραφέα όσο 
και ως ερευνήτρια, την γοήτευε αυτή η λοξή ματιά, η ανατρε-
πτική απέναντι σε κάθε ιδεολογία, απέναντι σε κάθε πραγμα-
τικότητα (έννοια για την οποία είχε μια αρκετά πλατιά και με-
ταφυσική αντίληψη, συγγενική με το μαγικό ρεαλισμό θα έλε-
γε κανείς). Είχε επιλέξει τη μοναξιά του ανθρώπου που στέκε-
ται κριτικά απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι σε κάθε 
απόλυτη αλήθεια και επιλέγει το μοναχικό δρόμο εκείνου που 
ακολουθεί τη συνείδηση του. Είχε από νωρίς βιώσει την διάψευ-
ση των μεγάλων ιδεολογιών και ονείρων, το πόσο εύκολο είναι 
το πέρασμα από την Ουτοπία στη Δυστοπία. Από την ονειρι-
κή πολιτεία στην εφιαλτική, απολυταρχική πολιτεία. Για το λό-
γο αυτό έτρεφε μια ιδιαίτερη αδυναμία στους συγγραφείς που 
δημιούργησαν δυστοπίες ή που τις υπαινίχθηκαν μέσα από το 
έργο τους. Όπως ο Ζαμιάτιν, ο Καίστλερ, ο Κάφκα, ο Καμύ, ο 
Χάξλεϋ, ο Μπέκετ, κ.ά. 

Στη χορεία αυτών επιχείρησε μέσα από τη διδακτορική της 
διατριβή να εντάξει και τον Άρη Αλεξάνδρου. Αυτή ήταν η θεμε-
λιώδης θέση της διατριβής της: Ότι το Κιβώτιο αποτελεί μια αρι-
στουργηματική πολιτική αλληγορία που πραγματεύεται τη διά-
ψευση των μεγάλων ιδεολογιών του 20ου αιώνα και ειδικότερα 
αυτή του κομμουνισμού. Εάν όμως το Κιβώτιο είναι άδειο τε-
λικά τότε η μοίρα όλων εκείνων που το υπερασπίστηκαν με τη 
ζωή τους ή χρειάστηκε να σκοτώσουν για αυτό αποδεικνύεται 
τραγική. Και εάν ο θησαυρός αποδεικνύεται άνθρακες τότε τι 
μένει; Το αγωνιώδες αυτό ερώτημα οδηγεί στα ταραγμένα νερά 
της φιλοσοφίας του παραλόγου, του υπαρξισμού, του σκεπτι-
κισμού κι ακόμα του μηδενισμού. Διαβαίνοντας μέσα από αυ-
τά, στην πνευματική της Οδύσσεια, η Άννα Ξανθάκη καταλήγει 
στο να απαντήσει, με τον τρόπο της, στο θεμελιώδες ερώτημα 
μέσα από το απόσπασμα της διατριβής της που δημοσιεύουμε. 
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Η Ουτοπία είναι ένα πανάρχαιο όνειρο του ανθρώπου. Και 
τα όνειρα τα ερμηνεύει κανείς σωστά μονάχα ως αλληγορίες. 
Ποτέ ως κυριολεξίες. Η Άννα Ξανθάκη είδε την αλληγορία ως 
ένα μοντέρνο εκφραστικό τρόπο που επεκτείνεται σε όλες τις 
μορφές της καλλιτεχνικής έκφρασης. Πιο ανοικτό και πιο βα-
θύ στην ερμηνεία από ότι η μεταφορά, η μετωνυμία ή το σύμ-
βολο. Με φύση αινιγματική προορισμένη να διαφεύγει πάντοτε 
από κάθε προσπάθεια μονοσήμαντης εξήγησης. Η Ουτοπία ως 
ιδεατό της ανθρώπινης κοινωνίας, της αρμονικής συνύπαρξης 
των ανθρώπων και η Αλληγορία ως ο μόνος τρόπος να μιλήσεις 
για ένα άπιαστο όνειρο μέσα από εικόνες, αινίγματα και σιωπές 
συνθέτουν ίσως τους βασικότερους άξονες της πνευματικής δια-
δρομής της Άννας Ξανθάκη. Ο άλλος ήταν ο Έρωτας. Ο αναγνώ-
στης θα τους ξαναβρεί να κορυφώνονται στο κύκνειο άσμα της, 
το τελευταίο της μυθιστόρημα, την Ταρώ. Εκεί που το πνεύμα 
της τακτοποιούσε τους λογαριασμούς της με τον κόσμο των ζω-
ντανών οδεύοντας με σιγουριά προς τον κόσμο των νεκρών. Ο 
ύστατος αυτός χαιρετισμός προς τον κόσμο της, η Ταρώ, κρύβει 
κάτι από τη μοναδική εκείνη σοφία του ανθρώπου που έχει τα-
ξιδέψει στον κόσμο των σκιών (Νέκυια), που έχει επίγνωση του 
θανάτου. Το ύστατο βλέμμα προς όλους εμάς που άφηνε πί-
σω της, χαμογελώντας αινιγματικά πότε γλυκά πότε πικρά, είχε 
κάτι από το εκτυφλωτικό φως και την κάψα της ερημικής Ου-
τοπίας και κάτι από τους μεθυστικούς αντικατοπτρισμούς της 
Αλληγορίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Άννα Ξανθάκη

Η αλληγορία 
στο σύγχρονο πολιτικό μυθιστόρημα: 
Το “Κιβώτιο” του Άρη Αλεξάνδρου

(συμπέρασμα)

Επιμέλεια-μετάφραση: Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς

Ένα έργο αλληγορικό είναι ένα έργο που μπορεί να προ-
σαρμοστεί σε όλες τις εποχές, σε όλες τις θρησκείες και 
σε όλα τα καθεστώτα. Δεν είναι απαραιτήτως ένα έρ-

γο κλασσικό, αιώνιο· επανέρχεται απλώς στo ιστορικό προσκή-
νιο σε περιόδους περισυλλογής, πολιτισμικών και ηθικών κρί-
σεων, προκειμένου να αναθεωρηθεί και να αποκρυπτογραφηθεί 
εκ νέου. Το θέμα που φαίνεται να πραγματεύεται η αλληγορία 
είναι απλώς δευτερεύον: εκείνο που έχει σημασία είναι πάντο-
τε ο μύθος που κρύβεται από πίσω. Ωστόσο συνήθως η αλληγο-
ρία αντλεί τη δύναμη της από τα εξωτερικά της στοιχεία, πο-
λύ πλούσια και λεπτομερή, των οποίων ο σκοπός μοιάζει να εί-
ναι να παραπλανήσει τον αναγνώστη ή τον θεατή. Όμως η πα-
γίδα είναι ιδιαίτερα εμφανής για να τον κρατήσει εγκλωβισμένο 
για καιρό. Ο απώτερος σκοπός της είναι λοιπόν να υποβαθμίσει 
τα εξωτερικά στοιχεία παρουσιάζοντας τα υπερτονισμένα και 
να προσκαλέσει τον αναγνώστη σε μια αναζήτηση η οποία από 
ένα σημείο και πέρα είναι μοναχική, ενώσω ο συγγραφέας απο-
σύρεται μπροστά στα ερωτήματα που τίθενται από το έργο του. 
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Μια αλληγορία μπορεί να ερμηνευθεί με τρόπο περισσότερο 
ή λιγότερο ικανοποιητικό ή να παραμείνει κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος της σκοτεινή και αινιγματική. Αυτό εξαρτάται από τις 
τα ερμηνευτικά κλειδιά που ο συγγραφέας διατίθεται να παρά-
σχει αλλά και από ολόκληρο το υπόλοιπο έργο του, προγενέστε-
ρο και μεταγενέστερο. Υπάρχουν «αλληγοριστές» που δεν μπο-
ρούν να εκφραστούν παρά μονάχα μέσα από αυτόν τον τρό-
πο και υπάρχουν καλλιτέχνες και συγγραφείς που δημιουργούν 
αλληγορίες προκειμένου να δώσουν μια πιο βαρύνουσα σημα-
σία στις ιδέες που υπερασπίζονται και εξηγούν μέσα από τη ζωή 
τους και τα υπόλοιπα έργα τους. 

Η δεύτερη αυτή κατηγορία έργων δεν εξετάζεται από την 
παρούσα μελέτη καθώς θεωρούμε ότι αφορά κυρίως ένα δάνειο 
αυτού του εκφραστικού τρόπου, του οποίου τα αποτελέσμα-
τα έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο του έργου του καλλιτέχνη 
ή του συγγραφέα και έχουν επαρκώς αναλυθεί και ερμηνευθεί. 

Υπάρχει ωστόσο, ακόμα και σε αυτά τα κείμενα, ένα μέρος 
που προσφέρεται για διαφορετικές ερμηνείες, εξαιτίας του συμ-
βολισμού που έχει και των ιδεών «sub speci aeternitatis» που 
παρουσιάζει. Το Παραμύθι χωρίς όνομα της Π.Σ. Δέλτα πρωτο-
εμφανίστηκε το 1910 στην Ελλάδα και γράφτηκε με την πρόθε-
ση να εκφραστεί αλληγορικά η ιδέα που είχε η συγγραφέας για 
το ιδεώδες ελληνικό έθνος. Παρότι το βιβλίο απευθυνόταν αρ-
χικά σε παιδιά, το μήνυμα που περιείχε μεταδόθηκε σε ολόκλη-
ρο τον ελληνικό λαό, ο οποίος, την εποχή εκείνη, ζητούσε να 
ξαναβρεί την ταυτότητα του, πέρα από επιδράσεις ξένων δυνά-
μεων που κυριαρχούσαν στην χώρα. 

Όταν δημοσιεύθηκε το βιβλίο (1910), συνειδητοποιούμε μέσα 
από ένα γράμμα της συγγραφέως στον Α. Δελμούζο (27/12/1910 
— 9/1/1911) ότι αποτέλεσε αντικείμενο πολλών κριτικών και 
σχολίων, εξαιτίας του περιεχομένου του. Αντιλαμβάνεται κανείς 
μια απεικόνιση προσώπων και καταστάσεων της εποχής που δεν 
κολακεύει κανέναν.

Η αλληγορική δύναμη του μυθιστορήματος ώθησε τον συγ-
γραφέα Ι. Καμπανέλη να γράψει το 1959 ένα θεατρικό έργο βα-
σισμένο στον ίδιο μύθο της εξουσίας των ξένων δυνάμεων και 
βγαλμένο μέσα από την πραγματικότητα της εποχής. Όμως αυ-
τή η αλληγορία, όπως και οι άλλες του είδους της, δημιουργή-
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θηκε για να κριτικάρει την εξουσία μιας ξένης δύναμης πάνω 
σε ένα έθνος και όχι την Εξουσία εν γένει. Δεν αγγίζει σε βάθος 
την αλληγορική έκφραση. Την χρησιμοποιεί μονάχα προκειμέ-
νου να πετύχει συγκεκριμένους στόχους. 

Το Κιβώτιο δεν είναι ένα μυθιστόρημα καμωμένο για να 
υπηρετήσει μια πολιτική ή ηθική σκοπιμότητα. Κατηγορεί την 
ανθρώπινη εξουσία, εν γένει, χωρίς την πρόθεση να προτείνει 
μια λύση. Από τη στιγμή που ο αναγνώστης αποδέχεται να μπει 
στο παιχνίδι που του προτείνει ο συγγραφέας, είναι σε θέση να 
γνωρίζει τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού. Όμως του είναι 
αδύνατον να καταλάβει το λόγο για τον οποίο αυτό το παιχνί-
δι δημιουργήθηκε. Όλες οι εξηγήσεις κι οι αναλύσεις που μπο-
ρούν να προταθούν θα εξυπηρετούν κατ’ανάγκη πολιτικές σκο-
πιμότητες. Αλλά η αλληγορική δύναμη του Κιβωτίου βασίζε-
ται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν παρουσιάζει καμία σκοπιμό-
τητα. Αυτή η απουσία εγείρει παρόλα αυτά στον αναγνώστη 
το ερώτημα: δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για να ζει κα-
νείς; Όμως ένα κείμενο που εγείρει παρόμοια ερωτήματα, δε δί-
νει υποχρεωτικά απαντήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει 
το Εμείς του Ζαμιάτιν εγείρει ακριβώς το ίδιο ερώτημα που πα-
ραμένει αναπάντητο. 

«Ο γραφικός χαρακτήρας είναι δικός μου. Και ό,τι ακολου-
θεί είναι με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα — αλλά ευτυχώς, μό-
νον ο γραφικός χαρακτήρας είναι ο ίδιος. Δεν υπάρχουν οποια-
δήποτε παραληρήματα, ούτε παράλογες μεταφορές, ούτε οποια-
δήποτε αισθήματα. Γεγονότα μόνο. Γιατί είμαι καλά: Είμαι τέ-
λεια, είμαι απόλυτα καλά. Χαμογελώ· δεν μπορώ να μη χαμογε-
λώ: έβγαλαν ένα είδος σκλήθρας από το κεφάλι μου· το κεφά-
λι μου είναι ελαφρύ, άδειο. Για να γίνω πιο ακριβής: δεν είναι 
άδειο, αλλά και δεν υπάρχει τίποτα ξένο μέσα του, τίποτα που 
να παρεμποδίζει το χαμόγελο (το χαμόγελο είναι η φυσική κα-
τάσταση ενός φυσιολογικού ανθρώπου)». 

Αυτό που τίθεται διαρκώς από τους αλληγοριστές του 20ου 
αιώνα είναι το υπαρξιακό ζήτημα και όχι το όραμα μιας αλλα-
γής του κόσμου. Να γιατί τα έργα τους, πέρα από τα εξωγενή 
τους στοιχεία και πέρα από τις λογοτεχνικές τους αρετές, πα-
ρουσιάζουν την δυνατότητα της προσαρμογής σε όλες τις επο-
χές. Η μάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό είναι ένας μύθος 
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που δεν παύει να εμφανίζεται στις λογοτεχνίες. Μέσα στις αλ-
ληγορίες αυτή η μάχη μπορεί πολύ εύκολα να παρουσιαστεί με 
αφέλεια γιατί έχει ήδη αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που αγγίζει 
τα όρια της κοινοτοπίας. 

Όμως συγγραφείς όπως ο Ζαμιάτιν, ο Αλεξάνδρου, ο Κάφκα, 
ο Χάξλευ γνωρίζουν καλά αυτόν τον κίνδυνο και επιτίθενται 
στην κουλτούρα της εποχής τους με τα δικά τους μέσα προ-
κειμένου να αναδείξουν μια διαφορετική όψη σε αυτό το αιώ-
νιο θέμα. Δεν ορίζουν το καλό ή το κακό και αναθέτουν στον 
αναγνώστη να το μαντέψει θέτοντας σε λειτουργία την κριτι-
κή του σκέψη. 

Εννοείται, γράφει ο Ζαμιάτιν, ότι δεν πρόκειται για μια θρη-
σκεία «θεϊστική» μα για εκείνη του Μοναδικού Κράτους.

Αλλάζοντας λίγο τα παλαιότερα εξωγενή στοιχεία, ο Ζαμιά-
τιν παρουσιάζει το αιώνιο ζήτημα του θρησκευτικού φανατι-
σμού που τυφλώνει τους ανθρώπους, καταλήγοντας στο να 
τους μετατρέπει σε μηχανές δίχως κριτική ικανότητα. Ο Θάνα-
τος που πιθανώς περιμένει τον ήρωα του Κιβωτίου μοιάζει να 
μην έχει πια καμία σημασία μπροστά σε αυτήν την κατάσταση 
παντελούς έλλειψης κριτικού πνεύματος. Θα λέγαμε μάλιστα 
ότι ταυτίζονται μεταξύ τους καθώς ο βιολογικός θάνατος ακο-
λουθεί πολύ γρήγορα όταν πεθαίνουν όλα εκείνα που κρατούν 
μια ανθρώπινη ύπαρξη στη ζωή. 

Η φύση ενός αλληγορικού έργου είναι διττή: μπορεί να εκ-
φράσει μια ιδέα δημοφιλή με αφέλεια και περικλείοντας την 
σε ένα στενό πλαίσιο δίχως ενδιαφέρον. Αλλά μπορεί επίσης να 
πλαισιώσει, αναπτύσσοντας την, μια ιδέα σπάνια εκφρασμένη 
από μια συλλογικότητα, μια προσωπική ιδέα, που χάρη σε σύμ-
βολα οικεία σε όλους, προκαλεί το κοινό να την αναστοχαστεί. 
Έτσι μπορούμε να βρούμε χαρακτηριστικά πολύ προσωπικά μέ-
σα στις πιο αφελείς αλληγορίες και αντιστρόφως κάποιες αλλη-
γορίες παρουσιασμένες υπό την μορφή μιας προσωπικής έκφρα-
σης, οι οποίες καταλήγουν να αφορούν ένα κοινό αρκετά ευρύ. 

Αυτή η διττή φύση, καθώς και αυτή η αμφιλεγόμενη έννοια 
(αλληγορία � έκφραση, αλληγορία � ερμηνεία) είναι η πηγή 
της κοινωνικής απομόνωσης των «αλληγοριστών», ακόμη και 
των πιο αφελών. Πρέπει και πάλι να επισημάνουμε την διαφο-
ρά ανάμεσα στην έννοια «αλληγοριστής» και «συγγραφέας αλ-
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ληγοριών». Ο δεύτερος εκφράζει αλληγορικά μια ιδέα την οποία 
υπερασπίζεται με το έργο του, και για την οποία θέλει να πεί-
σει το ευρύ κοινό. Ο πρώτος μεταχειρίζεται κάποια μέσα που 
του προσφέρει η αλληγορία για να αποφορτίσει τις κατεστημέ-
νες αντιλήψεις από κάθε νόημα, για να θέσει υπό αμφισβήτη-
ση το εδραιωμένο σύστημα χωρίς ωστόσο να προτείνει κάποια 
λύση ή κάποια αλλαγή. Αυτή η στάση τον απομονώνει από κά-
θε κοινωνική ομάδα, μεγάλη ή μικρή, γιατί το κοινό δεν μπο-
ρεί να παρακολουθήσει το έργο του παρά μόνο μέχρι το όριο 
που διαχωρίζει τις προσωπικές ιδέες ενός ατόμου από εκείνες 
της κοινωνίας. 

Ο αναγνώστης μπορεί να καταλάβει κι ακόμα να εκτιμή-
σει το παιχνίδι ανάμεσα στις λέξεις και τη σημασία τους σε ένα 
έργο αλληγορικό. Είναι σε θέση να αναγνωρίσει μερικά ή ακό-
μα και όλα τα σύμβολα του, αλλά είναι ανίκανος να αντιμετω-
πίσει την άβυσσο που ανοίγεται πέρα από αυτά, εάν δεν δια-
φαίνεται μια σκοπιμότητα εμφανής ή λανθάνουσα από τη με-
ριά του συγγραφέα. Η παρεξήγηση που ακολούθησε την εμφά-
νιση του Κιβωτίου στην Ελλάδα οφείλεται σ’ αυτή την απομό-
νωση. Ο ελληνικός λαός, βρισκόμενος σε κατάσταση αναταρα-
χής για καιρό, από διάφορες μορφές κατοχής, δικτατορίας και 
εξορίας, δεν μπορεί να δεχτεί ότι το μήνυμα αυτού του βιβλί-
ου δεν είναι τουλάχιστον ουτοπικό. Το κοινό δέχτηκε ότι το Κι-
βώτιο ήταν άδειο αλλά όχι και άδειο από κάθε νόημα. Όμως ο 
ίδιος ο Αλεξάνδρου αποτραβιόταν μπροστά σε κάθε ομάδα που 
ήθελε να τον εγκολπωθεί, δηλώνοντας υποστηρικτής μιας ανύ-
παρκτης ομάδας, αλλά όχι ουτοπικής, εκείνης των ποιητών. 
Στο μυθιστόρημά του, καταρρίπτει γενικά την ιδέα κάθε πολι-
τικού συστήματος κι όχι μονάχα τον τρόπο με τον οποίο εφαρ-
μόζονται αυτά τα συστήματα. Παρουσιάζει την μόνιμη αμφι-
βολία με το περίβλημα ενός μύθου, κι αυτό το στοιχείο είναι 
που διαφοροποιεί το μυθιστόρημά του και από εκείνο του Χρό-
νη Μίσσιου με το οποίο επιχειρήσανε πολλές φορές να το συ-
γκρίνουν: ο Μίσσιος παρουσιάζει τον ίδιο μύθο με το περίβλη-
μα της αμφιβολίας. 

Ιδού τι δηλώνει σχετικά με το Κιβώτιο σε μια συνέντευξη 
που παραχωρήθηκε το Μάρτιο του 1987 στο μηνιαίο λογοτε-
χνικό περιοδικό Πολιορκία: «Πιστεύω ότι το Κιβώτιο γεννά πε-
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ρισσότερη πίκρα από αγάπη. Αυτό που ονομάζουμε το Κιβώτιο 
δεν είναι παρά ένα σχήμα. Πιστεύω πως σε κάθε στιγμή της ζω-
ής μας πρέπει να ασχολούμαστε με το να γεμίζουμε αυτό το Κι-
βώτιο, χωρίς να σκεφτόμαστε γι’ αυτό που υπάρχει παρά πέρα. 
Αυτό το άδειο Κιβώτιο πρέπει να γεμίσει από εμάς τους ίδιους. 
Έχουμε απόλυτη ανάγκη να γαντζωθούμε από αυτό το μύθο». 

Αυτή η θέση δεν επιβεβαιώνει μια λογοτεχνική κριτική, αλ-
λά περισσότερο μια κοινωνική κριτική. Ωστόσο, ο Αλεξάνδρου 
δεν έκανε παρά λογοτεχνία και η διαρκής παρουσία του παι-
χνιδιού στο μυθιστόρημά του δεν παίζει συμπληρωματικό ρό-
λο. Η τελειότητα στη λογοτεχνία συνιστά από μόνη της ένα αυ-
τοσκοπό χωρίς να εξαρτάται από το πιθανό νόημα που οι ανα-
γνώστες αποδίδουν σε ένα κιβώτιο γεμάτο ή άδειο. Όπως γρά-
φει και ο Μπόρχες στην Ουτοπία ενός ανθρώπου που κουρά-
στηκε: «Οι εικόνες και το τυπωμένο γράμμα ήταν πιο πραγμα-
τικά απ’ τα πράγματα. 

Αληθινό ήταν μόνο ό,τι δημοσιευόταν. Το esse est percipi 
(«είναι» σημαίνει να είσαι φωτογραφημένος) ήταν η αρχή, η μέ-
ση και το τέλος της μοναδικής μας αντίληψης του κόσμου».1

Ο Αλεξάνδρου, χωρίς καμιά αμφιβολία, είχε ως αφετηρία 
μια πολιτική θέση ξεκινώντας να γράψει το μυθιστόρημά του. 
Αλλά η θέση αυτή δεν είχε μεγαλύτερη σημασία από το παιχνί-
δι μεταξύ των λέξεων και των εννοιών που έστησε κατά τη δι-
άρκεια της ανάπτυξης του βιβλίου. 

Υπάρχει σίγουρα ένα αρχικό σημείο που θα μπορούσε να δι-
καιολογήσει, να εξηγήσει και να αναλύσει τη δημιουργία του 
σκακιού. Αλλά αυτός που κάθεται μπροστά σε μια σκακιέρα και 
προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια παρτίδα, σπανίως έχει στο νου 
του τις απαρχές του παιχνιδιού. Κι όμως αυτές είναι πιο σημα-
ντικές απ’ ότι δείχνουν κι ο παίχτης, συχνά ασυναίσθητα κα-
θυποτάσσεται σε αυτές την ίδια στιγμή που παραδίδεται με πά-
θος στην παρτίδα του. 

Η στυλιστική τελειότητα του Κιβωτίου, η προσοχή που δεί-
χνει ο συγγραφέας σε κάθε σημειολογική λεπτομέρεια, είναι τα 
μόνα ικανά μέσα για να πείσουν τον αναγνώστη προκειμένου 
να μπει στην ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Είναι ακριβώς αυ-

1. Μπόρχες, Χόρχε Λούις, Άπαντα Πεζά, σ. 479. 
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τή η αφθονία των στοιχείων και των εναλλακτικών προτάσεων, 
οι υπονοούμενες εναλλαγές των ψυχικών διαθέσεων των ηρώ-
ων, που αποκαλύπτονται μονάχα στο τέλος του μυθιστορήμα-
τος, που συντηρούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και ίσως του 
συγγραφέα, ως το τέλος. Ο μύθος του μυθιστορήματος είναι ξε-
κάθαρος από την αρχή. Ο αναγνώστης δεν ακολουθεί την αφή-
γηση μέχρι το τέλος της για να βεβαιωθεί ότι το Κιβώτιο ήταν 
άδειο. Αυτό που τον κεντρίζει είναι το γιατί και όχι το πώς. Δεν 
είναι σε θέση ωστόσο να μάθει ότι το «πως», ούτως ή άλλως, 
του είναι άχρηστο. Κι αυτό είναι η απόδειξη ότι το τέχνασμα 
του συγγραφέα πέτυχε. Παίζει με τον αναγνώστη πάνω στην 
προβληματική του «γιατί», για να του αποκαλύψει το «πως». 
Πρόκειται για ένα τέχνασμα τόσο καλά στημένο, που ο αναγνώ-
στης, κλείνοντας το βιβλίο, πιστεύει ότι έχει εξαπατηθεί, αλλά 
όχι από τον συγγραφέα. 

«Δεν έχουμε την επίγνωση του τικ τακ του ρολογιού, δεν 
έχουμε την επίγνωση του σχήματος των γραμμάτων γιατί η 
ικανότητα μας να τα μεταμορφώνουμε σε λέξεις έχει απόλυτα 
αυτοματοποιηθεί και στην εστία της προσοχής μας βρίσκεται το 
νόημα που κρύβεται πίσω από τα σχήματα — ένα φαινόμενο 
που έχει γίνει γνωστό σαν «διαφάνεια της γλώσσας».2 

Αυτή τη διαφάνεια είναι που θέτει υπό αμφισβήτηση η λο-
γοτεχνική αλληγορία. Ο σκοπός της, εάν δεχτούμε ότι έχει, εί-
ναι να υποχρεώσει τον αναγνώστη να θέσει στον εαυτό του ερω-
τήματα πάνω σε πράγματα που θεωρούσε προφανή. Έχοντας 
επιτύχει το στόχο της η αλληγορία, αφήνει πια στην ευχέρεια 
του αναγνώστη να γεμίσει το κενό που αυτή δημιούργησε, για-
τί η ίδια δεν θα μπορούσε εκ φύσεως να προχωρήσει πιο πέρα. 
Ωστόσο ένα κενό τόσο καλά κατασκευασμένο σαν αυτό του Κι-
βωτίου, πολύ δύσκολα μπορεί να το γεμίσει κάποιος. Πέρα από 
την δομική άποψη του βιβλίου και την παιγνιώδη του πλευρά, 
υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία που αναδύεται, που θα μπο-
ρούσαμε να ονομάσουμε μηδενισμό ή διαύγεια ή και τα δυο μα-
ζί, στοιχεία όμως που ανιχνεύουμε σε πολλούς σύγχρονους συγ-
γραφείς. 

2. Καίστλερ, Α. (1976), Η πράξη της Δημιουργίας (μτφ. Ι. Χατζηνικολή), Αθήνα: 
Χατζηνικολή, σ. 125.
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«…ο Αουρελιάνο πήδηξε έντεκα σελίδες… κι άρχισε να απο-
κρυπτογραφεί τη στιγμή που ζούσε, αποκρυπτογραφώντας όσο 
το ζούσε, προφητεύοντας στον ίδιο του τον εαυτό τη στιγμή 
που θα αποκρυπτογραφούσε την τελευταία σελίδα των περγα-
μηνών, λες και τον έβλεπε σ’ έναν καθρέπτη που μιλούσε. Τό-
τε, προχώρησε ακόμα λίγο, για να προλάβει τις προφητείες και 
να επαληθεύσει την ημερομηνία και τις περιστάσεις του θανά-
του του. Ωστόσο, προτού να φτάσει στον τελευταίο στίχο είχε 
καταλάβει πως δεν θα έβγαινε ποτέ από κείνο το δωμάτιο, για-
τί η πόλη με τους καθρέφτες (ή τους αντικατοπτρισμούς) ήταν 
προορισμένη να σαρωθεί από τον άνεμο και να εξοριστεί απ’τη 
μνήμη των ανθρώπων, τη στιγμή που ο Αουρελιάνο Μπαμπι-
λόνια θα τελείωνε την αποκρυπτογράφηση των περγαμηνών, 
κι όλα όσα ήταν γραμμένα σ’ αυτές ήταν ανεπανάληπτα από 
αμνημονεύτων χρόνων και για πάντα, γιατί οι γενιές οι κατα-
δικασμένες σε εκατό χρόνια μοναξιά δεν είχαν δεύτερη ευκαι-
ρία πάνω στη γη.»3 

Το αποκορύφωμα του μυθιστορήματος του Μαρκές (που συ-
νιστά όπως στον Αλεξάνδρου και τον τίτλο του βιβλίου του) 
αφήνει στον αναγνώστη την ίδια αίσθηση μελαγχολίας και 
απελπισίας με αυτήν του Κιβωτίου. Μια μελαγχολία βεβαίως 
πιο γλυκιά από αυτήν του Κιβωτίου και μια απελπισία πιο συ-
γκεκριμένη, πιο απτή, η οποία επιτρέπει κατά συνέπεια στον 
αναγνώστη να κρατήσει τις αποστάσεις του. Βεβαίως η απελπι-
σία, σκληρή ή πιο ήπια, κυριαρχεί στα μυθιστορήματα του Μαρ-
κές, του Χάξλευ, του Όργουελ κ.α. Ωστόσο είναι αυτή ακριβώς 
η απελπισία που τροφοδοτεί έμμεσα τον αναγνώστη με τα μέσα 
για να συντάξει την καταγγελία του απέναντι σε γεγονότα και 
σε συστήματα κι ακόμα απέναντι στον ολοκληρωτισμό με τον 
οποίο κάποιες ιδεολογίες έχουν εφαρμοστεί. Έτσι η αλληγορική 
σκοτεινότητα και η ασάφεια μετατρέπονται στο μυαλό του ανα-
γνώστη σε διαυγείς αναλύσεις και σε συγκεκριμένες αντιδράσεις.

Ο λόγος και ο μύθος (με την αυθεντική έννοια του όρου, 
εκείνη της αφήγησης κάποιων γεγονότων) αποτελούν τα δυο 
βασικά συστατικά στοιχεία της λογοτεχνικής αλληγορίας. 

3. Μάρκες, Γ.-Γ. (1983), Εκατό χρόνια μοναξιάς (μτφ. Κ. Σωτηριάδου-Μπαράχας), 
Αθήνα: Λιβάνης, σ. 387.
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Ο μύθος περνάει πολύ εύκολα στον χώρο του φανταστικού 
όταν πρόκειται για γεγονότα που έχουν περάσει στο συλλογι-
κό ασυνείδητο αποτελώντας κι αυτός μέρος της Ιστορίας μιας 
συλλογικότητας. Με αφετηρία αυτά τα συστατικά στοιχεία ανα-
πτύσσεται αιώνια ο αλληγορικός καμβάς για να καταλήξει να 
μεταμορφωθεί ο ίδιος σε βασικό συστατικό στοιχείο. 

Αυτή η απιστία του λόγου στη σκέψη, γράφει ο Ζ. Πεπάν, 
προέρχεται από μια διπλή ανεπάρκεια: αφενός κάθε γλωσσικό 
σημείο αναφέρεται σε ποικίλα περιεχόμενα που βασίζονται σε 
διαφορετική σκέψη (ομωνυμία). 

Η λέξη σπάνια είναι μονοσήμαντη και το στοιχειώδες πλη-
κτρολόγιο του ανθρώπινου λόγου δεν αφαιρεί τις αμέτρητες 
αποχρώσεις της σκέψης. Από την άλλη, έστω και σπανιότερα 
και με ένα ελάχιστο ενδεχόμενο κίνδυνο, η ίδια ιδέα μπορεί να 
εκφραστεί από διάφορες λέξεις (συνωνυμία). Για τους δυο αυ-
τούς λόγους η συνύπαρξη του σημείου και της έννοιας είναι 
η εξαίρεση και η παρωνυμία, ο κανόνας. Από εκεί και πέρα ο 
λόγος, από μόνος του, συνιστά εκ φύσεως μεταμφίεση και αλ-
ληγορία. Λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαίνεται να λέ-
ει. Ωστόσο, σαν να μην έφτανε αυτή η μεταμφίεση, αξεχώριστη 
από το λόγο, σκεφτήκαμε να εισαγάγουμε σε αυτόν την αλληγο-
ρία αυτή καθαυτή, που είναι η μεταμφίεση μιας μεταμφίεσης. 
Ο λόγος εμφανίζεται έτσι ως μια πρώτη αλληγορία και η αλλη-
γορία ως ένας λόγος αναδιπλωμένος. 

Έτσι ο λόγος μεταμορφώνεται σε μύθο και ο μύθος σε λόγο 
και φτάνουμε στο σημείο να μην γνωρίζουμε πια από που ξεκί-
νησε αυτός ο κύκλος. Η αμφισημία του λόγου, φαινόμενο ανα-
πόφευκτο σε όλες τις γλωσσολογικές απόπειρες, γίνεται για τον 
αλληγοριστή το πιο ισχυρό όπλο για να οικοδομήσει την αλλη-
γορία του. Ο λόγος και ο μύθος μέσα σ’ αυτή την ταύτιση γί-
νονται ο σκοπός της αλληγορίας παραμένοντα την ίδια στιγμή 
τα βασικά της μέσα. Όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο εκ πρώ-
της όψεως οδηγεί στην απελπισία και στο μηδενισμό δεν ήταν 
φτιαγμένο για το σκοπό αυτό: ο αλληγοριστής αποκαθιστά το 
απόλυτο κενό εκεί που ο αναγνώστης ανακαλύπτει την απελ-
πισία. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μια πρόσκληση του συγ-
γραφέα στον αναγνώστη προκειμένου ο τελευταίος να συμμε-
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τάσχει στην πράξη της δημιουργίας. Είναι όμως μια πρόσκληση 
συχνά μάταιη. Ο αναγνώστης διατηρεί τη παθητική θέση του 
στην αλληλουχία της εκτύλιξης των γεγονότων και κατά συνέ-
πεια καταλήγει στο να πέσει στην παγίδα του συγγραφέα. Δεν 
θα είναι όμως ποτέ σίγουρος πως ο συγγραφέας δεν έχει πέσει 
και ο ίδιος στην ίδια του την παγίδα, από την άλλη μεριά του 
αλληγορικού καθρέφτη. 

Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι η αληθινή παγίδα δεν βρίσκεται 
ούτε από τη μεριά του συγγραφέα ούτε από τη μεριά του ανα-
γνώστη: βρίσκεται στον ίδιο το μύθο, δηλαδή το λόγο τον οποίο 
μεταχειρίζονται και οι δύο αδυνατώντας να επικοινωνήσουν. 

Ο φυλακισμένος του Κιβωτίου, προτού υπάρξει ο φυλακι-
σμένος της Αριστεράς, προτού υπάρξει ο φυλακισμένος της Δε-
ξιάς, προτού καν υπάρξει φυλακισμένος της ίδιας του της συ-
νείδησης, είναι φυλακισμένος του λόγου. Μέσα σ’ αυτό το λό-
γο είναι που οικοδομεί το μύθο του, μέσα σε αυτό τον ίδιο λό-
γο είναι που τον αποδομεί λίγο λίγο αντιμετωπίζοντας την 
αλήθεια, η οποία ωστόσο δεν αποκαλύπτεται σ’αυτόν μέσα από 
το λόγο. Έπειτα από την κόπωση ενός θανατηφόρου ταξιδιού, 
έπειτα από την απελπισία που του προκαλεί η διαρκής απου-
σία του ανακριτή, έπειτα από την απώλεια των ψευδαισθήσε-
ων που ήθελε να διατηρεί σχετικά με το θάνατο των συντρό-
φων του και με το δίκαιο των πράξεων του που ταυτίζονται με 
το Γενικό αρχηγείο, ο λοχίας ανακαλύπτει ότι δεν του απομέ-
νει ούτε καν το στοιχειώδες εργαλείο του λόγου. Ανακαλύπτει 
ότι σταματώντας να σκέπτεται και να κρίνει αναγκάζεται να 
σταματήσει να μιλάει. Μα δεν το κάνει, γιατί ξέρει πως αν σω-
πάσει χάνει την τελευταία του ελπίδα να παραμείνει ζωντανός 
και να δικαιωθεί μπροστά στα μάτια των άλλων. Όμως ποιων 
άλλων; Αυτών που θα τον θανατώσουν με τη σειρά του ή εκεί-
νων που θα τον κηρύξουν αθώο για ό,τι συνέβη κατά τη διάρ-
κεια της «Αποστολής Κιβώτιο». 

Οι άλλοι, αποτελούν μια άλλη εκδοχή της απομόνωσης του, 
γίνονται κατά περίσταση πότε η κόλαση και πότε ο παράδει-
σος, για να εξαφανιστούν με τη σειρά τους λόγω της υποβάθ-
μισης του λόγου. 

Δεν υπάρχει «άλλος» στο Κιβώτιο. Μα καθώς ο πρωταγωνι-
στής δεν θα μπορούσε να υπάρχει παρά μόνο σε σχέση με τους 
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άλλους, δεν υπάρχει ούτε κι αυτός. Αυτό που μένει είναι η αλ-
ληγορική δύναμη των λέξεων την οποία ο Αλεξάνδρου χρησιμο-
ποίησε για να γεμίσει τις 330 σελίδες του μυθιστορήματος του. 

Η διάσημη φράση του Καρτέσιου «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω» 
στις αλληγορικές αφηγήσεις μετατρέπεται σε «Σκέφτομαι, άρα 
δεν υπάρχω». 

Ωστόσο δεν πρόκειται για αντιπαράθεση δυο φιλοσοφιών. Ο 
αλληγοριστής δεν έχει προσωπική φιλοσοφία: αρκείται στο να 
αποδείξει τον παραλογισμό της φιλοσοφίας, μέσα στα πλαίσια 
του παραλόγου της ύπαρξης γενικότερα.

Καθώς ταξιδεύουμε κατά μήκος του τριπτύχου, η σάτιρα 
εισχωρεί στην αληθινή επιστήμη και αυτή, διακλαδώνεται με 
τη σειρά της στην τραγική αλληγορία —Σπηλιά του Πλάτωνα, 
Πύργο του Κάφκα— ή στην ποιητική Ουτοπία.4

Όταν η Κλαύδια στο “Μαγικό Βουνό” προσφέρει σαν ανα-
μνηστικό στον εραστή της την ακτινογραφία του στήθους της, 
δεν ξέρουμε πια και πολύ καλά σε ποιο από τα τρία πλαί-
σια βρισκόμαστε. Ούτε μπορούμε να τραβήξουμε μια ξεκάθα-
ρη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην κοινωνική σάτιρα και 
στην κοινωνιολογική ανακάλυψη: “Η Φάρμα των Ζώων” και το 
“1984” δίδαξαν σε μια ολόκληρη γενιά πολλά περισσότερα γύ-
ρω από τη φύση του ολοκληρωτισμού απ’ όσα δίδαξε η ακαδη-
μαϊκή επιστήμη. 

Ένα τελευταίο παράδειγμα: Το 1960, στις δορυφόρες ανατο-
λικές χώρες κυκλοφορούσε με τη μορφή του ακόλουθου φαντα-
στικού διαλόγου το εξής ανέκδοτο: 

«Πες μου Σύντροφε, τι είναι καπιταλισμός»;
«Η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο».
«Και τι είναι κομμουνισμός»;
«Το αντίθετο».

Το double entendre (η διπλή σημασία) του αντίθετου — που 
προσποιείται το αντίθετο ενώ καταλήγει στα ίδια, μόνο που η 
εκμετάλλευση γίνεται από μια διαφορετική συμμορία, ρίχνει ένα 

4. Σ. 60.
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καινούργιο, σκληρό φως σ’ ένα πανάρχαιο πρόβλημα. Διαφω-
τίζει ξαφνικά, και με την ίδια ένταση, σαν ένα επίγραμμα του 
Βολταίρου.5

Θεωρημένη ως μέρος αυτού του τριπτύχου —Σάτιρα, Αλλη-
γορία, Ποιητική Ουτοπία— η αλληγορία κηρύσσει την στενή 
σχέση της με τα άλλα δυο είδη χωρίς η ίδια να χάνει το λόγο 
ύπαρξης της. Μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο από συμβατικά συστή-
ματα επιδεικνύει δυναμικά τη σύμβαση και ανοίγει το δρόμο σε 
άλλα ρεύματα λογοτεχνικά και κοινωνικά. Το Κιβώτιο δεν περι-
έχει κανένα μήνυμα πολιτικό, υπαρξιακό ή μεταφυσικό. 

Όμως αυτή η απουσία του μηνύματος, αποτελεί το πιο απο-
τελεσματικό μέσο ώστε οι αναγνώστες να αντιληφθούν τη συμ-
βατικότητα που εμπεριέχεται στα μηνύματα που έχουν ως τώ-
ρα διατυπωθεί. Και κατά συνέπεια να αποφασίσουν είτε να δια-
τηρήσουν αυτή τη σύμβαση είτε να την καταλύσουν και αυτοί 
με τη σειρά τους, ως συλλογικότητα αυτή τη φορά και να την 
αντικαταστήσουν με ένα καινούργιο μήνυμα. 

5. Σ. 75.



58



59

Νησίδες 4 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α



60

Αὐγουστ ί νο ς  Τσ ιρ ιμῶκος

 Οἰκολογία καὶ Πολιτική: 
 Μιὰ μετάφραση μὲ προεκτάσεις

Μνήμη Ἀντώνη Καρκαγιάννη

Ἡ Ἄννα Ξανθάκη εἶχε σχεδὸν ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων τὴ δική 
της δυναμική, αὐθεντική, βιωματικὴ καὶ προσωπικὴ σχέ-
ση μὲ τὴν εὐρύτερη ἀριστερὰ καὶ μὲ ὅ,τι αὐτὴ περιλαμ-

βάνει: φεμινιστικὸ κίνημα, ἀντιρατσισμό, οἰκολογία.
Ἀλλά, εἴπαμε: Δική της, προσωπικὴ σχέση. Ἰδιότυπη καὶ ρη-

ξικέλευθη, σὲ βαθμὸ ποὺ νὰ ἔρχεται σὲ ἀνοιχτὴ σύγκρουση μὲ 
τὶς ἐπίσημες ἐκφάνσεις τόσο τῆς ἀριστερᾶς, ὅσο καὶ τῶν ἐπὶ 
μέρους κινημάτων ἀμφισβήτησης. Ἔτσι, γιὰ τὸ φεμινιστικὸ κί-
νημα καὶ τὶς ἐκφράστριές του, ποὺ «δὲν τὶς πήγαινε» καὶ τὶς 
σάρκαζε, ἦταν ὅ,τι καὶ γιὰ τοὺς νεοδογματικοὺς τῆς λεγόμενης 
«ἀνανεωτικῆς ἀριστερᾶς» (μὲ τὴν ὁποία συγγένευε, ὅσο κι ἂν τὸ 
ἀρνιόταν): ἀντιδραστική. Αὐτὸ τὸν χαρακτηρισμό, ποὺ τῆς τὸν 
εἶχαν προσάψει οὐκ ὀλίγες φορές, τὸν ἀντιπαρερχόταν. Ἄλλω-
στε, ἕνας τέτοιος χαρακτηρισμός, ὅταν ἐκφέρεται ἀπὸ τὰ συ-
γκεκριμένα στόματα, μᾶλλον τίτλος τιμῆς πρέπει νὰ θεωρεῖται.

Μὲ τὴν οἰκολογικὴ ἀριστερὰ ἦταν λίγο πιὸ ἥρεμες οἱ σχέσεις 
— σχέσεις ποὺ «ἐπισημοποιοῦνται» μὲ τὴν ἔκδοση, σὲ δική της 
μετάφραση, τοῦ Οἰκολογία καὶ Πολιτική, τοῦ ἐπίσης ριζοσπαστι-
κοῦ διανοητῆ-οἰκομαρξιστῆ (ἂν μοῦ ἐπιτρέπεται ὁ νεολογισμός) 
Michel Bosquet. Τὸ βιβλίο ἐκδόθηκε στὴ σειρὰ «Μικρὴ βιβλιο-
θήκη» τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Νέα Σύνορα — Λιβάνη» τὸ 1983, 
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σὲ μετάφραση Ἄννας Ξανθάκη καὶ ἐπιμέλεια Ἀντώνη Καρκα-
γιάννη, ἐμφανίζεται δὲ ὡς ἔργο δύο συγγραφέων, τοῦ Michel 
Bosquet καὶ τοῦ André Gotz. Στὴν πραγματικότητα, βέβαια, 
πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἄτομο. Ὁ Bosquet ὑπέγραφε γιὰ πολὺ 
καιρὸ ὡς André Gotz τὰ ἄρθρα του σὲ μεγάλες ἐφημερίδες καὶ 
περιοδικά (Nouvel Observateur, Le Sauvage, Lumière et Vie), 
τὰ ὁποῖα, λόγῳ τοῦ ἐν πολλοῖς δημοσιογραφικοῦ τους ὕφους, 
δὲν ταίριαζαν μὲ τὶς σὲ βάθος ἀναλύσεις τῶν βιβλίων του.

Οἱ «αἱρετικές» —τότε— ἀπόψεις τοῦ Bosquet, μαζὶ μὲ ἐκεῖνες 
τοῦ ἄλλου μεγάλου διανοητῆ ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ χωρέσει σὲ 
καλούπια, τοῦ Ivan Illich, σφραγίζουν καὶ τὴ δική της σκέψη 
καὶ πράξη, δίνοντας τεκμηριωμένο λόγο σὲ ἀπόψεις καὶ ἰδέες 
ποὺ ἔβραζαν μέσα της, γυρεύοντας νὰ βγοῦν πύρινες.

Ὅσοι τὴ γνώρισαν, σίγουρα θὰ ἐντοπίσουν στὰ παρατιθέμενα 
ἀποσπάσματα ὄχι μόνο τὸ ὗφος της —ἔστω καὶ στοὺς περιο-
ρισμοὺς πού θέτει ἡ μετάφραση— ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια, οὔτως 
εἰπεῖν:

«Ἡ οἰκολογία εἶναι ὅ,τι ἦταν οἱ ἀγῶνες γιὰ ἐκλογικὴ ἰσότητα 
καὶ γιὰ τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Ἀρχικά, ὅλοι οἱ ἀστοὶ καὶ οἱ 
ὑπέρμαχοι τῆς τάξης, ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπιδιώκετε τὴν κατα-
στροφή τους, τὸ θρίαμβο τῆς ἀναρχίας καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ. 
Ἔπειτα, σὲ δεύτερη φάση, ὅταν ἡ δύναμη τῶν γεγονότων καὶ ἡ 
λαϊκὴ πίεση γίνονται ἀκαταμάχητες, ἀποδέχονται ἐκεῖνα ποὺ 
χθὲς σᾶς εἶχαν ἀρνηθεῖ καί, οὐσιαστικά, τίποτα δὲν ἀλλάζει.

Πολλοὶ ἐργοδότες ἀρνοῦνται ἀκόμη νὰ λάβουν σοβαρὰ ὑπό-
ψη τους τὶς οἰκολογικὲς ἀπαιτήσεις. Ὅμως ὑπάρχουν κιόλας 
ἀρκετοὶ ἐργοδότες καὶ κεφαλαιοῦχοι ποὺ εἶναι ὑπέρμαχοί τους 
κι ἔτσι ἡ ἀποδοχή τους άπό τὶς δυνάμεις τοῦ χρήματος εἶναι 
πολὺ πιθανή.

Καλύτερα λοιπόν, ἀπὸ τώρα κιόλας, νὰ μὴν κρυβόμαστε 
πίσω ἀπὸ τὸ δάχτυλό μας: Ἡ οἰκολογικὴ μάχη δὲν εἶναι αὐτο-
σκοπός, εἶναι ἐνδιάμεσο στάδιο. Μπορεῖ νὰ δημιουργήσει δυσκο-
λίες στὸν καπιταλισμὸ καὶ νὰ τὸν ἀναγκάσει νὰ ἀλλάξει. Ὅταν 
ὅμως, ἔχοντας γιὰ πολὺ ἀντισταθεῖ μὲ βία καὶ πονηριά, ὑποχω-
ρήσει τελικά, ἐπειδὴ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὸ οἰκολογικὸ 
ἀδιέξοδο, θὰ ἀφομοιώσει αὐτὴν τὴν ἐπιταγή, ὅπως ἀφομοίωσε 
ὅλες τὶς ἄλλες.



62

Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, τὸ ἐρώτημα πρέπει νὰ τεθεῖ ἀπροκάλυπτα: 
τί θέλουμε; Ἕναν καπιταλισμὸ ποὺ συμμορφώνεται μὲ τὶς οἰκο-
λογικὲς ἀπαιτήσεις, ἢ μιὰ οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ μορφω-
τικὴ ἐπανάσταση, ποὺ καταργεῖ τὶς ἐπιταγὲς τοῦ καπιταλισμοῦ 
καί, μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, καθιερώνει νέα σχέση τῶν ἀνθρώπων 
μὲ τὴ συλλογικότητα, τὸ περιβάλλον καὶ τὴ φύση; Μεταρρύθμι-
ση ἢ ἐπανάσταση; Προπάντων μὴν σπεύσετε νὰ ἀπαντήσετε ὅτι 
ἡ ἐρώτηση αὐτὴ ἔχει δευτερεύουσα σημασία καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ 
προέχει εἶναι νὰ μὴν καταστρέψουμε τὸν πλανήτη σὲ σημεῖο 
ποὺ νὰ μὴν εἶναι πιὰ κατοικήσιμες. Γιατὶ οὔτε ἡ ἐπιβίωση δὲν 
εἶναι αὐτοσκοπός: ἀξίζει τὸν κόπο νὰ ἐπιβιώσουμε «σ’ ἕναν κό-
σμο ποὺ ἔχει μετατραπεῖ ὁλόκληρος σὲ νοσοκομεῖο, σὲ σχολεῖο, 
σὲ φυλακή, καὶ ὅπου ὁ κύριος στόχος τῶν “μηχανικῶν” τῆς 
ψυχῆς θὰ εἶναι νὰ κατασκευάζουν ἀνθρώπους προσαρμοσμέ-
νους σ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες;» (I. Illich).

Εἶναι καλύτερα νὰ ὁρίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γιὰ ποιὸν σκοπὸ 
ἀγωνιζόμαστε καὶ ὄχι μόνο ἐναντίον τίνος. Καὶ εἶναι προτι-
μότερο νὰ προσπαθήσουμε νὰ προβλέψουμε ποιὲς θὰ εἶναι οἱ 
ἐπιρροὲς καὶ οἱ ἀλλαγὲς στὸν καπιταλισμὸ ἀπὸ τὶς οἰκολογικὲς 
ἀπαιτήσεις, παρὰ νὰ πιστέψουμε ὅτι αὐτὲς οἱ τελευταῖες θὰ 
προκαλέσουν δίχως ἄλλο τὸν ἀφανισμό του».1

Καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου μὲ τίτλο «Οἰκολογία καὶ ἐλευ-
θερία» (ἑνότητα Οἰκολογικὸς ρεαλισμός):

«Ὁ καπιταλισμὸς τῆς ἀνάπτυξης ἔχει πεθάνει. Ὁ σοσιαλισμὸς 
τῆς ἀνάπτυξης, ποὺ τοῦ μοιάζει σὰν ἀδελφός, μᾶς δίνει τὴν 
παραμορφωμένη εἰκόνα, ὄχι τοῦ μέλλοντος, ἀλλὰ τοῦ παρελ-
θόντος μας. Ὁ μαρξισμός, παρ’ ὅλο ποὺ παραμένει ἀναντικα-
τάστατος ὡς ἐργαλεῖο ἀνάλυσης, ἔχει χάσει τὴν προφητική του 
ἀξία. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων, χάρη στὴν 
ὁποία ἡ ἐργατικὴ τάξη θὰ ἔσπαγε τὶς ἁλυσσίδες της καὶ θὰ θε-
μελίωνε τὴν παγκόσμια ἐλευθερία, ἀφαίρεσε ἀπὸ τοὺς ἐργάτες 
καὶ τα τελευταῖα ὑπολείμματα ἀνεξαρτησίας, σταθεροποίησε τὸ 
διαχωρισμὸ τῆς χειρωνακτικῆς ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐργασία καὶ 
κατέστρεψε τὶς ὑλικὲς καὶ ὑπαρξιακὲς βάσεις γιὰ κάποια ἐξου-
σία τῶν παραγωγῶν.
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Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ποὺ θἄπρεπε νὰ ἐξασφαλίσει σὲ 
ὅλους τὴν ἀφθονία καὶ τὴν εὐημερία, ἐπαύξησε τὶς ἀνάγκες μὲ 
μεγαλύτερο ρυθμό, δὲν ἐπέτυχε πιὰ νὰ τὶς ἰκανοποιήσει καὶ κα-
τέληξε σὲ πλῆθος ἀδιεξόδων, ποὺ δὲν εἶναι μόνον οἰκονομικά: 
Ὁ καπιταλισμὸς τῆς ἀνάπτυξης βρίσκεται σὲ κρίση ὄχι μόνον 
γιατὶ εἶναι καπιταλισμός, ἀλλὰ καὶ γιατὶ εἶναι καπιταλισμὸς τῆς 
ἀνάπτυξης.

Μποροῦν νὰ ἐπινοηθοῦν κάθε εἴδους γιατροσόφια γιὰ τὰ 
ἀδιέξοδα στὰ ὁποῖα καταλήγει αὐτὴ ἡ κρίση. Ὁ νεωτερισμός της 
ὅμως βρίσκεται στὸ ὅτι κάθε ἐπιμέρους καὶ διαδοχικὴ λύση, μὲ 
τὴν ὁποία ἰσχυρίζονται ὅτι θὰ τὴν ξεπεράσουν, καταλήγει ἐν 
τέλει νὰ τὴν ἐπιδεινώνει. Γιατί, ἐνῶ παρουσιάζεται μὲ ὅλα τὰ 
χαρακτηριστικὰ μιᾶς κλασικῆς κρίσης ὑπερσυσσώρευσης, ἡ σύγ-
χρονη κρίση δίνει καὶ νέες διαστάσεις πού, ἐκτὸς ἀπὸ σπάνιες 
περιπτώσεις, οἱ μαρξιστὲς δὲν εἶχαν προβλέψει καὶ στὶς ὁποῖες 
αὐτὸ ποὺ μέχρι σήμερα ἐννοούσαμε ὡς «σοσιαλισμὸ» δὲν ἔχει 
δώσει ἀπάντηση: κρίση τῆς ἐργασίας, κρίση τῆς σχέσης μας μὲ 
τὴ φύση, μὲ τὸ σῶμα μας, μὲ τὸ ἄλλο φύλο, μὲ τὴν κοινωνία, 
μὲ τὴν καταγωγή μας, μὲ τὴν ἱστορία, κρίση τῆς ζωῆς στὴν 
πόλη, τῆς κατοικίας, τῆς ἱατρικῆς, τοῦ σχολείου, τῆς ἐπιστήμης.

Γνωρίζουμε πὼς ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς δὲν ἔχει μέλλον, 
πὼς τὰ παιδιὰ ποὺ θὰ φέρουμε στὸν κόσμο δὲν θὰ χρησιμο-
ποιοῦν, ὅταν ἐνηλικιωθοῦν, οὔτε ἀλουμίνιο οὔτε πετρέλαιο, 
ὅτι, ὥσπου νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ σύγχρονα ἀτομικὰ προ-
γράμματα, τ’ ἀποθέματα οὐρανίου θὰ ἔχουν ἐξαντληθεῖ.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ κόσμος μας ἐξαντλεῖται, ὅτι, ἂν συνεχί-
σουμε ὅπως μέχρι τώρα, οἱ θάλασσες καὶ τὰ ποτάμια θὰ γίνουν 
ἄγονα, τὸ ἔδαφος θὰ χάσει τὴ φυσική του γονιμότητα, ὁ ἀέρας 
στὶς πόλεις θὰ γίνει ἀποπνικτικὸς καὶ ἡ ζωὴ θὰ γίνει προνόμιο, 
στὸ ὁποῖο θὰ ἔχουν δικαίωμα μονάχα τὰ ἐπιλεγμένα δείγματα 
μιᾶς νέας ἀνθρώπινης φυλῆς, προσαρμοσμένης μὲ χημικὸ ἔλεγ-
χο καὶ γενετικὸ προγραμματισμό, στὸ νέο οἰκολογικὸ καλούπι, 
ποὺ οἱ βιο-μηχανικοὶ θὰ ἔχουν συναρμολογήσει γιὰ χάρη της.

Γνωρίζουμε ὅτι, ἐδῶ καὶ ἑκατὸν πενῆντα χρόνια, οἱ ἐκβιομη-
χανισμένες κοινωνίες ζοῦν ἀπὸ τὴν αὔξουσα λεηλασία ἀποθε-
μάτων ποὺ γιὰ τὸ σχηματισμό τους χρειάστηκαν ἑκατομμύρια 
χρόνια καὶ ὅτι, μέχρι πρόσφατα, οἱ οἰκονομολόγοι, κλασικοὶ ἢ 
μαρξιστές, ἀπόρριψαν ὡς «ὀπισθοδρομικὲς» ἢ «ἀντιδραστικὲς» 
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τὶς ἀναφορὲς στὸ μακρυνὸ μέλλον: τὸ μέλλον τοῦ πλανήτη, 
τὸ μέλλον τῆς βιόσφαιρας, τὸ μέλλον τῶν πολιτισμῶν. «Στὸ 
μακρυνὸ μέλλον θὰ εἴμαστε ὅλοι νεκροί», ἔλεγε ὁ Keynes, γιὰ 
νὰ κάνει μὲ καυστικὸ χιοῦμορ κατανοητὸ πὼς ὁ χρονικὸς ὁρί-
ζοντας τοῦ οἰκονομολόγου δὲν ἔπρεπε νὰ ξεπερνάει τὰ δέκα ἢ 
εἴκοσι προσεχῆ χρόνια. Μᾶς διαβεβαίωναν ὅτι «ἡ ἐπιστήμη» θὰ 
ἀνακάλυπτε καινουργιους δρόμους κι οἱ μηχανικοὶ νέες μεθό-
δους, ποὺ σήμερα δὲν ὑποψιαζόμαστε κάν.

Οἱ οἰκονομολόγοι περιορίζονταν οὐσιαστικὰ μέχρι τώρα νὰ 
χαρακτηρίζουν «οὐτοπιστὲς» καὶ ἀνεύθυνους ὅσους ἐπεσήμαι-
ναν τὰ συμπτώματα αὐτά, μιᾶς κρίσης στοὺς βαθύτερους δε-
σμοὺς μέ τὴ φύση, μέσα στοὺς ὁποίους ἡ οἰκονομικὴ δραστηρι-
ότητα βρίσκει τὸν πρῶτο ὅρο της. Τὸ πιὸ προχωρημένο σημεῖο 
στὸ ὁποῖο ἡ πολιτικὴ οἰκονομία μπόρεσε νὰ φτάσει ἦταν ν` 
ἀντιμετωπίσει τὴ μηδενικὴ αὔξηση τῆς κατανάλωσης φυσικῶν 
πόρων...»2

Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ σίγουρα ἀναγνωρίζεται ἡ ὁλόπλευρη, ἐξεγερ-
μένη καὶ ἀνατρεπτικὴ σκέψη της Ἄννας Ξανθάκη εἶναι στὸ πα-
ρακάτω ἀπόσπασμα: 

«...Τὸ τίμημα τῆς θεραπείας εἶναι συχνὰ μεγαλύτερο ἀπ’ ὅ,τι 
παραδεχόμαστε. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Illich. Μαζὶ 
μὲ τὸν Paul Clote ὑποστηρίζει ὅτι «ἡ προληπτικὴ περίθαλψη 
τῶν ἀνιάτων ἀσθενειῶν μόνον ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση τῶν 
ἀσθενῶν», οἱ ὁποῖοι, ἂν δὲν ὑπῆρχε καμμία διάγνωση καὶ καμ-
μία περίθαλψη, «θὰ ἔμεναν ὑγιεῖς κατὰ τὰ δύο τρίτα τοῦ χρόνου 
ποὺ τοὺς ἀπομένει νὰ ζήσουν». 

Ἂν αὐτὲς οἱ διαπιστώσεις σοκάρουν, ὀφείλεται μόνο στὸ 
βαθμὸ ποὺ σοκάρει ἡ διαπίστωση ὅτι εἶναι φυσικὸ νὰ πεθαίνει 
κανείς, ὅτι ὑπάρχουν καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντα θανάσιμες ἀσθέ-
νειες, ὅτι αὐτὲς οἱ τελευταῖες δὲν εἶναι ἀτυχεῖς παρεκκλίσεις ποὺ 
μποροῦν ν’ ἀποφευχθοῦν, ἀλλὰ ἡ πιθανὴ μορφὴ ποὺ παίρνει 
ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ θανάτου καὶ ὅτι, ὅπως καὶ νὰ τὸ πάρουμε, 
ἀξίζει περισσότερο νὰ πεθάνουμε ἀπὸ τὴν ἀρρώστια ποὺ ἔχουμε, 
παρὰ ἀπὸ ἐκείνην, ἰατρογενὴ ἢ δευτερογενή, ποὺ θὰ ἀποκτήσου-
με στὴ θέση της.
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Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ὑγειὴς στάση τείνει νὰ γίνει τὸ λιγότερο δια-
δεδομένο πράγμα στοὺς ἰατρικοποιημένους πολιτισμούς μας. Ὁ 
πολὺ πρόσφατος ἰσχυρισμὸς (ἀνάγεται στὸ 1920) τῆς ἰατρικῆς, 
ὅτι κάθε ἀρρώστια πρέπει νὰ εἶναι ἢ νὰ γίνει θεραπεύσιμη, 
μετέτρεψε κάθε θάνατο ἀρρώστου σὲ «θάνατο ἀπὸ ἀτύχημα» 
καὶ γέννησε τὴν ἰδέα, καὶ τὸ ἰδεῶδες, τοῦ «φυσικοῦ θανάτου», 
ἑνὸς θανάτου δηλαδὴ δίχως παθολογικὴ αἰτία, ποὺ ἐπέρχεται 
ἀπὸ τὴν ἐξασθένιση ἑνὸς σώματος ποὺ, φθαρμένο ἀλλὰ ἄθικτο, 
θὰ μποροῦσε νὰ σβήσει σὰν καντήλα. Τὸ ἰδεῶδες τοῦ «φυσικοῦ 
θανάτου» εἶναι τὸ νὰ πεθαίνει κανεὶς σὲ καλὴ ὑγεία, ἀφοῦ θὰ 
ἔχει κινητοποιήσει ὅλα τὰ μέσα τῆς τεχνικῆς ἰατρικῆς.

Καὶ νὰ, αἴφνης, ποὺ ὁ ἰατρικοποιημένος θάνατος βρίσκεται 
στὴν ἴδια θέση μὲ τὴν ἀρρώστια, τὴν ὑγεία καὶ τὴ γέννηση: 
ὅποιος δὲν πεθαίνει στὸ νοσοκομεῖο, πεθαίνει ἀπὸ ἀνώμαλο 
θάνατο καὶ γίνεται ἀντικείμενο ἑνὸς δικαστικοῦ ἢ ἰατρο-δικα-
στικοῦ ἐλέγχου. Πρέπει κανεὶς νὰ πεθαίνει στὸ νοσοκομεῖο γιὰ 
νὰ εἶναι μέσα στοὺς κανόνες καὶ στὸ νοσοκομεῖο ἀκριβῶς δὲν 
μπορεῖτε νὰ πεθάνετε χωρὶς τὴ συγκατάθεση τῶν γιατρῶν. Ὁ 
θάνατός σας, ὅπως ἀκριβῶς κι οἱ ἀρρώστιες καὶ ἡ ὑγεία σας, γί-
νεται ὑπόθεση τῶν ἐπαγγελματιῶν, δὲν σᾶς ἀνήκει.  Ἡ τέχνη νὰ 
πεθαίνεις (ars moriendi) —ποὺ κρατοῦσε κάτι ἀπὸ τὴ γιορτὴ 
τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ, ὅπου ὁ ἑτοιμοθάνατος, περικυκλωμένος 
ἀπὸ ὅλους τοὺς δικοὺς του, ἀνακεφαλαίωνε τὸ νόημα τῆς ζωῆς 
του καὶ «πέθαινε ὅπως εἶχε ζήσει»— ἡ τέχνη τοῦ νὰ πεθαίνεις 
ἀντικαταστάθηκε στὴν κουλτούρα μας ἀπὸ τὸν κλινικό, μονα-
χικό, ντροπιασμένο καὶ παράλογο θάνατο.

Ὁ κύκλος ἔχει πιὰ συμπληρωθεῖ. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος 
γεννιέται στὸ νοσοκομεῖο, περιθάλπεται στὸ νοσοκομεῖο ὅταν 
εἶναι ἄρρωστος, ἐλέγχεται στὸ νοσοκομεῖο γιὰ νὰ δεῖ ἂν ἔχει 
καλὴ ὑγεία, εἰσάγεται στὸ νοσοκομεῖο γιὰ νὰ πεθάνει σύμφωνα 
μὲ τοὺς κανόνες. Καὶ δέν διαθέτει πιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα 
θεμέλια τῆς κυριαρχίας του, πρὸς ὄφελος αὐτῶν τῶν ἴδιων με-
γα-θεσμῶν καὶ μεγα-μηχανῶν πού, ἔχοντας γεννηθεῖ ἀπὸ τὸν 
συγκεντρωτισμὸ τοῦ κεφαλαίου καὶ τὴ γενίκευση τῶν ἐμπορευ-
ματικῶν σχέσεων, ρυθμίζουν τὴν ὑπόλοιπη ζωή του».3

Εἶναι ἴσως τραγικὴ εἰρωνεία ὅτι ἡ Ἄννα, ποὺ ταλαιπωρήθη-
κε ὅσο λίγοι στὸν κόσμο ἀπὸ τὴν ἀρρώστια ποὺ στὴν «Ταρὼ» 
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ταυτίζει μὲ τὸ φῦλλο τοῦ Τρελλοῦ καὶ ποὺ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ θὰ 
προσυπέγραφε κάθε λέξη τοῦ παραπάνω ἀποσπάσματος, ἔφυγε 
ὅπως ἀπευχόταν: στὸ νοσοκομεῖο. Στὰ χέρια γιατρῶν πού, ὅσο 
κι ἂν σεβόταν καὶ τιμοῦσε σὰν πρόσωπα, δὲν ἔπαυαν ὡστόσο 
νὰ ἐκπροσωποῦν τὴ νοοτροπία τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς, αὐτὴ τὴ 
νοοτροπία ποὺ περιγράφεται στὸ παραπάνω ἀπόσπασμα τόσο 
εὔγλωττα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Επάνω: Με τον Otto Frank. 
Κάτω: Η οικογένεια Ξανθάκη-Τερτσέτη με το ζεύγος Frank.
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Από την αλληλογραφία της Άννας Ξανθάκη

(…) ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ, ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΗ με το ραντεβού 
μου με τον καθηγητή και παρ’ ολ’ αυτά πιστεύω πως αυτός 
είναι πιο ενθουσιασμένος από μένα, εκτός πια κι αν η ευγένειά 
του φτάνει μέχρι αυτό το σημείο προσποίησης. Μπήκα που λες 
μέσα, και μου λέει: εμείς δεν έχουμε γνωριστεί από πέρισυ; Α, 
λέω μέσα μου, καλά πάμε, αφού με θυμάται. “Δεν είχατε κάνει 
μια ενδιαφέρουσα εργασία για τον Καβάφη”; Κρατήσου λέω 
τώρα, Αννούλα, μην πεθάνεις στο γέλιο. Τέλος πάντων, του 
θύμισα την εργασία μου. “Ωραία, μου λέει, και τώρα ποιο είναι 
το πρόβλημά σας”; Του το λέω το πρόβλημά μου. Του εξηγώ 
λεπτομέρειες. Του λέω πως το παλιό μου θέμα ήταν πολύ πλα-
τύ και δεν έβγαινε. Συμφωνεί και μου λέει πως ευτυχώς που 
το είπα εγώ, γιατί κι αυτός το είχε καταλάβει. Του λέω πως 
συζήτησα και με τον Αγγέλου1. Φάνηκε να τον ξέρει, τώρα τον 
ήξερε — δεν τον ήξερε, ο Θεός κι η ψυχή του. Μου αναφέρει 
τον Θεοδωράκη. “Μα ακριβώς! Του λέω, με τον εμφύλιο πόλεμο 
και μετά αυτοί οι δύο2, έντιμοι κομμουνιστές και σύντροφοι, 
βρίσκονται σε αντίθεση ως προς τις ιδέες”. Μόνο που δεν πήδη-
ξε πάνω απ’ το γραφείο απ’ τον ενθουσιασμό. Με βάζει και του 
σημειώνω το βιβλίο του Αλεξάνδρου με τον τίτλο και το όνομα 
της έκδοσης. Μου δίνει τ’ όνομα ενός Αλβανού συγγραφέα3 που 
έχει κάνει πολιτική αλληγορία. Καλά πάμε, λέω, ανταλλαγή 
απόψεων. Του λέω πως υπάρχουν συσχετισμοί με τον Καμύ 
ως προς την αλληγορία. “Μπορεί, μου απαντάει, αλλά μην το 
βάλετε στον τίτλο, γιατί θα σας δεσμεύσει. Έτσι κι αλλιώς, 
υπάρχουν άπειροι συσχετισμοί για τις αλληγορίες, σε βιβλία, κι-
νηματογράφο, θέατρο”. Έτσι, ήμουν απόλυτα σύμφωνη, το ‘χα 
μάλιστα σκεφτεί κι εγώ, το θέμα μου διαμορφώνεται ως εξής: 
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Η αλληγορία στη σύγχρονη λογοτεχνία: Άρης Αλεξάνδρου. Έχω 
ένα σωρό ιδέες, στην πράξη όμως δεν θα ‘ναι και τόσο εύκολα 
τα πράγματα.

...Ας σου απαντήσω τώρα και στα όσα μου γράφεις. Με μια 
φράση: η ζωή, άρα και η τέχνη, είναι αλλού. Για σένα, ολ’ 
αυτά βρέθηκαν στ’ Αμπελάκια, έναν τόπο παρηκμασμένο, αλλά 
παρ’ ολ’ αυτά που υπήρξε αληθινά. Τώρα είναι αλλού, αλλά 
εσύ είσαι μια συγγραφέας. Εγώ δεν είμαι, γιατί εκείνο που μου 
χρειαζόταν ήταν ο σφυγμός κάποιου κόσμου, έξω από τον δικό 
μου, ή, αν προτιμάς της οικογενείας Ξανθάκη, η οποία πάντα 
μιλούσε, σκεφτόταν κι ενεργούσε ακατάληπτα. Προς Θεού, δεν 
κατηγορώ κανέναν κι ελπίζω να μην εκληφθεί έτσι. Όμως εγώ 
δεν ανήκω πουθενά, σε κανέναν τόπο και σε κανένα κύκλωμα, 
ούτε καν σε κάποιον έρωτα, ούτε κι ανήκα ποτέ... 

26/10/84

1. Αναφέρεται στον Άλκη Αγγέλου, τον γνωστόκριτικό και ιστορικό της λογο-
τεχνίας.
2. Εννοεί τον Θεοδωράκη και τον Αλεξάνδρου.
3. Ο Ισμαήλ Κανταρέ.
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Παρίσι, 5/2/85

Αγαπημένη μου μαμά,

ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑ, ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ, αν και, παρόλο πού έχω 
χρόνια και καιρούς να πάρω γράμμα σου, ξέρω πως δεν με ξε-
χνάς. «Η μάνα δεν ξεπερνιέται και βάλτο καλά στο μυαλό σου», 
μού ’λεγε η Καίτη η Δρόσου. «Και ποιος είπε πώς θέλω να την 
ξεπεράσω;», της απάντησα. Κι εκεί ήταν το αχτύπητο: Να, μου 
λέει, δεν βλέπεις τη Ρ.Χ. πού καταστράφηκε εντελώς; Κάπου 
έχετε τηλεπάθεια εσείς οι δυο. 

Τα νέα μου όπως τα ήξερες. Όσο προχωρώ στη βιβλιογραφία, 
κάπου 10.000 σελίδες μέχρι τώρα ή και περισσότερες, δεν ξέρω 
πια, τόσο πίσω είμαι. Χρειάζονται ακόμα τουλάχιστον άλλα 
τόσα. Έχω μελετήσει πολύ Camus τον τελευταίο καιρό —την 
Πανούκλα την αφήνω τελευταία— άρθρα αλληλογραφία, δοκί-
μια, πεζά, βιογραφίες και δε συμμαζεύεται. Πρέπει να ομολογή-
σω ότι όχι σαν στυλ γραφής μα σαν σκέψη και σαν ιδεολογία με 
απογοήτευσε κάπως. Καλό είναι αυτό βέβαια, γιατί ξετυφλώνει 
που και που. Επίσης, είχα την φαεινή ιδέα ν’ αφιερώσω ένα κε-
φάλαιο της διατριβής μου ή ένα κομμάτι, εν πάσει περιπτώσει, 
στο σκάκι. Υλικό μου έδωσαν δυο κινηματογραφικά έργα, «Η 
διαγώνιος του τρελού» και «Η εβδόμη σφραγίδα», — το «Βασι-
λικό παιγνίδι» του Τσβάιχ, μια σκηνή σκακιού από το «Μηδέν 
και το άπειρο» του Καίσλερ και το γεγονός πως ο Αλεξάνδρου 
ήταν πολύ καλός σκακιστής. Επίσης ένα ποίημα του Αναγνω-
στάκη. Ε, τί λες γι’ αυτό; Μπορεί να βασιστεί εκεί ολόκληρη η 
φιλοσοφία και η πολιτική ιδεολογία του εικοστού αιώνα, τα 
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χρόνια ιδίως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τι άλλο ήταν 
ή συνθήκη της Γιάλτας, αν όχι ένα είδος συμφωνίας πάνω στην 
«ουδετερότητα» της παρτίδας; 

Δεν ξεχνώ βέβαια καθόλου το λογοτεχνικό μέρος της δου-
λειάς μου, πού πρέπει να πιάνει το κυριότερο πλάνο. Δεν ξέρω 
τι θα γίνει τελικά, πρέπει να το συζητήσω και με τον καθηγητή 
μου, να δούμε τι θα πει κι αυτός. Τώρα τελευταία έγραψα ένα 
γράμμα, μου βγήκε ένα γράμμα, θα ’πρεπε να πω. Άρεσε πολύ 
στον Χρήστο και στην Ελένη που το διάβασα. Μου είπαν πως 
πρέπει οπωσδήποτε να δημοσιευτεί κι εγώ γέλασα βέβαια. Σου 
στέλνω όμως αντίγραφο γιατί θέλω να το ’χεις.

Σ’ αγαπώ πολύ 

Άννα
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Παρίσι, 1985

Aγαπημένε μου μπαμπά,

ΠΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ αλλά 
μπορείς βέβαια να με καταλάβεις, εφόσον ούτε κι εσύ ήσουν 
απόλυτα συνεπής στην αλληλογραφία σου. Kι είναι αλήθεια 
περίεργο, αλλά αυτό δεν έκανε ποτέ τους φίλους σου να πιστέ-
ψουν πως τους ξέχασες. Mε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ούτε κι εσύ 
πίστεψες ποτέ σου πως σε ξέχασα κι η θέση σου υπήρξε πάντα 
καθοριστική στα θέματα της πίστης. Tώρα όμως, εδώ και δυο-
τρεις μήνες συγκεκριμένα, σε νιώθω με κάποια σκοτεινά σημεία 
κι όπως στο σπίτι μας όλα ήταν καταστροφή για να βρίσκουν 
πάντα τη σωτηρία τους —ή το καταφύγιό τους, παρά τις πα-
γκοσμιότητες των πολέμων— στο γράψιμο, σου γράφω κι εγώ, 
κατά παγκόσμια οικογενειακή παράδοση. Eίχες συνηθίσει, αν 
όχι να έχεις πάντα δίκαιο, στα μάτια σου τουλάχιστον, να βρί-
σκεσαι στη ρίζα όλων των πραγμάτων και να έχεις την εξήγησή 
τους να τους δώσεις. Oμολογώ, μπαμπά μου, πως οι εξηγήσεις 
δεν έπαιρναν νερό από πουθενά κι ωστόσο δεν είχαν τίποτα το 
μηδενιστικό. Eίχες χτίσει τον κόσμο σου σε πολύ γερά θεμέλια, 
αυτά της εσωτερικής κατοικίας που παρά τη γενναιοδωρία σου 
δεν μπόρεσες να χαρίσεις, αλλά που μπορούσαν οπωσδήποτε 
να στηρίζουν. Tώρα βέβαια η επικοινωνία έγινε διαφορετική, 
στηρίζεται σε άλλα στοιχεία, αλλά δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον 
της. Πίνοντας αργά-αργά ένα ουζάκι —το εύκολο γιατρικό όπως 
σ’ αρέσει να το αποκαλείς— κοιτώ τ’ αντικρυνά παράθυρα που 
είναι όλα σκοτεινά. Kι έτσι, ξεκινώ από ολοκληρωτικά διαφορε-
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τικές βάσεις, που ωστόσο έχουν κι αυτές το δίκιο τους. Aγαπητέ 
μου φιλόσοφε, ξέρεις πολλά από πλατωνισμό και θάναι βέβαια 
μάταιο να σου υπενθυμίσω πως “μεθέξει τα όντα είναι των 
ιδεών” και πως όλα τα δίκια, κι ας φαίνονται αντίθετα μεταξύ 
ους μετέχουν της ιδέας της δικαιοσύνης. Έτσι, θεωρητικά του-
λάχιστον είμαστε απόλυτα καλυμμένοι και μάλιστα χωρίς να 
σφετεριζόμαστε —θανάσιμος κίνδυνος!— την μεγαλοφυΐα των 
προγόνων. Eίπαμε: τα μάτια πάντα ανοιχτά. Aυτό όμως, μπα-
μπά μου, δεν φτάνει για να εξηγήσει τη σκοτεινιά των απέναντι 
παραθύρων. Δεν μπορεί καν να εξηγήσει το αν υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι δια μέσου των διαφανειών. 
Ίσως τα σύνορα της φαντασίας να μην είναι τόσο πλατειά 
όσο τα νομίζουμε. Eσύ, που έζησες κι ανάμεσα σε ανθρώπους 
απλούς —χωρίς όμως να είσαι ποτέ ένας απ’ αυτούς, όσο κι αν 
προσπάθησες να το διορθώσεις— ξέρεις πως δεν έχει και τόσο 
σημασία ο διαχωρισμός ανάμεσα στο φαινόμενο και το σημαί-
νον. Ωστόσο οι σκέψεις των ανθρώπων παραμένουν σκοτεινές, 
τουλάχιστον για μένα, κι είναι τελικά αυτές που διαμορφώ-
νουν την ανθρωπότητα. Δεν θα συμφωνήσεις μαζί μου πως ένα 
μεγάλο μέρος της μένει στο σκοτάδι; Ίσως κι αυτό βέβαια να 
μην έχει τόση σημασία, αλλά όταν μεταφράζεται με σκοτεινά 
παράθυρα και με αυξημένη εγκληματικότητα, τότε περνάει αυ-
τομάτως στη σφαίρα του πραγματικού, χωρίς να έχει καθόλου 
απαλλαχθεί από τη σκοτεινή μορφή του. Δεν ξέρω πόσες και 
ποιες απαντήσεις θα είχες να μου δώσεις σ’ αυτό το σημείο. Tο 
κακό είναι πως από ανθρώπους σαν κι εσένα έχω μάθει να ζη-
τάω το παν, ιδίως τώρα, που οι αδυναμίες σου έχουν όσο νάναι 
κατά πολύ μειωθεί. Δεν έπινες ποτέ, σύμφωνοι. Iσχυριζόσουν 
όμως πως ήξερες καλά την κατάσταση της μέθης και δεν κατη-
γορούσες ποτέ τους ανθρώπους που συμπλήρωναν την έλλειψη 
μιας τέτοιας εμπειρίας εκ των ένδον με τη βοήθεια μερικών πο-
τηριών αλκοόλ. H αλήθεια είναι πως όσο προσπαθείς να ενωθείς 
με τους ανθρώπους, τόσο διαχωρίζεσαι απ’ αυτούς. Kαλόβολος 
και πληροφορημένος, να δυο στοιχεία ευνοϊκά για τον φιλό-
σοφο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είμαι καθόλου εναντίον των 
ανθρώπων που πετούν στα σύννεφα. Tο μόνο που ζητάω είναι 
τα σύννεφα να είναι αρκούντως γερά και ν’ αντέξουν το βάρος 
ενός όντος με σάρκα και οστά, για να μην αναγκαστούμε, αργά 
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ή γρήγορα, να το δεχτούμε στο κεφάλι. Kάποια μέρα, μπαμπά 
μου, μου έπιασες το χέρι και μου είπες: “Eσύ, δεν πρέπει να 
πεθάνεις”. Σ’ ευχαριστώ πολύ γι’ αυτόν τον λόγο, αλλά πέρα 
από συναισθηματισμούς κι αγάπη —έχουν μεγάλη βαρύτητα, 
δεν το αμφισβητώ— ας δούμε λίγο του λόγου το ασφαλές. Γιατί 
δεν “πρέπει” να πεθάνω; Παραμερίζοντας το ότι με αγαπούσες 
πολύ —χωρίς καμμιά σημασία, μια κι εσύ έχεις πεθάνει— ας 
εξετάσουμε τους άλλους λόγους. Aς δεχτούμε για παράδειγμα 
πως έχω κάτι να προσφέρω στον κόσμο. Δεν είναι λίγο απλοϊκή 
η θεωρία του ότι ο κόσμος θα δεχτεί αυτό ακριβώς που έχω να 
του προσφέρω κι όχι εκείνο από μένα που θα τον βολέψει; M’ 
αν είναι έτσι, τότε δεν έχω να προσφέρω παρά μόνο στον εαυ-
τό μου…και μετά από μένα ο κατακλυσμός. Μα μήπως ήταν 
αυτό ακριβώς που έκανες εσύ, αγαπητέ μου πατέρα; Mακρυά 
από μένα η σκέψη να σε κατηγορήσω. Όπως ξέρεις όμως, μετά 
τον Λουδοβίκο 15 ήταν ο Λουδοβίκος 16 που, από μια φτωχή 
άποψη ήταν καλύτερος απ’ τον παππού του. Ίσως λοιπόν τα 
πάντα να είναι θέμα συγκυριών κι όχι ατόμου. Παρασύρομαι 
σε πολύ κοινές σκέψεις γιατί κάποια μονομανής ψυχή μου είπε 
προχτές πως η κότα έκανε τ’ αυγό και πως αυτό έχει αποδειχτεί. 
Oμολογώ πως δεν ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερα για την απόδειξη. 
Όπως σούλεγα λοιπόν, οι απλοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για το σημαινόμενο και το σημαίνον κι ίσως εκεί να 
βρίσκεται όλη η δύναμή τους. Aυτό όμως, δεν είμαστε μόνο εσύ 
κι εγώ που το ξέρουμε, αλλά και διάφοροι άλλοι άνθρωποι, που 
δεν είναι απλοί και που δεν σημαίνει ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν 
είναι επικίνδυνοι. Tο ψωμί του φτωχού είναι φτιαγμένο από 
χαλασμένη φαρίνα, ό,τι πρέπει για την επιβίωση, όχι όμως και 
για την συνειδητοποίηση. O φτωχός πεινάει κι εκεί τελειώνουν 
όλα. Σ’ ακούω να αντιτίθεσαι: από κει αρχίζουν όλα. Oι δυο 
όψεις του ίδιου νομίσματος, τι τα θες; Δεν είναι το νόμισμα που 
περνάει στ’ αρτοπωλεία. 

Mπαμπά μου, πρέπει να σου εξομολογηθώ ότι με παρασέρνει 
ο μηδενισμός. Δεν μπορείς βέβαια ν’ αρνηθείς ότι έχει γοητεία, 
αλλά και πάλι είναι διαφορετικό μήκος κύματος γιατί εσύ είσαι 
χορτασμένος από γοητείες. Aποφεύγω πολύ αυτό το είδος ελιτι-
σμού μεταξύ μας, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να αποτρέψει 
την επικοινωνία μας. Kι εγώ σου χρωστώ έναν διάλογο, γιατί σ’ 
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αγαπώ πολύ. Bλέπεις, επανέρχομαι, ξέρω τη δύναμη που μπορεί 
να έχει η αγάπη σε ενέργεια. Aυτό όμως, μεταξύ μας. Tι γίνε-
ται, όταν μιλάμε για τον κόσμο; Δεν σου κρύβω, πως μου είναι 
επίπονο να παραδέχομαι πως υπήρξαν πολλοί σύγχρονοί σου, 
με την ίδια ακτινοβολία της προσωπικότητας και με παντελώς 
διαφορετικό τρόπο σκέψης. Aλλά είπαμε: μάτια πάντα ανοιχτά.

Δεν ξέρω ακόμα πατερούλη μου, τι είναι αυτό που γύρεψες 
τώρα τελευταία από μένα. Ή τι ακριβώς σου γύρεψα εγώ. H 
επικοινωνία είναι ό,τι πιο δύσκολο συνάντησα σ’ αυτή τη ζωή, 
πάντα μου ξεφεύγει, κι ας λέω, μεταξύ αστείου και σοβαρού, 
ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Έτσι, βρίσκω καταφύγιο στο ¨τι 
σημασία έχει”. Θα μπορέσεις άραγε να μου συγχωρήσεις αυτή 
την αδυναμία;

Πρέπει να σ’ αφήσω τώρα. Eίναι αλήθεια πως ένας άνθρω-
πος αρκεί για να δικαιώσει ή να καταστρέψει αγώνες ζωής και 
θανάτου. Eίναι όμως όλη η αλήθεια; Ή μήπως, σύμφωνα με 
τον θείο Πλάτωνα, “μεθέξει” υπάρχει στην ιδέα της αλήθειας; 
Mα τότε, πατερούλη μου, τι γινόμαστε εμείς, που όλη τη ζωή 
και την πίστη μας την αφιερώσαμε σ’ αυτήν την αλήθεια; Στα 
μαζικά κινήματα υπήρχε πάντα ο επιδιωκόμενος παράδεισος, 
επί γης ή στην άλλη ζωή. Σε μας τους πλατωνιστές, τώρα που 
η θρησκεία των αρχαίων ελλήνων θάφτηκε στον ίδιο τάφο με 
τον Iουλιανό, τι απομένει;

Mονάχα το όσο το δυνατόν στενότερο πλησίασμα στην ιδέα 
της αλήθειας; A! πατέρα, δεν ανγνωρίζεις την κόρη σου; Θέλει 
η δυστυχισμένη τον κόσμο, και τον θέλει TΩPA! 
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Οι ίσκιοι
Τίποτα δεν υπάρχει
πιο αληθινό από τους ίσκιους.
Σαλεύει το δέντρο
στ' απόσκια της φυλλωσιάς.
Ο ήλιος
παίζει άσχημα παιχνίδια
με κείνους που θαρρούν
πως μεγαλώνουν.
Ο βουβός πόνος
δίνει στον άνθρωπο
το μεγαλείο της σκιάς του,
θεριεύει τα όργανα μέσα του,
αιώνια διακήρυξη υποταγής
στον εχθρό φως.

Τίποτα δεν υπάρχει
πιο αιώνιο
από τους ίσκιους.
Σαλεύουν ζωντανά
μετά τον θάνατο,
σφυροκοπούν
σαν ψεύτικες καρδιές,
πανίσχυροι,
στα χάρτινα ρίχνονται ποτάμια
ναυαγοσώστες
και πίσω μεγαλώνουν
ατέλειωτα βουβά
για να φανερωθούν τεράστιοι
όταν χαθεί το φως.
Κι η μέρα
γυρεύοντας να γίνει αιώνια
έφερε τη νύχτα.
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Κι εκείνη η γυναίκα
με οδύνες θέριεψε
τον ίσκιο της αγάπης της
κι εκεί υποτάχτηκε
για πάντα.
Το φως της μάνας
στην σκιά το έρωτα
υπηρετεί την ομορφιά
και φέρνει την αλήθεια
στο θυσιαστήριο.
Τίποτα δεν υπάρχει
πιο αληθινό από τους ίσκιους.

Το τραγούδι της ερήμου
Ώρες-ώρες γίνομαι
Το τραγούδι της ερήμου:
Έτσι μοναχικό
Έτσι μελωδικό
Έτσι πλατύ
Σε δέκα ορίζοντες
Έτσι γεμάτο
Χρώματα και άμμο
Γλυκόo και σκοτεινό
Έτσι καμένο απ’ τους ανέμους
Έτσι απελπισμένο.
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Της ενυδρίδας
Είπαν
πως δεν είμαι πλασμένη για τη μοναξιά.
Εγώ δεν ξέρω
μα θα βγω,
θα βρω τα μάτια της οχιάς,
τα δόντια του πάνθηρα,
θα βρω
ό,τι κρύβεται στη στεριά,
συντροφιά, ας είναι και θανάσιμη.
Βουνό από πέτρες
σκέπασε τους φίλους.
Θα σκίσω νευρικά το χώμα,
όπως μαζί όλοι σκίζαμε το νερό.
Ο σταυραητός
θ' αφήσει άγγιχτο το φαΐ μου.
Θ' ακουμπήσω τα μάτια μου 
στο φως για να στεγνώσουν.
Μαλακιά είν' η γη
για τη χελώνα και τον ποντικό,
φιλόξενο το νερό
για το χέλι και την πέστροφα.
Το γένος μου είν' αμφίβιο.
Ανήσυχο τινάζεται
στον διαθλασμένο ήλιο
όχι φωλιά, όχι φρονιμάδα
ούτε μικρά για να ζεστάνει
μονάχα απάντηση γυρεύει
στη φωνή του.

Σημ.: Ενυδρίδα, αμφίβιο ζώο που μοιάζει με κάστορα και που, σύμφωνα με με-
λέτες περιβαλλοντολόγων, δεν μπορεί να ζήσει δίχως παρέα.
Και τα τρία ποιήματα από τη συλλογή Μπαλάντα για τ' αθόρυβα, 1985.
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Άννα Ξανθάκη

Ο καθρέφτης

Κατ’ αρχήν, θα ‘πρεπε να συστηθώ: ονομάζομαι Φιοντόρ 
Ντοστογιέφσκι, ή Νικολάι Γκόγκολ, ή Αλεξάντερ Πού-
σκιν. Όλα μου τα ψευδώνυμα είναι ρώσικα, ένας θεός ξέ-

ρει γιατί. Άρχισα με ένα και τα άλλα ακολούθησαν. Προσωπικά 
πιο πολύ απ’ όλα μου αρέσει το πρώτο: το βρίσκω μικρό, ταπει-
νό, κομπλεξικό, εγκληματικό, αψυχολόγητο και ταιριαστό μου.
Δε θυμάμαι καθόλου τη στιγμή που με γέννησε η μάνα μου. 
Κανείς δε θυμάται τη στιγμή που γεννήθηκε, γι’ αυτό λένε πως 
χρειάζονται οι μάνες. Εγώ όμως διαφωνώ, γιατί δε νομίζω ότι 
εμείς οι Ντοστογιέφσκι, ή Γκόγκολ, ή Πούσκιν χρειαζόταν να 
γεννηθούμε και μάλιστα μπαστάρδικοι από την πρώτη ως την 
τελευταία μας μέρα. Δεδομένων όλων αυτών των αναλογιών, δε 
θα πω πως καλά έκανα που τη σκότωσα, ούτε κακό έκανα. Δε 
θα πω τίποτα, μακάρι κι η ίδια να βγει απ’ τον τάφο της και 
να με ρωτήσει. Δε θα κάνω δηλώσεις.

Όμως είναι ψέμματα όλ’ αυτά που λέγονται, ότι οι άνθρω-
ποι ξέρουν τι κάνουν, την κάθε στιγμή που το κάνουν. Πάρτε 
παράδειγμα από τις διαφημίσεις: οι μισές δείχνουν γλυκά κι οι 
άλλες μισές τρόπους ν’ αδυνατίζεις απ’ το πάχος που σου προ-
κάλεσαν τα γλυκά. Δεν είναι τυχαίο παράδειγμα. Όλα κάπως 
έτσι λειτουργούν κι εγώ δεν ψάχνω τίποτα πέρα απ’ το να λει-
τουργήσω. Τι θαρρείτε, πως όλες αυτές οι μανάδες χωρίς άντρα 
θέλαν παιδί κι είπαν μια μέρα να συλλάβουν; Ας γελάσω! Ούτε 
καν έρωτα δε θέλανε, η δικιά μου τουλάχιστον τέτοια ήταν, 
μια σκύλα ξαναμμένη στον καιρό της, που βρέθηκε κάποιος 
και την γκάστρωσε για να πληρωθεί το ρηθέν κατά τας γραφάς. 
Ξέρουν τι λένε οι γραφές, κανένας δεν γλιτώνει. Κι ωστόσο μη 
μου ζητάτε ευθύνες, όπως ζήτησε η θεά Αθηνά από τον Ορέστη. 
Δεν είμαι γιος βασιλιά και δε γεννήθηκα στις Μυκήνες, ούτε 
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στα Κύθηρα, στην Οδησσό ή στην Τροία. Και δε με λεν Ορέστη. 
Με λένε Ντοστογιέφσκι, ή Γκόγκολ, ή Πούσκιν, μόνο και μόνο 
γιατί αυτοί οι Ρώσοι ξέρουν από ποτό κι εγκλήματα.

Δεν ήταν τίποτα η μάνα μου. Αν την έβλεπες στο δρόμο, θ’ 
άλλαζες πεζοδρόμιο, για ν’ αποφύγεις τη βρόμα που ανάδιναν 
τα κουρέλια της και το φτηνό αλκοόλ. Ήταν σαράντα χρονών 
κι έμοιαζε ογδόντα. Όταν κανένας πονόψυχος κύριος προσπα-
θούσε να τη βοηθήσει και της έλεγε να μην πίνει, απαντούσε 
πάντα πως όχι, δεν έπινε. Ήταν ψεύτρα, κλέφτρα και χαζή. 
Εγώ δε θα γινόμουν έτσι. Κανένα παιδί δε θέλει να γίνει σαν 
τους γονείς του, όλα θέλουν να γίνουν καλύτερα. Μέχρι κι ο 
Χριστός ήταν καλύτερος από την Παναγία. Μέχρι κι ο Νέρωνας 
καλύτερος από την Αγριππίνα. Αυτή την ιστορία με το Νέρω-
να, μου την είπε ένας συμμαθητής μου στο δημοτικό και την 
κατάλαβα όλη. Μ’ άρεσε πολύ κι ήθελα κι εγώ να κάψω τη 
Ρώμη, αλλά δεν έγινα ποτέ μου αυτοκράτορας, λόγω συνθηκών. 
Το μόνο που κατάφερα ήταν να ξεπαστρέψω τη μάνα μου. Ο 
καθένας βάζει κι από ένα λιθαράκι για το κάψιμο της Ρώμης. 
Η Ρώμη σιγοκαίγεται σαν μάγισσα. 

Κι εμένα με ρωτούν αν είχα συναίσθηση. Και βέβαια είχα! 
Συναίσθηση πως ήμουν χαμένος απ’ την ώρα που γεννήθηκα, 
χωρίς την προστασία θεού ή δαίμονα, άρχοντα ή μαμής, σαν 
το ζώο, ‘όχι που γεννήθηκε, αλλά έτυχε και γλίτωσε από χαμό. 
Έτσι προσδιορίστηκα, όπως όλοι οι όμοιοί μου, στρατιές ολό-
κληρες ανθρώπων, ζώων και φυτών, που τα κατάφεραν και δε 
χάθηκαν και πλέον ου.

Στο σπίτι μας δεν είχαμε καθρέφτη. Δεν ήταν σπίτι για κα-
θρέφτες, δεν ήταν καν σπίτι, ήταν ένα συνονθύλευμα από λά-
σπες και λαμαρίνες που ανάδιναν τετραπλά απ’ τα τοιχώμα-
τά τους το κρύο και τη ζέστη. Οι μόνοι μου καθρέφτες ήταν 
ραμμένοι στα ζωνάρια και τα γιλέκα μου, κομμάτια κομμάτια, 
πότε σκοτεινά και πότε αστραφτερά, κι όμως μέσα τους πά-
ντα βρίσκονταν η εικόνα της, μουντή, απειλητική, αλκοολική 
και βίαιη. Είδωλα, που πολλές φορές παρασταίνουν μ’ επιτυχία 
τους θεούς. Δεν ξέρω ποιος Γκόφκολ, Πούσκιν ή Ντοστογιέφσκι 
είδε στον καθρέφτη του εμένα. Ωστόσο είναι αλήθεια γρουσου-
ζιά να τους σπας, γιατί πολλαπλασιάζονται σαν τα κεφάλια της 
Λερναίας Ύδρας. Δεν έσπασα, ούτε έκαψα ποτέ μου καθρέφτη. 
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Αντίθετα, έχωσα κάμποσες μαχαιριές στη μάνα μου, αφού είχε 
κιόλας πολλαπλασιαστεί. Άλλος ένας καθρέφτης εκείνο το μα-
χαίρι, μου τη μετέφερε ολόκληρη κι ατόφια, διάστικτη από κόκ-
κινες κηλίδες, μέχρι που μέθυσε, θόλωσε και δεν κινιόταν πια.

Όχι, δε μου χρειάζεται να κάνω ανατομία του εγκλήματος. 
Αυτά είναι για τους ταπεινούς, που πολλαπλασιάζουν κι αντι-
κατοπτρίζουν. Εγώ ανήκω στους άλλους, τους λίγους, εκείνους 
που το κάνουν. Να κάνεις ένα έγκλημα, θέλει δύναμη, κουρά-
γιο, πάθος, μέθη. Είναι σχεδόν το ίδιο δυνατό μ’ έναν καθρέ-
φτη. Αν μετάνιωσα; Κάντε μια δοκιμή παρακαλώ. Πάρτε ένα 
ζώο, ένα οποιοδήποτε ζώο, δίποδο, τετράποδο, ψάρι, ερπετό ή 
έντομο και βάλτε το μπροστά σ’ έναν καθρέφτη. Δε θα ξεγελα-
στεί ποτέ, δε θα σταθεί ούτε λεπτό να κοιταχτεί. Ξέρει απ’ την 
πρώτη πρώτη στιγμή πως εκεί μέσα είναι άλλος. Κι εγώ, σαν 
τελευταίο ζώο του ανθρώπινου είδους, που το Ντοστογιέφσκι, 
Γκόγκολ ή Πούσκιν είναι μόνο ψευδώνυμα, δε στέκομαι να 
κοιτάξω. Δε μετανιώνω. Έκαψα κάτι που δεν καίγεται, έπνιξα 
κάτι που δεν πνίγεται. Έσπασα κάτι που δε σπάει. Ψευδώνυμο. 
Ψευδαίσθηση. Δε χρειάζεται καν να συστηθώ. Τώρα είμαι ’γω το 
είδωλο κι εκείνη ο καθρέφτης.

(Από τη συλλογή διηγημάτων Ο Γαλάζιος Γάτος, 
Κέδρος, Αθήνα 1992)
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Άννα Ξανθάκη

Ο κόσμος

Στο απύθμενο βάθος των αιώνων, στη Μεσόγειο θάλασσα 
των στεναγμών, περιπλανιόνταν δύο αδελ φές. Ήταν και 
οι δυο οι αγαπημένες του Θεού. Η μία ήταν η Λητώ, η 

άλλη η Ορτυγία. Στη μέση του πελάγου συναντήθηκαν και οι 
δυο. Η Ορτυγία έγινε νησί και επάνω της ρίζωσε ο φοίνικας, 
που αγκάλια σε για να γεννήσει η παναγία των διδύμων. Η Ορ-
τυγία έγινε Δήλος και μάζεψε μέσα της όλο το φως του κόσμου, 
το σεληνιακό και το ηλιακό. Έγινε ένα νησί που κανένας σει-
σμός, καμιά καταιγίδα δεν μπόρεσε ποτέ να το σαλέψει από τη 
θέση του και πά νω του σεργιάνιζαν ατέλειωτα όλα τα ονόματα 
του κόσμου. Μάρκος, Κατερίνα, Ιωάννης, Κλειώ, Μαρία, Μα-
ρία, Εκάβη, Νιόβη, Δημοσθένης, Αντιγόνη, Δημήτριος, Μαρία, 
Μαρία... Πιασμένα χέρι χέρι, κάτω απ’ το φως των δίδυμων 
θεών. Έρχονταν ν’ αντλήσουν φως απ’ την πηγή. Γέμιζαν την 
αδελφή της Λητώς με δώρα και ερωτήματα. Οι απορίες τους δεν 
είχαν πάντα απάντηση, γιατί η χούφτα του θεού έμενε κλειστή 
και εκείνος χαμογέλαγε επάνω τους.

«Τι έχει η χούφτα του Θεού;», ρωτούσανε την Ορτυγία. Και 
κείνη απαντούσε ό,τι να ’ναι: δεν ήταν η Πυθία, παρά ένα 
κομμάτι γης, σαν κόσμος. Γιατί Κόσμος σημαίνει κόσμημα και, 
όποτε άνοιγε η χού φτα του Θεού, αυτό ήταν που λαμπύριζε 
μέσα της. Ένα έρημο νησί, γεμάτο ανθρώπους και πέτρινα λιο-
ντάρια, που στη χαίτη τους ξαπλώνονταν όλα τα ονόματα, για 
να ρουφήξουν τα δώρα του Απόλλωνα και της Άρτεμης. Ξα-
νάφευγαν όλοι βιαστικά, πιστεύ οντας πως η φωνή του κόσμου 
τους καλούσε σ’ άλλα μέρη. Μα η Δήλος ήταν εκεί, έκδηλη, και 
μόνον η ουτοπία βρισκόταν στα άλλα μέρη. Ήταν η ιερή ερη-
μιά, που τίποτα δεν έφτανε να τη γεμίσει. Έκρυβε πάνω της, 
εκτός απ’ τα λιοντάρια, και τη βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, 
εκείνο το νωχελικό αιλουροει δές που μόνο ο σπάνιος βρυχηθ-
μός του έφτανε για να θυμίζει παντού ότι ζούσε και βασίλευε. 
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Ουρανία, Καλλιόπη, Ερατώ, Θάλεια, Ουρανός, Φως και Σκοτά-
δι... κι η θάλασσα γύρω, σαν απέραντο αλώ νι, έτοιμο πάντα 
να το διασχίσουν οι καβαλάρηδες που πήγαιναν κι έρχονταν. 
Ορτυγία, πλημμυρισμένη από νιάτα, πλούτο και έρωτα, ακόμη 
και μια νο σταλγία μακρινή — τη νοσταλγία που κατέχει όλα 
τα όντα που δεν έφτασαν ποτέ τον Θεό και πάντα τον λάτρε-
ψαν με πάθος. Ορτυγία, κόσμημα στη χού φτα του Θεού: όταν 
κάποτε την άνοιξε, την πέταξε στη μέση της θάλασσας και την 
έφτιαξε Δήλο, για να μην είναι ποτέ της μόνη. Και πάνω της 
τα λιονταράκια του μέλλοντος να τη θωρούν σαν κόσμημα, 
χρυσό στεφάνι στο κεφάλι τους... για πάντα.

Απ’ τους μυθώδεις καιρούς των προγόνων του Δη μοσθένη 
και της Αρχόντισσας Δευτέρας, σόγια αμέ τρητα και παρακλά-
δια απλώθηκαν στον Κόσμο. Όλοι πίστευαν πως νοσταλγούσαν 
την ουτοπία. Όμως δεν ήταν αλήθεια, γιατί δεν ήξεραν τι είναι 
νο σταλγία. Το ‘χαν ξεχάσει μέσα στα χρόνια και στις ανάγκες 
που νόμιζαν ότι τους επέβαλλε η προσαρμο στικότητα τους σ’ 
άλλους καιρούς κι άλλα τοπία. Εί χαν όλοι τους, στο βάθος των 
ματιών τους, την ασυ νείδητη μνήμη μιας ονειροπόλησης, σαν 
αυτήν που έχουν όλοι οι άνθρωποι για τον παράδεισο. Μα ήταν 
άνθρωποι στέρεοι, πλούσιοι, θρησκευάμενοι, νοικοκυ ραίοι, με 
παιδιά κι εγγόνια... Σ’ άλλων τις αυλές υπήρχαν παλιά δοχεία 
από λάδι και πετρέλαιο, όπου μέσα τους είχαν φυτέψει λου-
λούδια, και σ’ άλλων πά λι δεν υπήρχε τίποτα, σαν από παρά-
δοση πολλών γε νιών. Κι αν τους τύχαινε καμιά φορά, αυτοί 
απόφευ γαν με ζήλο να βλέπουν τις σκιές των Δροσουλιτών1, 
που πρόβαιναν με το φως το αυγινό. Σεργιάνιζαν με λιτανείες 
ατέλειωτες τους επιτάφιους κάθε Μεγάλη Παρασκευή σ’ ακρο-
γιαλιές και σε βουνά και μέσα τους έμενε η μοναξιά του Αδάμ, 
που διώχτηκε απ’ τη σκέπη του Θεού, έστω και με τη συντρο-
φιά της Εύας. Τα πρόσωπα του μυθικού έρωτα είχαν πεθάνει 
κι η ιστορία τους γλυστρούσε απαλά ανάμεσα απ’ τους τά φους 
και θρόιζε μέσα στα φυλλώματα, για ν’ ανακα τευτεί με τον 
αέρα του κόσμου.

1. Ανεξήγητο φαινόμενο που παρατηρείται στην Κρήτη, στο Φραγκοκάστελο 
των Σφακιών, μία φορά το χρόνο, στις αρχές του Ιούνη. Μέσα στην πρωινή 
πάχνη περνά μία στρατιά πολεμιστών και λέγε ται ότι είναι τα φαντάσματα του 
ιππικού του Χατζημιχάλη Νταλιάνη, που σκοτώθηκαν εκεί το 1828.
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 Ο μύθος κυκλοφορού σε σε πολλές παραλλαγές, αιώνιος και 
τρωτός, σαν τον παντοτεινό έρωτα. Οι απόγονοι που δεν έχουν 
διαπράξει μία ύβρι είναι πάντα τόσοι πολλοί, ώστε να γεμίζουν 
έναν κόσμο και να τον διασχίζουν ακατά παυστα.

Ποιος είναι ο Κόσμος; Η ιστορία της Ταρώ ποτέ δεν τον 
εξή γησε. Κανείς δεν έμαθε τι κρύβεται στη χούφτα του Θεού. 
Ωστόσο, όταν τα βράχια της Ορτυγίας γέμιζαν παπαρούνες μέ-
χρι τη θάλασσα, τα παιδιά κολυμπούσαν γρήγορα, για να πιά-
σουνε το κόκκινο ποτάμι. Μα όλοι ξέρουν πόσο ευαίσθητο φυ-
τό είναι η παπαρούνα κι ότι, όταν το κόψεις, ρίχνει αμέσως τα 
πέταλα του και μένει ένα μόνο, έρημο και μαύρο, κοτσάνι. Ένα 
κόκκινο ποτάμι σημαδεύει πάντα το τέλος όλων των ζωντανών 
οργανισμών. Τι παράξενο, όμως! Όποιο παιδάκι κι αν ρωτήσεις 
ποιο χρώμα του αρέσει, θα σου πει το κόκκινο. Σαν να ‘ταν 
αυτό η αρχή της ζωής.

Απ’ όλα τα ποτάμια, μόνο το κόκκινο επιζεί. Κι απ’ όλα τα 
ποτάμια, το κόκκινο πεθαίνει πρώτο.

Οι άνθρωποι μ’ αφήσανε
Κανείς δεν μου σιμώνει

Αλλά μου κάνει συντροφιά
Της νύχτας το τριζόνι

Τρι και τρι και τρι και τρι
Τι πικρή που είν’ η ζωή,
Τι γλυκεία και τι πικρή

Τρι και τρι και τρι και τρι2.

(1η δημοσίευση: Ταρώ, εκδόσεις Κέδρος, 1995)

2.  Οδ. Ελύτη: Μικρές Κυκλάδες.
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Ανοιχτή επιστολή της Κας Άννας Ξανθάκη, 
καθόλου μα καθόλου ανεπίδοτη, 
προς τον Κο Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Αγαπητέ κύριε Σαίξπηρ,

ΔΕΝ Μ’ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ αν εκπλήσσεσθε από τον δια-
χωρισμό μου από την άλλη συγγραφέα της μελέτης απάνω στο 
έργο σας γι’ αυτή την επιστολή, αλλά είναι κάτι που επείγομαι 
να σας πω: Το Πολύ κακό για το τίποτα ήταν ένα από τα έργα 
σας που αγάπησα περισσότερο από άλλα, ίσως επειδή το διάβα-
σα πολύ νέα και το θερμό μου αίμα ανταποκρίθηκε στα ερωτι-
κά του σκέρτσα. Έμαθα αργότερα ότι την ίδια ακριβώς εποχή 
γράψατε και τον Ερρίκο Ε΄ ο οποίος, αγαπητέ μου κύριε, με-
ροληπτεί απροκάλυπτα υπέρ μιας Αγ γλίας παντοκράτειρας και 
κολακεύει όσο μπορεί περισσότε ρο το στέμμα του Ηνωμένου 
πια, μετά την απομάκρυνση της Μαρίας Στιούαρτ, βασιλείου 
της Μ. Βρετανίας. Ο Ερρίκος Ε’ ετοιμάζει τις φανφάρες του για 
να κατέβει νικητής στο επί σης Ηνωμένο βασίλειο Αγγλίας και 
Γαλλίας και προλαβαί νετε ακόμα και να φτιάξετε μιαν υπέροχη 
ερωτική σκηνή ανάμεσα στον αγνό στρατιώτη που προσφέρει 
και με τα δυο του χέρια την καρδιά του στην όμορφη Γαλλί-
δα πριγκίπισσα. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. 
Κύριε συγ γραφέα μου, αυτά τα δύο έργα σας τα τόσο λογικά και 
ευτυ χισμένα με χτυπούν στο φιλότιμο. Σίγουρα όταν τα γρά-
φατε ξέρατε για την περίφημη Diant de Poetiers για την οποία 
ο αγνός στρατιώτης σας έχτισε τον ωραιότερο πύργο της Loer 
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(Λίγηρας), ένα έργο τέχνης με αμέτρητα διαμερίσματα κρεμα-
σμένο πάνω απ’ το νερό. Το Chenonceau το πήρε τ’ αυτί σας, 
ε; Όλη αυτή η ιστορία της ωραίας ερωμένης που χωρίς αυτήν 
δεν μπορεί να ζήσει ο βασιλιάς αφήνοντας τη γυναίκα του πα-
ραμελημένη είναι μια κλασσική γαλλική ιστορία που την επα-
νέλαβαν βασιλιάδες, κομήτες και δούκες και επέφε ρε όπως λένε 
οι ιστορικοί την πρόκληση και τη διαστροφή των Γάλλων ευγε-
νών και κατά συνέπεια τη Γαλλική Επανάσταση. Όλους αυτούς 
τους αιώνες μετά από σας η γαλλική διαστροφή σχολιαζόταν 
στα σαλόνια της αγγλικής αριστο κρατίας, ακόμα και μετά την 
εποχή του κ. Όσκαρ Ουάιλντ τον οποίο ναι, είχατε προβλέψει 
μέσα στα έργα σας. Μέσα σε έργα σας η Αγγλία έχει πάντα δίκιο 
με τρόπο τόσο πει στικό που κανείς δεν μπορεί να σας αμφισβη-
τήσει. Ούτε εγώ, κύριε Σαίξπηρ, όχι γιατί με πείσατε αλλά γιατί 
δεν υπήρξε τίποτε καλύτερο απ’ τα έργα σας που να με πείσει 
για το αντίθετο. Όλα αυτά φαίνονται πολύ λογικά τόσο που 
να αισθάνομαι εγώ τρελή γιατί δοκίμασα να μπω μέσα σ’ αυτά 
τα δυο τρισευτυχισμένα και αυτάρεσκα έργα. Πέρασαν τόσοι 
αιώνες από τότε και όμως αυτή εξακολουθεί να παραμένει η 
αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Πιθανόν αν ήσαστε εδώ μαζί 
μας να είχατε την ευκαιρία να δείτε δύο παγκοσμίους πολέ μους 
και στο κατώφλι του 21ου αι. ίσως την προετοιμασία ενός τρί-
του. Παρόλα αυτά δεν κουνιέστε απ’ τη θέση σας και σας βλέπω 
να συγκατανεύετε φιλικά γιατί κι αυτά θα περά σουν. Όπως πέ-
ρασε στην Ευρώπη ένας εκατονταετής πόλε μος, μια πανούκλα, 
ένας Μεσαίωνας, μια Αναγέννηση και πόσα ακόμα. Έτσι, και 
στον Ερρίκο Ε΄ δεν υπάρχει Τρελός. Υπάρχει μόνο το φάντασμα 
ενός Τρελού και οι μπηχτές του Φλουέλεν περί στιγμών τρέλας 
του Μ. Αλεξάνδρου και στιγ μών λογικής και σωφροσύνης του 
Ερρίκου, του βασιλιά των δύο ηπείρων. Ποιος τολμά να φέρει 
αντίρρηση; Το Globe Theatre προστατεύεται από μια μικρο-
καμωμένη αυτοκράτειρα που προετοιμάζει με ζήλο την Αγγλία 
των πέντε ηπείρων και των εφτά θαλασσών. Τι είναι μπροστά 
σε όλα αυτά ο φόνος ενός φίλου ή μιας εξαδέρφης;

Ναι, κύριε Σαίξπηρ, μου πήρε πάρα πολλή σκέψη και αρκετή 
στενοχώρια για να καταλάβω ότι σ’ αυτά σας τα δύο έρ γα εσείς 
ο ίδιος κάνετε τον Τρελό και τον κάνετε με τη σο φή μαεστρία 
ενός παλιού και επιτυχημένου θεατρίνου.
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Και ιδού. Στη χαραυγή του 17ου αιώνα σας θα έχω την αλα-
ζονεία να πιστέψω ότι με ακούσατε, κύριε Σαίξπηρ. Εγω ιστι-
κότατα παίρνω σαν απάντηση στη μάλλον οργισμένη επιστολή 
μου έναν Ιούλιο Καίσαρα. Ένας Ιούλιος Καίσαρας που αφήνει 
άφωνο κάθε θεατή και ακροατή. Όχι, εδώ δεν θα κρί νω την 
τρέλα της εξουσίας που πάντοτε υποβόσκει. Εδώ μιλάμε για 
φιλία και μαζί για προδοσία. Ο Καίσαρας, που οδη γεί τον με-
γαλύτερο τότε λαό στον θρίαμβο της ιστορίας του, προδίδεται 
αμείλικτα από τους στενότερους του φίλους. Στο όνομα πάντα 
της δημοκρατίας που είναι ιδέα υψηλότερη απ’ αυτή του Καί-
σαρα σαν ηγέτη. Ο Βρούτος, λοιπόν, όπως το λέει κι ο Αντώνιος 
δεν είναι προδότης, είναι τίμιος άνθρω πος και γι’ αυτό σκότωσε 
τον Καίσαρα. Πόσοι τίμιοι άν θρωποι υπάρχουν στην εξουσία; 
Περίπου στις ίδιες δεκαετίες κάποιος Ιησούς Ναζωραίος ξεκα-
θάρισε αυτό το θεματάκι με δυο κουβέντες: Η εξουσία μου δεν 
είναι εκ του κόσμου τού του. Κι αυτόν τον σκότωσαν όμως. Για 
ποιον λόγο όλες αυ τές οι σφαγές; Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο 
να τον εξηγή σει, φαίνεται αυτονόητος. Ο Αντώνιος σας στον 
περίφημο επικήδειο του προς τον Ιούλιο Καίσαρα υπόσχεται 
στον ήδη έτοιμον όχλο έναν Αύγουστο στη θέση του Καίσαρα. 
Το φά ντασμα του Καίσαρα επισκέπτεται τον Βρούτο μόνο και 
μό νο για να του θυμίσει ότι στην ήδη νεκρή δημοκρατία προ-
στέθηκε κι ο θάνατος μιας φιλίας. Όλα τετελεσμένα αλλά σε 
πολύ παλιούς χρόνους. Στην δική σας ελισαβετιανή εποχή όλα 
φαίνονται ακόμα ρευστά αλλά και στη δική μας εποχή, κύριε 
Σαίξπηρ, φαίνεστε αιώνιος, μόνο και μόνο επειδή κα ταφέρατε 
να μπείτε στο μάτι της εξουσίας απ’ όλους τους δυ νατούς δρό-
μους. Όλα θα είχαν λήξει προ πολλού με αίσιον ή απαίσιον 
τέλος, αν δεν υπήρχαν πάντα οι Τρελοί σας, τα ξω τικά και τα 
φαντάσματα.

Ξανθάκη Άννα & Γκουτζιαμάνη Δώρα, Ο τρελός του Σαίξπηρ, 
Δωδώνη, Αθήνα, 2005, σσ. 61-63
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Αναστασ ία-Μαρί να Τσουτσουλοπούλου

Η Ταρώ της Αννας Ξανθάκη

Αφιέρωση στην αείμνηστη φίλη και συνάδελφο 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο Άννα Ξανθάκη

Σε μία συζήτησή μας, και όταν είχε αρχίσει να γράφει το 
βιβλίο Ταρώ, η Άννα Ξανθάκη μού είχε πει: «Πάντα ήθελα 
να γράψω κάτι για την Ταρώ, αλλά δεν ήξερα πώς. Και 

τώρα βγαίνει αυτό το βιβλίο.» Ένα βιβλίο ασυνήθιστο ως προς 
το θέμα και ασυνήθιστα εμπνευσμένο. Ένα μουσικό βιβλίο, 
γιατί η μουσική ήταν μέρος της συγγραφικής έμπνευσής της.

Αναφορικά με τον τίτλο Ταρώ, η συγγραφέας αναφέρεται, 
στην εισαγωγή της, στην ιστορία της τράπουλας Ταρώ γενικά, 
και ειδικότερα στην τράπουλα του Waite, τη Ryder Pack, που 
χρησιμοποίησε η ίδια στο βιβλίο της.

Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τράπουλες Ταρώ σε όλον 
τον κόσμο, με διαφορετικές απεικονίσεις κι ερμηνείες. Οι συνη-
θέστερες ίσως θεωρούνται αυτές του είδους που χρησιμοποιού-
νται και στο βιβλίο της Άννας Ξανθάκη. Αποτελείται από 78 
χαρτιά. Τα 56 ανήκουν στη λεγόμενη Μικρή Αρκάνα, μοιάζουν 
με τα κοινά χαρτιά, αν κι οι απεικονίσεις των αριθμών είναι 
πλουσιότερες και, επιπλέον, οι φιγούρες είναι ο βασιλιάς, η βα-
σίλισσα, ο ιππότης και ο βαλές (ένα νέο παιδί). Η Μεγάλη Αρκά-
να, με 22 χαρτιά, αποτελείται από έννοιες-ιδέες, όπως ο Τροχός 
της Τύχης, το Άρμα, ο Μάγος κτλ, και το καθένα απ’ αυτά 
αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Μόνον ο Τρελλός δεν έχει αριθμό.
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Το όνομα «Αρκάνα» προέρχεται από το “arcane” που σημαί-
νει «μυστικός», «κρυφός».1 Η Ταρώ προειδοποιεί ή προλέγει — 
για τις δυνάμεις του «καλού» και του «κακού», σίγουρα όμως 
δεν παίζει. Αν παίξεις μαζί της, θα παίξει μαζί σου. Αλλά δεν 
είναι παιχνίδι — κάτι που βιώνει κανείς έντονα σ’ ολόκληρο το 
βιβλίο της συγγραφέως. Πολλοί προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 
τα μυστικά της Ταρώ από παλιές εποχές. Όμως η ερμηνεία δί-
νεται κάθε φορά αλλιώς από αυτόν που την έχει στα χέρια του. 
Λέγεται ότι η Ταρώ προέρχεται από την Ανατολή (Αίγυπτο ή 
αλλού), αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη σίγουρα ο τόπος αρχικής 
προέλευσής της.

Το έργο της Άννας Ξανθάκη έχει κάποια αυτοβιογραφικά 
στοιχεία. Μειγνύει την ιστορία, και ιδιαίτερα την προσωπική 
ιστορία των χαρακτήρων, με το μύθο, την πραγματικότητα, με 
το ρεαλισμό και με τον αποκρυφισμό. Γεμάτο σύμβολα, είναι 
και αλληγορικό. Αγγίζει όλα αυτά, αλλά περνάει και πέρα απ’ 
αυτά.

Αποτελείται από 4 μέρη και 22 κεφάλαια — όσα και τα 
χαρτιά της Μεγάλης Αρκάνας. Διαβάζεται εύκολα, ωστόσο είναι 
πολύπλευρο και βαθύ, και ο αναγνώστης χρειάζεται, για να το 
κατανοήσει καλύτερα, να το διαβάσει τουλάχιστον δύο φορές.

Είναι γραμμένο σαν μυθιστόρημα. Ωστόσο, αυτό το λυρι-
κό μυθιστόρημα (μυθιστορία), με το στοιχείο του φανταστικού 
τόσο έντονο στη γλώσσα που χρησιμοποιεί η συγγραφέας —μια 
γλώσσα σαν της Ταρώ, με κρυφά μηνύματα— είναι και σαν ένα 
πεζό ποίημα. Είναι σαν ένα επικό μυθιστόρημα (με περιγραφές 
της Οδύσσειας μιας οικογένειας επί τρεις γενιές), σχεδόν σαν μια 
Οδύσσεια μεταφερμένη σε πρόζα, ή σαν ένα μυθιστορηματικό 
ποίημα – ιδιαίτερα χάρη στο λυρισμό του, αλλά και στη συμπυ-
κνωμένη γλώσσα του που κρύβει τόσα μυστικά, τόσα μηνύματα 
αμέτρητα και ερμηνείες, όσες σχεδόν και η γλώσσα των Ταρώ.

Το έργο αυτό αγγίζει τόσο την ανθρώπινη όσο και τη ‘θεία’ 
(θεϊκή), τη μυστηριακή φύση των πραγμάτων, αλλά και τα μυ-

1. Βλ. Chamber’s Dictionary, arcane: secret, mysterious [Latin, arca: a 
chest].
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στηριακά έργα της φύσης πάνω στον άνθρωπο, στη ζωή και στο 
θάνατο. Το αναπόφευκτο, η προσπάθεια και, συχνά, η αποτυχία 
να το εμποδίσει κανείς, είναι ένα άλλο στοιχείο, πολύ δυνατό σε 
όλο το βιβλίο — γιατί αυτό προλέγουν τα χαρτιά της Ταρώ. Το 
χτίσιμο, η καταστροφή κι ο αγώνας για επιβίωση, για τη ζωή, 
για την «αθανασία»2, έχουν κανονιστεί, έχουν σχεδιαστεί εκ των 
προτέρων. Τα χαρτιά το ξέρουν, το λένε. Το τραγικό είναι ότι οι 
χαρακτήρες το αισθάνονται —«η διαίσθηση είναι κατάρα», λέει 
ένας χαρακτήρας3— ή το υποπτεύονται ή και το ξέρουν αυτό 
που είναι να συμβεί. Κι όλα ανήκουν, είναι μέρος ενός μεγα-
λύτερου κοσμικού πλάνου ζωής και θανάτου. Η γέννηση της 
Όλγας, για παράδειγμα, δεν είναι σύμπτωση. Είναι η δύναμη 
του αναπόφευκτου: η ζωή της, όπως και όλων των άλλων χα-
ρακτήρων — της Κλειώς (της μητέρας της) και του Αλέξανδρου 
(του πατέρα της), της Ρήγισσας, της Αντωνίας, του Δημοσθένη, 
της Ρήγισσας-Αρχόντισσας Δευτέρας, κ.ά. Όλοι υπόκεινται στις 
δυνάμεις της φύσης, της Μοίρας, αυτού που είναι γραφτό να 
γίνει. Τίποτα δεν φαίνεται να είναι και τίποτα δεν είναι τυχαίο 
σ’ αυτή την ιστορία. Όλα φαίνεται να έχουν προσχεδιαστεί από 
έναν κοροϊδευτικό Θεό. Όμως η ζωή και ο θάνατος αντικαθι-
στά αυτή την ‘κοροϊδία’ με την σοβαρότητα αυτού που προσ-
δοκεί ο κάθε χαρακτήρας να γίνει και τον αγώνα ενάντια σ’ 
αυτό — ενάντια στη φθορά ή ενάντια στη «νοσταλγία» και την 
«ουτοπία»4. Αν και άλλοτε, ειρωνικά, οι χαρακτήρες γίνονται 
νοσταλγοί της νοσταλγίας και της ουτοπίας, γιατί δεν υπάρχει 
κάτι καλύτερο. Αν τα γεγονότα εμφανίζονται να είναι τυχαία, 
η ουσία τους είναι ότι οδηγούν σ’ αυτό που πρέπει να είναι. Και 
εδώ, το όραμα και το όνειρο αναμειγνύονται με την ‘πραγματι-
κότητα’, ο μύθος με τη σύγχρονη ζωή των χαρακτήρων.

Κάθε χαρτί συμβολίζει, αναπαριστά το πεπρωμένο των χα-
ρακτήρων και την πορεία των γεγονότων ή ρωτά τα μελλού-
μενα στο κάθε κεφάλαιο. Αλλά κάθε χαρτί γίνεται κι ένας χα-
ρακτήρας ή το αντίστροφο: κάθε χαρακτήρας ενσαρκώνει ένα 
χαρτί της Ταρώ!

2. Ξανθάκη, Άννα, Ταρώ. Κέδρος: Αθήνα, 1995, σελ.23, 30, 38, 55, κ.ά.
3. Ταρώ, σελ. 76, κ.ά.
4. Οι έννοιες της νοσταλγίας και της ουτοπίας είναι διάχυτες στις σελίδες όλου 
του βιβλίου.
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Κάθε κεφάλαιο περιγράφει στιγμιότυπα, σκηνές, γεγονότα. 
Διαβάζοντας το έργο αυτό, σ’ ένα επιφανειακό, ας το πούμε, 
επίπεδο, υπάρχει (και με την Αριστοτελική έννοια) η αρχή, η 
μέση και το τέλος. Κάθε κεφάλαιο φαίνεται να υπάρχει σαν 
συνέχιση του προηγούμενου, αλλά αποτελεί κι αυτόνομη οντό-
τητα, με μια δικιά του αρχή-μέση-τέλος, σαν μια ξεχωριστή 
ιστορία, που παίζει καθοριστικό ρόλο για τα μετέπειτα γεγονότα 
που εξελίσσονται. Κι ο Τρελλός επανεμφανίζεται κι άλλες φο-
ρές (στο θάνατο της πρώτης Κλειώς, στην αρρώστια της Όλγας 
κτλ), το ίδιο και ο Μάγος (στο κεφάλαιο με τον Διάβολο).

Σε ένα άλλο επίπεδο, οι ιδέες της Ζωής, της Γέννησης, Ωρί-
μανσης και του Θανάτου, του Τέλους, παρουσιάζουν την ιστο-
ρία σαν μια ιστορία χωρίς αρχή και τέλος — δηλαδή, σαν έναν 
Κύκλο: όπως είναι ο Τροχός της Τύχης, όπως είναι ο κύκλος 
(ή η έλλειψη) στο χαρτί του Κόσμου. Το μήνυμα είναι η Ζωή, 
αν και με κάπως ερωτηματικό τόνο, ιδιαίτερα σε σχέση με τον 
πόνο. Η εικόνα του κόκκινου ποταμού (το αίμα) στο τέλος του 
βιβλίου είναι αυτό που θρέφει, που δίνει τη ζωή — η ουσία της. 
Το σταμάτημα της ροής αυτού του ποταμού είναι το τέλος της 
ζωής. Ίσως αυτό να είναι το απάντημα στο ερώτημα πού είναι 
η ζωή: «Γιατί κανένας άνθρωπος, ποτέ, δεν υποψιάστηκε πού 
βρίσκεται η ζωή».5

Το Ταρώ είναι ένα έργο με πλούσιες περιγραφές, π.χ. στο 
πρώτο κεφάλαιο του Τρελλού, με τη Ρήγισσα και την Αντωνία 
στο τραπέζι, που θυμίζουν και θεατρικό έργο ή κινηματογρα-
φική ταινία, όπου βλέπει κανείς τα χρώματα, τα πρόσωπα, το 
χώρο, τα υλικά. Αυτός ο πλούτος της γλώσσας, του στυλ της 
συγγραφέως, κυριαρχεί σ’ όλο το βιβλίο. Άλλοτε, ίσως έχει κα-
νείς την αίσθηση ότι σταματάει ο χρόνος σε μια στιγμή. Όμως 
το ‘ταξίδι’, η κίνηση ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, οι με-
τακινήσεις των χαρακτήρων από την Ουτοπία και τ΄ανάπαλιν, 
ή, τέλος, της Όλγας και του Ιωάννη προς το νησί, το τραίνο, 
ακόμη κι οι σκέψεις των χαρακτήρων (που είναι ‘δράση’ στο 
μυαλό), αλλά και το θέμα της Νοσταλγίας που επανέρχεται — 
ή, καλύτερα, που ποτέ δεν εγκαταλείπεται, γιατί είναι μέρος της 

5. Ταρώ, σελ. 65.
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ζωής των χαρακτήρων, όπως και η Ουτοπία — δημιουργούν το 
χρόνο και το πέρασμά του μέσα στην πλοκή.

Το μυθικό στοιχείο (ιδιαίτερα έντονο στα κεφάλαια του Αυ-
τοκράτορα, του Θανάτου, της Σελήνης ή του Κόσμου, για πα-
ράδειγμα), τα σύμβολα, όπως π.χ. η άσπρη και η μαύρη Σφίγγα 
στο «Άρμα», και οι αλληγορίες (δηλαδή, όπως ελέχθη, τα χαρ-
τιά της τράπουλας ειδωμένα όχι μόνο σαν σύμβολα, αλλά σαν 
χαρακτήρες ή σαν δρώμενα, σαν γεγονότα, και αντίστροφα οι 
χαρακτήρες και το πεπρωμένο, που γίνονται, είναι τα χαρτιά) 
συνδυάζονται θαυμάσια με ένα ρεαλισμό, που άλλοτε παρου-
σιάζεται σατυρικά, άλλοτε με χιούμορ (όπως στο επεισόδιο με 
το ραδιόφωνο του Περσέα6 ή το ρολόι του Αλέξανδρου,7 κ.ά.) ή 
μέσα σε μια ατμόσφαιρα αναζήτησης ή απαισιοδοξίας στον αγώ-
να για ζωή —ή την «αθανασία»— και τέλος, σε μια ατμόσφαιρα 
αισιοδοξίας, όπως στα κεφάλαια «Ο Ήλιος» και «Ο Κόσμος».

Στο κεφάλαιο του Ήλιου ιδιαίτερα υπάρχει μια ελαφράδα 
στο στυλ, στον τόνο και γενικά στην έκφραση, στη διήγηση, 
που σηκώνει ένα πέπλο βαρύτητας από προηγούμενα κεφά-
λαια. Η Όλγα είναι ο Ήλιος, ακτινοβολεί, πιστεύει, δεν νιώθει 
μόνη — κι ας είναι μόνη. Ο «έρωτας δεν είναι ύβρις» πια.8

Το ίδιο, αλλά και με μια ισορροπία ανάμεσα σε αντιθέσεις, 
συμβαίνει και στο τελευταίο κεφάλαιο του Κόσμου. Μια ισορ-
ροπία αποδοχής, ήρεμη και εμπλουτισμένη από την εμπειρία 
του Τρελλού, που κατευνάζει τις εντάσεις και κλείνει τον κύκλο 
της Ταρώ με ένα μήνυμα αιωνιότητας και συνέχισης του Κό-
σμου στη «χούφτα του Θεού».9

(Από την παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Ξανθάκη Ταρώ. 
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1995, σε εκδήλωση 
του βιβλιοπωλείου “Δέντρο” στη Ρόδο).

6. Ταρώ, σελ. 24-25.
7. Ταρώ, σελ. 50.
8. Ταρώ, σελ. 82.
9. Ταρώ, σελ. 116.
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Λίζυ Τσ ιρ ιμώκου

Κάτι απ’ τον Πλούτωνα…
(δύο κείμενα της Άννας Ξανθάκη)

Ο “Ωλήν” υπήρξε ένα βραχύβιο και δυσπρόσιτο σήμερα νε-
ανικό λογοτεχνικό περιοδικό που κυκλοφόρησε 10 τεύχη 
(1980-1983) με κύριους υπεύθυνους τον Ηλία Λάγιο και 

τον Γιώργο Κοροπούλη, ποιητές. Ο τόνος του εντύπου σαφώς 
αντισυμβατικός, ενίοτε οργισμένος και προκλητικός, το διαφο-
ροποιούσε από τα τρέχοντα ή νεότευκτα τότε αντίστοιχα περιο-
δικά. Ωστόσο, στα λίγα τεύχη του φιλοξενήθηκαν αξιόλογα ποι-
ήματα, πεζογραφήματα, μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων, 
στιβαρά δοκίμια, καυστικά κριτικά σχόλια.

Η Άννα Ξανθάκη, έχοντας πίσω της τη “Διαλεκτική της συ-
νουσίας” (εκδ. Διογένης, 1980), μια τολμηρή πρόταση για τα 
δεδομένα της εποχής, συμμετέχει στο εκδοτικό πείραμα του 
Ωλήνα. Εντοπίζουμε δύο συνεργασίες της, τη μία στο τρίτο 
τεύχος (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1981) με το μονοσέλιδο κείμενο 
«Παγανισμός», και την άλλη στο πέμπτο τεύχος (Ιούνιος-Ιούλι-
ος-Αύγουστος 1981) με αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Τα 
παιδιά που θα τα φάει ο Κρόνος». Ο «Παγανισμός» περιγράφει 
μια σκληρή νύχτα αϋπνίας, που παίρνει διαστάσεις μάχης με 
το χρόνο, ένα στοίχημα με τον ένδον δράκο πως θα νικήσουν 
οι προσωπικοί θεοί, δηλαδή εκείνοι οι παλιοί, η Αφροδίτη, ο 
Βάκχος, ο Απόλλωνας, κάτι απ’ τον Πλούτωνα, πολύ απ’ την 
Περσεφόνη…

Αστραπιαίες εικόνες εναλλάσσουν ψυχωμένα τοπία του χθες, 
φως, γάργαρα νερά, μυρωδιές, γεύσεις, με τον τωρινό εφιάλτη: 
ο δράκος είναι αχόρταγος και τρέφεται με σάρκες για να κάνει 
τη δουλειά του, να διώχνει την ειμαρμένη από τους θεούς. Αν 
μείνει νηστικός, αδηφάγος καθώς είναι, τους τρώει. Το βραχύ, 
συμπυκνωμένο κείμενο, μια κραυγή αγωνίας, κλείνει με τη σι-
γουριά μιας πρόσκαιρης νίκης: οι θεοί γλίτωσαν και απόψε, 
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χαράζει μια νέα μέρα ανύποπτη για τον λυσσαλέο, ολονύκτιο 
αγώνα με το θηρίο («ξαναγυρνώ στους ζωντανούς που με καλη-
μερίζουν και δεν τρέχει τίποτα»). Παρένθεση ίσως αυτή η αυγή 
και η καλημέρα που υπόσχεται, το θηρίο έχει απλώς αποκοιμη-
θεί, η μεγάλη νύχτα που το τρέφει και το δυναμώνει είναι με 
το μέρος του˙ πάντως, προσώρας οι θεοί ζουν και η παγανιστική 
πίστη αφήνει την ελπίδα ότι η Περσεφόνη, παίρνοντας «κάτι 
απ’ τον Πλούτωνα», κλέβοντας λίγο από το σκοτάδι του, θα 
μπορεί να ανεβοκατεβαίνει στα παλάτια του φωτός και του 
ερέβους, μισή του εδώ και μισή του άλλου κόσμου. 

«Τα παιδιά που θα τα φάει ο Κρόνος», καθώς φαίνεται, 
θα κατέληγαν σε ένα είδος αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος. 
Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να κατατάξει κανείς τα κείμενα της 
Άννας Ξανθάκη σε συγκεκριμένα και δεδομένα σχήματα ή να 
τους θέσει ειδολογικούς περιορισμούς. Η πρωτοπρόσωπη αφή-
γηση στα δημοσιευμένα αποσπάσματα αναλαμβάνεται από μια 
νεαρή φοιτήτρια που επιστρέφει στο χωριό για τις μέρες του 
Πάσχα. Αφορμή για επανασύνδεση με την παλιά κοριτσίστικη 
παρέα, αλλά και ξεκαθάρισμα με λογαριασμούς του παρελθό-
ντος, αποχαιρετισμός μιας αλλοτινής, ανέμελης και υποσχετι-
κής εποχής που οι σημερινές περιστάσεις την αναπροσανατο-
λίζουν αλλιώς. Δεν διαγράφονται πλήρεις χαρακτήρες, βέβαια, 
σε αυτά τα αφηγηματικά θραύσματα, ούτε καν ολοκληρώνεται 
το προφίλ της αφηγήτριας — μολονότι ο ρόλος της «φοιτήτρι-
ας», μιας εκκολαπτόμενης διανοούμενης ούτως ειπείν, δικαι-
ολογεί τους περισπούδαστους συλλογισμούς-αφορισμούς που 
ακούγονται στο κείμενο: «Η ευδαιμονία είν’ ένα φρούτο που 
δεν κλέβεται από ξένους παραδείσους», «Η πίστη είναι μεγάλο 
πράμα, κουνάει βουνά», «Η αγάπη είναι θρησκεία τίμια και 
καθαρή»… Είναι ο νέος άνθρωπος που ψάχνεται, επιχειρεί να 
ορίσει τον κόσμο του, τις γνώσεις του, τις δυνάμεις του, παίρνει 
τις αποφάσεις του, κλείνει δρόμους, ανοίγει άλλους, ζει έντονα 
το δράμα της αυτογνωσίας. Επιπροσθέτως όμως εδώ όλη αυτή η 
διαδικασία αφορά μια πάσχουσα συνείδηση, που δεν συμφιλιώ-
νεται με τις δυσκολίες του παρόντος ή που προσπαθεί να βρει 
αντερείσματα στον ζόφο και την απελπισία, αλλά αμέσως μετά 
τα αμφισβητεί και αναιρεί την ισχύ τους. 
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Ο αναγνώστης τούτων των κειμένων πρέπει να έχει κατά 
νου ότι διαβάζει τα γραπτά ενός εικοσιτετράχρονου κοριτσιού 
που μπαίνει στην αρένα των «γραμμάτων και της τέχνης» απο-
βάλλοντας περιττά φορτία. Πετά τις ευκολίες και τις ετοιμο-
παράδοτες συνταγές, αναδιπλώνεται στον μύχιο κόσμο του και 
βγάζοντας το μέσα έξω δείχνει μια ανησυχητική, αν όχι τρομα-
κτική, εικόνα. Πρόκειται για την αλήθεια που λέει ότι η νεανική 
δεν είναι η καλύτερη ηλικία του ανθρώπου, όταν βομβαρδίζεται 
από προτάσεις, πιστεύω, επιταγές ή και απειλές, και καλείται 
να επιλέξει, να γκρεμίσει και να κτίσει τον οίκο του. Στα πρώ-
ιμα αυτά γραπτά διακρίνεται λοιπόν, κατά κάποιον τρόπο, μια 
«Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής»: η αρχιτεκτόνισσα θητεύει 
στη μαστορική της τέχνης της κι ετοιμάζει τα δικά της ρήμα-
τα. Πειράματα. Δύσκολα. Επίπονα. Είναι κάτι που φαίνεται 
στα κείμενα που έχουμε μπροστά μας. Οπωσδήποτε όμως έχουν 
υπερβεί τη στάθμη του άτεχνου και ανήκουν στην επικράτεια 
του έντεχνου λόγου.
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Παγανισμός

Της Άννας  Ξανθάκη

Αποφάσισα ξαφνικά να περιμένω το ξημέρωμα. Βαστάω. 
Άραγες, τί μορφή νάχει ο χρόνος σαν τον ζεις στη συνέχειά 

του; Σήμερα δε θ’ αρχίσει μια καινούργια μέρα, δε θα επανα-
ληφτεί η χτεσινή; Ανάμεσα στα δυο εικοστετράωρα στάθηκα 
παρά φύσιν εγώ. Παραβίασα τις μυστικές πόρτες της νύχτας 
από εκδίκηση, έτσι χωρίς σκοπό. Δεν μπορείς ν’ ανακαλύψεις 
τη νύχτα, είν’ απρόσιτη, μόνο να ξενυχτήσεις μπορείς κι αυτό 
κανονικά βλάφτει. Μα μου πέρασε ξώπετσα, δεν ξέρω πώς να 
το εξηγήσω. Ίσως γιατί κι οι δικές μου οι μυστικές πόρτες πα-
ραβιάστηκαν. Το αίμα μου κυλάει σαν λάβα: Αργά και κατα-
στροφικά κι αμετάκλητα.

Ξαναμέτρησα τους θεούς μου: Αφροδίτη, Βάκχος, Λευκοθέα, 
Λητώ. Κάτι απ’ τον Πλούτωνα, πολύ απ’ την Περσεφόνη κι 
οι μυστήριες θεότητες των ανατολικών λαών. Η Καλυψώ και 
κάτι απ’ το Χριστό, Δαυίδ, Απόλλωνας, Υάκινθος και Ήβη και 
δέντρα και φως και κελαρρυστά νερά, τρέχοντας προς τα πίσω 
ξέφρενα. Ποτάμια στερεμένα, λόφοι, άσφαλτος και λήθαργος, 
περαστικά φορτηγά, αηδιασμένα, ταξίδια στα Βαλκάνια, οι κό-
ρες στα μουσεία κι η Άρτεμη χαμένη στα νερά του Ιλισσού, 
βίασαν την Αφροδίτη, περιγέλασαν το Δία, ξεχαστήκαμε. Μα 
σε θυμάμαι, σαν έχω το κουράγιο, να γελάς, να θυμώνεις, ν’ 
αστράφτεις, να μοσκοβολάς θυμάρι, να καταβροχθίζεις με τις 
χούφτες τα σμέουρα και ν’ αγαπάς τον ουρανό απλά, αλαχτά-
ριστα. Το ξέρεις πως πέθανα σιγά-σιγά κι όμως φοβάσαι, σαν 
παιδάκι που είδε εφιάλτη, έρχεσαι για παρηγοριά, μα μ’ έχεις 
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πια σκοτώσει. Στο κάτω-κάτω έχεις δίκιο, δε μου χρωστάς τί-
ποτα, μια και δε σου γέννησα το Χριστό, έχεις δίκιο εκείνος 
είναι μονάχα δικό μου παιδί. Το καλύτερο είναι —και το ξέρεις 
καλά— πως πέθανα σιγά-σιγά, ανεπαίσθητα. Η ειδωλολατρεία 
μου κανέναν δεν ξεφνιάζει.

Τώρα χάραξε. Κάτι σμήνη πουλιά αναταράζονται φωνακλά-
δικα, τελειώνει ο Μάρτης. Οι αράχνες και τα ζούδια χώνονται 
βιαστικά στην τρύπα της μπανιέρας, φοβούνται, όλοι φοβού-
νται σα βγουν απ’ τα κρυφά τους κάστρα.

Η μάχη τέλειωσε με την αυγή. Ο δράκος που χρόνια τρέφω 
μέσα μου για να σωπαίνει, με κατάφερε να του ρίξω τις τελευ-
ταίες μου σάρκες. Έφτασα στο τέλος, έδωσα και τη ρεζέρβα. 
Τώρα πρέπει να βρω φαΐ, όσο ο δράκος δε μιλάει, όσο είναο 
χορτάτος, κάνει καλά τη δουλειά του: Διώχνει την ειμαρμένη 
απ’ τους θεούς. Μα σα μείνει νηστικός, το ξέρω καλά, ψάχνει 
αλλού να βρει φαΐ και τρώει τους θεούς. Τώρα όμως ζουν. Για 
σήμερα, για χτες, για αύριο, τί μπορώ να πω μια και μπήκα μεσ’ 
στη νύχτα; Το ρολόι μια φορά, δείχνει πως έξη παρά δέκα ώρα 
Ελλάδος, παροδική, μοναδική αυγή του Μάρτη που ξεψυχάει, 
ο δράκος επιτέλους, αποκοιμιέται. Κι εγώ ξαναγυρνώ στους ζω-
ντανούς που με καλημερίζουν και δεν τρέχει τίποτα.

ΩΛΗΝ, 3 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1981)
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Τα παιδιά που θα τα φάει ο Κρόνος

Της Άννας  Ξανθάκη

Εκείνο το Πάσχα πήγαμε στο χωριό. Μόνο και μόνο από όμορ-
φες αναμνήσεις, γαλήνη, ηρεμία, τέλος πάντων όλα τα σχε-

τικά. Καθένας μας ζει, ή προσπαθεί να ζήσει την εμπειρία του 
χωριού του, λες και μπόρεσε ποτέ άνθρωπος να παρηγορηθεί 
και να τα πει με τις ξερολιθιές.

Βρεθήκαμε, ένα μάτσο κορίτσια, η παλιά παρέα, απ’ τα τέσ-
σερα σημεία του ορίζοντα, να παρακολουθούμε όλη τούτη την 
ξεχασμένη ζωή και να μη βγαίνει ο νους μας απ’ την καινούρ-
για μοίρα, φοιτήτριες σήμερα, καμιά να μην τολμάει να ξεστο-
μίσει αύριο. Το Ευθυμί έφερε τα βιβλία του μαζί. Όλη μέρα 
διάβαζε, απόφευγε την επαφή μας, το βράδυ στην εκκλησία, 
γλυκειά, κακόμοιρη αυτοάμυνα, δεν τρέχει τίποτα. Η Λένω όλη 
μέρα ασβέστωμα, σκούπισμα, πλύσιμο και κουλτούρα —ορίστε 
μας, όλα έτσι τ’ αφήνουν, χρειάζεται νάρθω εγώ για νάχει κά-
ποια τάξη— κι όλο ν’ αλλάζουν τα καδράκια κι η επίπλωση. 
Κι εγώ τριγυρνάω ακατάπαυστα ανάμεσά τους, όπως πάντα σα 
μαύρο στοιχειό, φορές σοφή, κι ωστόσο ανίσχυρη, ανυπεράσπι-
στη και κρύα.

Νύχτα στην εκκλησία. Τα καλντερίμια παρατημένα, χαλα-
σμένα, η λάσπη ώς το γόνατο, τα φώτα καμένα, η καμπάνα 
έχει πάντα ηχώ. Το ξύλο του επιτάφιου φαίνεται καθαρά, τα 
λουλούδια είναι λίγα φέτος, απότιστα από χέρι ανθρώπου. Δεν 
ψάχνω να βρω το Θεό. Ούτε κανένας άλλος. Ούτε δοσμένη είν’ 
η πίστη. Μα εδώ έχει ζέστη, κάμποσα χνώτα παραπάνω, και τα 
έθιμα, οι ρίζες.
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— Εμένα μ’ αρέσει, βιάζεται να πει η Λένω.
— Τρελαίνομαι, ανάβει το Ευθυμί.
— Τί γλυκειά αίσθηση! Χαμογελάει η Αγγελικούλα.
Τ’ αγόρια στ’ απέναντι στασίδι έβγαλαν μουστάκια, μάκρυ-

ναν τα μαλλιά τους. Κάποιος μου ανάβει τη λαμπάδα, μου 
κουνάει μηχανικά το χέρι, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, σταυ-
ρός. Ο παπάς ψέλνει στην ωραία πύλη. Είναι φάλτσος, μια 
φωνή στριγγλή, δίχως αρμονία, δίχως κατάνυξη, κανείς δεν 
ενοχλείται, κανείς δεν τον προσέχει, κι εξάλλου αυτός ειν’ όλος, 
δεν έχουμε άλλον.

Μεγάλη Παρασκευή, δε βγάλαμε φαΐ στο τραπέζι, ο Νίκος 
ειν’ έξω φρενών, μα δεν πιστεύω, σας λέω, αυγά και τυρί και 
σαλάμι, δεν πιστεύω, σας παρακαλώ, δεν πιστεύω!

Κοιτάω στ’ απέναντι στασίδι. Μ’ απαντούν πρόθυμα βλέμ-
ματα, ήταν πάντα έτσι εδώ, μα δεν είμ’ ωραία.

«Δε με νοιάζει!», απαντάει τ’ απέναντι στασίδι, «όπως νά-
ναι!»

«Όχι», νεύω, «όχι, πάει, τέλειωσε».
Δεν καταλαβαίνουν, απορούν: «γιατί;»
«Έτσι», δεν εξηγώ, «έτσι».

Μαδήσαν τον επιτάφιο, φωνάζουν, στριμώχνονται, ένα μι-
κρό πέφτει και κλαίει, οι γυναίκες πηγαδάκι βουίζουν γύρω 
μου, οι ψάλτες σωπαίνουν για λίγα λεφτά, τί θα πουν τώρα, 
ο δεξιός κλαψουρίζει χωρίς να λέει τίποτε, για να κρατήσει το 
ίσιο, η υπόθεση θυμίζει έντονα απεργία της ΕΡΤ.

Το βλέμμα μου τριγυρίζει φρενιασμένο παντού, υγρό και 
τρελό. Τ’ αγόρι με το χακί αμπέχωνο με προσέχει. Δεν το ξέρω, 
πώς έτυχε; Ξεβαμμένο τζην, μαλλί ατημέλητο, τρίχες αναρχι-
κές, ύφος επίσημο, σοβαρό, μα όχι πομπώδες. Μπορεί και κνί-
της. Με περιζώνει ύπουλη περιέργεια. Ξανακοιτάω. Το βλέμμα 
μου τίμιο, σοβαρό, δίκαιο, η ερώτηση πεντακάθαρη: «Θες;»

Γυρνάω αργά το κεφάλι αλλού, δεν έχω πια καμιά περιέρ-
γεια.

— Όχι, δε θέλω, απαντώ ψυχρά και σταθερά και σβήνω τη 
λαμπάδα.

— Φέτος δεν είχε περιφορά. Με τέτοιο κρύο!
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* 
Αντίο λοιπόν οι ικεσίες, αντίο τα κλάματα, οι λυγμοί, ύφος, 

ρόλοι, λουλουδιασμένες Κυριακές και τρυφερά, παιδιακίσια χά-
δια, αντίο ο βρυκόλακας της ευαισθησίας που επισκέφτεται 
κάθε μεσάνυχτα τα μουσκεμένα κρεβάτια των άλλοτε παρθέ-
νων, τρυπώνει απ’ όποιο άνοιγμα βρει στους τεκέδες και τσα-
κώνει τα σβησμένα μάτια ακριβώς στη χαραμάδα ανάμεσα ζήση 
και θάνατο, μ’ ένα χαμόγελο κατανόησης και μίσους. Αντίο οι 
γιορτές της αγάπης μέσα στο μούχρωμα της ανοιξιάτικης δύ-
σης, ανάμεσα σε μυρωδιές, θωπείες και γαργαριστές φλυαρίες, 
αντίο στα οράματα της παλιάς ελπίδας που αργοπνίγονται μέσα 
σε χασμουρητά, ροχαλητά και λαχανιαστά, βιαστικά πηδήματα, 
αυταπόδεικτες διατυπώσεις του έρωτα που μασκαρεύεται από 
ώρα σε ώρα φουριόζικα, να προλάβει την αναπαραγωγή και 
την κατανάλωση, σα μικρός, μεθυσμένος σάτυρος, που δεν τα 
βγάζει πέρα βέβαια, μα δεν το ξέρει ακόμα.

Καταβροχθίζεις τεράστιες ποσότητες ψωμιού, καταπνίγεις 
ό,τι μπορείς, ένα δυστυχισμένο τετράπαχο σώμα, γιομάτο ιδρώ-
τα, δίπλες κι ανάγκη, που κοιμάται για να μη σκέφτεται ή σκέ-
φτεται για να μην κοιμάται. Κάποτε είχες κρύσταλλο καρδιά, 
κρύσταλλο φωνή, κρύσταλλο κορμί, πώς θάμπωσαν τόσο πολύ 
όλα τώρα, πού χάθηκαν τα δώρα σου, πού χάθηκες κι εσύ;

Στην αρχή είχες λίγη φαγούρα, έξυσες το λαιμό σου, τα 
χέρια σου, τα γόνατά σου, πέρασες ολάκερη την παλάμη στο 
μούτρο σου, ύστερα άρχισες να τρίβεσαι, πασπάτευες ανήσυχα 
τα ρούχα σου, τέλος τα ξέσχισες πέρα για πέρα στην αγωνία σου 
για λίγη ανακούφιση κι απόμεινες ολόγυμνη κια πορημένη για 
μια μονάχα στιγμή. Τίποτε δεν έγινε. Σαν έγδαρες και το πετσί 
σου ολάκερο με βάρβαρες νυχιές και δαγκωματιές, το πήρες 
πια απόφαση. Ντύθηκες βιαστικά και κατέβηκες στο δρόμο, ν’ 
αναζητήσεις πάλι το εκτονωτικό σου, μ’ όποιο αντίτιμο. Δεν 
κόβεται. Αντίο οι εικασίες και τα οράματα, οι ονειρεμένες δροσε-
ρές αυγούλες, ο ύπνος ανάσκελα κι ησυχασμένα, το αχνορόδινο 
γλυκό φως του καντηλιού κι η ευωδιά απ’ το θυμίαμα, ανάκα-
το μ’ οινόπνευμα, για το πανάκι πούβαζε η θείτσα στην κοιλιά 
της, αντίο η μυρουδιά του φρεσκοψημένου καφέ τα πρωινά 
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στην κληματαριά κι η τρυφερή αγκαλιά του αγαπημένου, η 
αν θρωπιά που άχνιζε κι ανέβαινε μέσ’ απ’ τη σκαμμένη γη του 
μεσημεριού, ο πόθος κι η ανάπαυλα, ο μασκαριάτικος χορός 
γύρω απ’ τη θράκα και το βροντερό σκάσιμο του κάστανου 
πάνω στα κάρβουνα…

Τριγυρνώ τώρα στους μαύρους δρόμους της καταστροφής, 
διαστρεβλωμένη απ’ την αναμονή του ακούσματος πιθανών 
ήχων, ανάμεσα στις βουβές, μανταλωμένες πόρτες της πόλης 
που σκοτώνει τα παιδιά της τρώγοντάς τα, μια τελευταία συνή-
θεια, η περιέργεια, δεν άκουσες για την κατάσταση πολιορκίας;

Κι όλα βουβάθηκαν. «Στην άκρη της σιωπής είναι πάντα 
ένας άνθρωπος». Για να σε σκοτώσει ή να σ’ αναστήσει, θάθελα 
να διαλέξω ή νάμαι ο άνθρωπος, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
μη σαλεύεις, μη σαλεύεις, ξέκλεψε όση ζωή απομένει ακόμα.

* 
Η ευδαιμονία είν’ ένα φρούτο που δεν κλέβεται από ξένους 

παραδείσους. Ανοίγεις ξαφνικά διάπλατα τα χέρια σου και χοπ! 
ξετινάζονται απ’ τις αγκαλιές σου άστρα και ύαινες, λουλού-
δια κια αγκάθια, αδέρφια κι εχθροί, νίκες και ήττες προς τα 
πάνω, κι ο κόρφος σου είναι καθαρός και λεύτερος να υποδεχτεί 
κάθε καινούργιο, ατόφιος και μαλακός σαν πουλοφωλιά, όπου 
η λάσπη είν’ απαραίτητη για να μεταδώσει στους νεοσσούς τη 
θαλπωρή της μάνας.

Χαμογελάς κι απλώνεσαι, πλαταίνεις κι αγκαλιάζεις, σε 
μια πόλη ήρεμη και χαϊδεμένη σαν το μαναράκι του τσοπάνη, 
αστροπηδηχτής κι αδερφοκτόνος αντάμα, με την πλάνα ψυ-
χραιμία του ανταριεμένου, κάνοντας ανακωχή με τους γαλαξίες 
κι έχοντας πλήρη κατανόηση του τί σημαίνει κάτι τέτοιο.

— Είσαι το αντίσωμα της ύπαρξής σου.

Δώδεκα φορές τα δώδεκα μαγνάδια του ήλιου και της θάλασ-
σας με περίζωσαν και στα κατασιγάσματα ακούραστα στριφο-
γύρισα τ’ αδράχτι τους πάλι και πάλι, ώσπου να τυλιχτεί γερά 
και λαμπερό γύρωθέ μου το νήμα της ζωής.
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Κι είμαι πάλι εδώ, παρθένα ανέραστη κι αγνή, ζωσμένη πι-
σώπλατα τις καλές μέρες που θάρθουν, να τις κάψω σαν ξε-
ρόκλαδα στα τζάκια του χειμώνα, να ζεσταθούν οι υποψίες κι 
οι σιγουριές και να λυώσουν σπινθηροβολώντας και σπάζοντας 
τα δίχτυα του παραμυθιού. Είναι μπροστά μου όσα έγιναν κι 
όσα θα γίνουν κι ανοίγω διάπλατα μια-μια τις εφτά πληγές του 
Φαραώ, μεταρσιώνοντάς τες μ’ ευκολία εκπληχτική στα εφτά 
ιερά μυστήρια.

Είμαι πάλι στημένη στη μέση με τα μάτια γλυκά κλεισμένα 
στα χέρια, η μικρή Ελένη που κάθεται και κλαίει, γιατί δεν την 
παίζουνε οι φιλενάδες της. Φοβάμαι τη μακρυνή, περασμένη 
αγάπη, με τον ίδιο αργό, ηδονικό φόβο που νοιώθαμε παιδιά 
ακούγοντας τις αναμνήσεις του πατέρα απ’ τον πόλεμο. Χαμέ-
νος ή κερδισμένος, αδιάφορο, φτάνει ονάχα νάναι μακρυνός, 
να μην κινδυνεύουμε απ’ τη διαθεσιμότητά του.

Θυμάσαι πάλι τις ώρες της ηλιόλουστης τεμπελιάς στα ιδρω-
μένα βράχια πλάι στο νερό, σαν έβλεπες με μισάνοιχτες κόρες 
τα κορμιά τους χρυσά κι αστραφτερά ν’ ανασαλεύουν αγκαλιά-
ζοντας τους πολύτιμους βυθούς, και την έκφραση, που άθελα 
κι αυθόρμητα έπαιρνε η αγκαλιά σου, σαν της απόθεταν τυχαία 
μέσα ένα απαλό κι απίστευτο μωρό.

Κόντεψε να πνιγεί εκείνη τη μέρα κοντά στα βράχια, είχε 
τρομερό κύμα, και βγήκε γρήγορα-γρήγορα έξω παλεύοντας με 
τη λαχανιασμένη ανάσα της, την ώρα που όλη η υπόλοιπη 
απρέα ξεκαρδιζόταν στα γέλια με τα χάδια της και στο κάτω-
κάτω κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου σωστό.

Τράβηξα το διάολό μου να σας ξεκολλήσω απ’ το πετσί μου, 
πάντα πρόσφορο και πρόθυμο το άτιμο για οποιουδήποτε εί-
δους βδέλλα.

— Ξοίταξε, Κώστα, καταλαβαίνεις μόνος σου πολύ καλά 
πως δεν μπορεί να συνδυαστεί το πνεύμα του Μπρεχτ μ’ εκεί-
νο του Μαλλαρμέ, και πως, αν μια στις χίλιες το κατάφερνες 
ποτέ, και του ενός και του άλλου θα έτριζαν τα κόκκαλα απ’ 
τη δυσαρέσκεια.

— Ίσως αυτό που ζητάω, νάναι, πολύ απλά, θεός.
Η πίστη είναι μεγάλο πράμα, η πίστη κουνάει βουνά. Μα 

το να είσαι θεός, είναι σήμερα τρομαχτική ευθύνη και δεν την 
αναλαβαίνει κανείς. Ώρες-ώρες αναλογιέμαι την ερημιά του πα-
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λιού μας θεού, που δεν κυβέρναγε μονάχα όσα ξέραμε, μα —
για να μην έχει την πιο μικρή ελπίδα επιβιώσεως— κι όσα δεν 
ξέραμε ακόμα. Και φαντάζομαι πόσο θα διασκεδάζει να μας 
βλέπει ολόγυρά του, μικρούληδες-μικρούληδες θεούς, να πασχί-
ζουμε με κόκκινες πανηγυριώτικες καραμούζες να γκρεμίσουμε 
τα τείχη της Ιεριχούς. Κι ύστερα, πρέπει κάπου ν’ αποταθούμε, 
γιατί δεν είναι πιο μεγάλη, μα πιο βαθειά και πιο πραγματική 
η ευτυχία του ταπεινού. Η δύναμη που παίρνουμε από μέσα 
μας δεν είναι δική μας, μα των περιστάσεων, κι η μοιρολατρία 
είναι θρησκεία που κρατάει λίγο.

Η αγάπη είναι θρησκεία τίμια και σταθερή, μα δε μπορεί να 
ξεχάσει κανείς πως ο παλιός, γκρεμισμένος θεός της δυστυχώς 
δεν πέθανε, αλλά κυκλοφορεί αθέατος και σαρκαστής ανάμεσά 
μας και λίγοι έχουν τη λεβεντιά να βαδίζουν ατρόμητοι κατ’ 
απ’ το βλέμμα του και δίχως τη βοήθειά του πια. Κανείς δε θα 
μπορεί να δηλώσει ονειροπόλος, δίχως να αιστανθεί λίγο ή πολύ 
γελοίος. Ο τελευταίος δρόμος που έκλεισε, έριξε στα βλέμματα 
τη σκιά του τρόμου, και μια αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που 
κρύβουν μυστικά τα παγιδευμένα μέλη τους, προτιμώντας να 
φανούν κουτσοί, κουλοί, στραβοί, μουγγοί, ανίκανοι.

Κι ο θεός μας δείχνει πού και πού χαμογελώντας τον άδειο 
του θρόνο, κι η πρόκλησή του είναι πάντα ζωντανή και πεισμα-
τάρα, κι είναι καιρός πια ν’ ανακαλυφτούν όσα δεν ξέραμε, για 
να μπορέσουμε να του την ανταποδώσουμε και να μάθουμε κι 
εμείς κι αυτός τί ακριβώς καινούργιο πρέπει να ειπωθεί.

Βρίσκομαι στη φάση που προσπαθώ να κάνω θεούς τον 
Μαρξ και τον Λένιν.

Μα δεν έχεις κανένα δικαίωμα να βρυκολακιάζεις ανθρώ-
πους τίμιους κι ενεργητικούς, που δεν πέρασαν ανούσια κι αδι-
αφόρετα απ’ τη γη, μόνο και μόνο για να μπασταρδεύεις προς 
προσωρινό σου όφελος το αλλότριο πνεύμα της ξεχασμένης πί-
στης. Λίγη λεβεντιά αδερφέ!

Κι ωστόσο δε θάπρεπε να τον προγκάρω τόσο, μια και ξέρω 
τί βαρύ φορτίο έχει να σηκώσει, και μια και το μόνο που δε 
θέλω είναι να παραιτηθεί και ν’ αποσυθεί πολύ έξυπνα στ’ ανε-
ξερεύνητα άδυτα της στείρας κουλτούρας, της μανιακής ανα-
ζήτησης της τελειότητας, πούναι φτιαγμένη σα στουπί για να 
βουλώνει τα κενά μέχρι, μέχρι...
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Τί μέχρι; Θαρρείς πως πας πολύ μακρυά, μόνο και μόνο 
γιατί κάνεις για καιρό τον ίδιο δρόμο και κουράζεσαι. Κι όλα 
τούτα είναι τόσο μηδαμινά, τόσο ασήμαντα και κοινότοπα που 
μπορούν να συναπαντηθούν ακόμα και στο τραγάνισμα ενός 
διατηρημένου φρούτου, στην τυχαία γέννηση ενός παιδιού ή 
και στις αναμνήσεις του πρόσφατου παγκόσμιου πολέμου. Επι-
μένεις με πείσμα λοιπόν να κάνεις λάθος. Και τί μπορώ να σου 
πω; Μην παραιτείσαι;

ΩΛΗΝ, 5 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 1981)
Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα: 
Τα παιδιά που θα τα φάει ο Κρόνος
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Η θεατρική ομάδα της

Επιμέλεια: Δώρα Γκουτζ ιαμάνη

Η θεατρική ομάδα ιδρύθηκε το 1989 από την καθηγήτρια 
Άννα Ξανθάκη και φοιτητές των παιδαγωγικών τμημά-

των. Σκοπός της ίδρυσης της ομάδας ήταν η θεατρική παιδεία 
και η σύνδεσή της με την παιδαγωγική ώστε οι μελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί να βοηθηθούν στο έργο τους. Δε λειτουργούσε με 
γνώμονα τις παραστάσεις, αλλά περισσότερο σαν ένα θεατρικό 
εργαστήριο με το ανάλογο ωράριο και τις ανάλογες δεσμεύσεις. 
Ηθικός στόχος αυτού του εργαστηρίου, εκτός από τις παρα-
στάσεις, ήταν η καλλιέργεια του καλού παιδαγωγού μέσω των 
θεατρικών και άλλων λογοτεχνικών έργων και του ανθρώπου 
που μπορεί να συνεργάζεται. Τις υποχρεώσεις των μελών της 
ομάδας καθόριζε το εσωτερικό καταστατικό που διαμορφώθηκε 
από τα πρώτα μέλη και που έδινε τη φυσιογνωμία της μέσα 
από τους παρακάτω δώδεκα κανόνες: 

1. Η ομάδα λειτουργεί σαν μια ψυχή.
2. Το θέατρο δεν έχει ωράρια και οι δικαιολογίες το εμποδί-

ζουν να λειτουργήσει.
3. Η φαντασία στην εξουσία.
4. Η θεατρική ομάδα σημαίνει συλλογική και όχι μόνο ατο-

μική εργασία.
5. Θέατρο σημαίνει ελευθερία —όχι αναρχία— και πρέπει να 

την υπερασπιστούμε.
6. Η θεατρική ομάδα δε δεσμεύει κανέναν, τα μέλη της 

όμως αυτοδεσμεύονται.
7. Το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή είναι το αστείο.
8. Σκοπός της θεατρικής ομάδας είναι το θέατρο και όχι η 

θεατρική παράσταση.
9. Οι συναντήσεις της θεατρικής ομάδας γίνονται μια φορά 

την εβδομάδα και ύστερα από κοινή απόφαση της ομάδας.
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10. Όλα τα μέλη της θεατρικής ομάδας υποστηρίζουν τη 
θεατρική ομάδα.

11. Για τον παραπάνω σκοπό είναι απαραίτητη η αυτοκριτι-
κή εκ μέρους των μελών ενώπιον της θεατρικής ομάδας, καθώς 
και η καλοδεχούμενη, καλοπροαίρετη κριτική εκ μέρους των 
άλλων.

12. Το κάθε μέλος της θεατρικής ομάδας αναλαμβάνει να 
φέρει σε πέρας κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται, σε οποια-
δήποτε προοπτική παραστάσεως απαιτείται συνέπεια.

Η θεατρική ομάδα αντιμετώπιζε από την αρχή πολλά προ-
βλήματα:

— Έλλειψη θεατρικής αίθουσας
— Έλλειψη πόρων (δεν επιχορηγείτο, και δεν ήθελε να επι-

χορηγείται από κανέναν...)
— Συχνές αλλαγές των μελών-ηθοποιών, αφού κάθε χρόνο 

κάποια παιδιά έπαιρναν πτυχίο και έφευγαν και κάθε χρόνο 
έρχονταν καινούρια παιδιά, που έπρεπε να διδαχθούν εξ αρχής 
τα βασικά εργαλεία έκφρασης του θεατρικού λόγου.

Όμως όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζονταν από την προ-
σωπική δουλειά του κάθε μέλους, δουλειά που κατέληγε κάθε 
χρόνο σε μια ώριμη και ολοκληρωμένη θεατρική δημιουργία, 
μια θεατρική παράσταση.

Κατά χρονολογική σειρά οι παραστάσεις που παρουσίασε η 
θεατρική ομάδα σε σκηνοθεσία και διδασκαλία Άννας Ξανθάκη 
είναι οι παρακάτω:

• 1992, «Μαύρη κωμωδία» του Πήτερ Σάφερ
• 1993, «Μιας πεντάρας νιάτα» του Κώστα Πρετεντέρη
• 1994, «Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα» του Λ. 

Πιραντέλο, μονόπρακτο «Αυτός και το παντελόνι του», 
του Ι. Καμπανέλλη, μονόπρακτο «Η αρκούδα», του Α. 
Τσέχοφ, μονόπρακτο

• 1995, «Ο σοβαρός κύριος Ερνέστος», του Ο. Ουάιλντ
• 1996, «Ευτυχώς τρελάθηκα», του Γ. Ρούσσου
• 1997, «Το μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας», του Γ. 

Ξενόπουλου
• 1998, «Το ημερολόγιο της Άννας Φραγκ»
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Στις παραστάσεις αυτές έπαιξαν και βοήθησαν: Μένη Βα-
σιλείου, Ντενίζ Κασφίκη, Αντωνία Σταθοπούλου, Ελισάβετ 
Γκουτζιαμάνη, Δώρα Γκουτζιαμάνη, Δέσποινα Παπαδοπούλου, 
Αυγουστίνος Τσιριμώκος, Σοφία Νταγκάλου, Μαργαρίτα Πα-
παποστόλου, Ουρανία Φερεντίνου, Γιάννα Μπλούτη, Αθανα-
σία Ανδρέου, Παναγιώτης Σούκουλης, Φλώρα Ρεμπούλη, Μα-
ρία Πολίτη, Ελένη Κονταξάκη, Αγγελική Θανοπούλου, Μαρία 
Βασιλοπούλου, Βασίλης Γεωργόπουλος, Δημήτρης Κόκκινος, 
Όλγα Βραιμάκη, Αναστασία Ρήγα, Στεφανία Κουτσού, Γιώργος 
Αθανασάς, Αντριάννα Ροινιώτη, Πέπη Σωτοπούλου, Γιάννης 
Τσικαλάς, Έφη Χατζάκη, Σοφία Ανδριώτη, Πάνος Δρακόπου-
λος, Ειρήνη Μάγου, Νατάσα Βιτωράκη, Βαρβάρα Ρουμελιώτη, 
Βιβή Βλάχου, Λευτέρης Τσαπώνης, Πόποη Ιωαννίδου, Σέβη Χα-
τζησαββίδου, Μανώλης Κυνηγάκης, Τσαμπίκα Φεσάκη, Στρα-
τής Λάτσης, Φλωρεντία Χρύσαλλου, Λίλα Κοντοθανάση, Βάσω 
Σαμαρά, Μαρία Κλαδάκη, Φανή Ηλία, Χάρης Παπακυριακού, 
Αντώνης Μαμαλίγκας. 

Η θεατρική ομάδα είχε τη βοήθεια του προέδρου του πολι-
τιστικού οργανισμού Δήμου Ρόδου, κ. Αντωνόγλου, των Συ-
ντονιστών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ελένης 
Σκούρτου, κ. Νικήτα Πολεμικού, κ. Στέλιου Χιωτάκη και των 
Φοιτητικών Συλλόγων, ραδιοφωνικών σταθμών και καταστη-
μάτων επίπλων προς εξασφάλιση σκηνικών. 

Μετά το θάνατο της Άννας Ξανθάκη το Δεκέμβριο του 1998 
η θεατρική ομάδα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι το 2004 και 
με σύμφωνη γνώμη των μελών και της τότε προέδρου (;) του 
Πανεπιστημίου κ. Καίλα, ονομάστηκε θεατρική ομάδα «Άννα 
Ξανθάκη».
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Θέατρο Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ρόδος

Των Αναστασ ίας-Μαρί νας  Τσουτσουλοπούλου 
& Ευστάθ ιου  Στράτη

Την Κυριακή 1 Μαρτίου 1998, η Θεατρική Ομάδα του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο ανέβασε στο Δημοτικό Θέατρο 

«Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Είναι ένα έργο βασισμέ-
νο στην προσωπική μαρτυρία της Άννας Φρανκ, μιας έφηβης 
Εβραιοπούλας, που αρχίζει να την καταγράφει όταν η οικο-
γένειά της κρύβεται, για να ξεφύγει από τις διώξεις των Ναζί 
κατά των Εβραίων.

Η παράσταση που είδαμε δεν ήταν απλώς μία ωραία παρά-
σταση: ήταν συγκλονιστική. Και δεν είναι μόνο το έργο που 
από μόνο του αποτελεί μια συγκλονιστική μαρτυρία μέσα από 
την ιστορία. Νιώσαμε ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες που το 
παρουσίασαν ήταν μία δεμένη ομάδα, που πολύ δυναμικά, όχι 
μόνο ενσάρκωσαν τα πρόσωπα του «Ημερολογίου», αλλά έβγα-
λαν στην επιφάνεια και τις πολύπλευρες διαστάσεις του έργου 
και πέρασαν το πνεύμα της ανθρωπιάς και της ελπίδας που 
μένει παρόλη τη δυστυχία και τη φρίκη. Ανθρώπινο, εξυψώνει 
τον άνθρωπο μέσα από τη δυστυχία, τον πόνο και τη στέρηση.

Το έργο αναφέρεται μεν στο παρελθόν (1942-45), αλλά είναι 
ταυτόχρονα και σύγχρονο. Προβληματίζει και διαπαιδαγωγεί, 
επηρεάζει και μορφώνει την ψυχή και το πνεύμα.

Υπεύθυνη της Θεατρικής Ομάδας ήταν η Άννα Ξανθάκη, η 
οποία ήταν συγγραφέας και δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
στη Ρόδο. Δημιούργησε αυτήν την Ομάδα για το Πανεπιστήμιο 
εθελοντικά, συνεισφέροντας έτσι έργο και στον πολιτισμό και 
την παιδεία του τόπου. Η ίδια οργάνωνε, διηύθυνε, εκπαίδευε 
και εμψύχωνε τη Θεατρική Ομάδα, η οποία κάθε χρόνο άλλαζε 
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κάποια ή όλα τα μέλη της — γιατί οι φοιτητές έρχονται και 
φεύγουν με το τέλος των σπουδών τους. Αυτό που είχε ιδιαίτε-
ρη σημασία στη δουλειά της με την Ομάδα ήταν η πίστη που 
είχε η Άννα Ξανθάκη στα παιδιά και το χάρισμά της να τα 
κάνει να συνειδητοποιήσουν τις δικές τους ευαισθησίες και την 
ανθρωπιά μέσα τους. 

Αλλά επίσης, μέσα από τη σύσταση της Ομάδας, τα παιδιά 
διδάχθηκαν υπευθυνότητα, συνέπεια και πειθαρχία. Οι σχέσεις 
αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ «δασκάλας» και «μαθητή» μαζί με 
τη συζήτηση και τη δυνατότητα για αυτο-έκφραση έθεσαν τα 
θεμέλια για την (περαιτέρω) εσωτερική αναζήτηση και για την 
κατεργασία και τη σμίλευση του χαρακτήρα. Η καλλιέργεια της 
ψυχής και του πνεύματος μέσα από την επαφή με το Θέατρο, 
αλλά και την ίδια την Άννα Ξανθάκη, ήταν ένα τεράστιο μέρος 
της Παιδείας που έλαβαν οι φοιτητές και φοιτήτριες τότε, και 
που αποτελεί μέρος της σημερινής κληρονομιάς τους από τη 
Δασκάλα τους. Όλο αυτό το έργο της Άννας, το κουράγιο, την 
τόλμη και το θάρρος της, ενέπνευσε και τον κόσμο εντός και 
εκτός του Πανεπιστημίου.

Η επιλογή των έργων από την Άννα Ξανθάκη δεν ήταν 
ποτέ τυχαία, γιατί πάντοτε περνούσε κάποιο ανθρώπινο μήνυ-
μα μέσα από αυτά. Επί επτά συνεχή χρόνια είχε παρουσιάσει 
με τη Θεατρική Ομάδα διάφορα έργα Ελλήνων και ξένων συγ-
γραφέων: «Μαύρη Κωμωδία» (1992), «Μιας Πεντάρας Νιάτα» 
(1993), Τρία Μονόπρακτα: «Ο Άνθρωπος με το Λουλούδι στο 
Στόμα», «Η Αρκούδα», «Αυτός και το Παντελόνι του» (1994), 
«Ο Σοβαρός Κύριος Ερνέστος» (1995), «Ευτυχώς Τρελλάθηκα» 
(1996), «Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» (1997) και «Το 
Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» (1998). 

Κάθε φορά ψυχαγωγούσε το κοινό, αλλά και προσέφερε μια 
«αγωγή ψυχής».

Η τελευταία παράσταση δόθηκε το 1998. Μετά από λίγους 
μήνες, η Άννα έφυγε από κοντά μας το Δεκέμβριο του ίδιου 
έτους, κλείνοντας την αυλαία της ζωής της.

Αυτό το μικρό κομμάτι το είχαμε γράψει στις 11 Μαρτίου 
1998, για να πούμε λίγα πράγματα για την Άννα και τη Θε-
ατρική Ομάδα, και τώρα «αναπροσαρμόσαμε» τους χρόνους, 
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διότι από το τώρα, το σήμερα, αναφερθήκαμε στα «παλιά», σ’ 
αυτά που πέρασαν και που μας στιγμάτισαν βαθιά κι εμάς, ως 
συναδέλφους και φίλους της.

Ακόμη και τώρα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης όλους 
όσους είχαν τότε συνεργαστεί μαζί της για την παρουσίαση 
όλων των θεατρικών παραστάσεων, και που της είχαν σταθεί. 
Πέρα από τους τοπικούς παράγοντες που κατέστησαν δυνατό 
να πραγματοποιηθούν οι παραστάσεις στα δύο θέατρα της Ρό-
δου, ευχαριστούμε το σύζυγό της Αυγουστίνο Τσιριμώκο, καθώς 
και τους φοιτητές, που με τόση θέρμη και ζήλο είχαν δουλέψει 
για να προσφέρουν κάτι τόσο όμορφο. 

Ακόμη και τώρα, ξανά, σήμερα, και εσαεί, εμείς που είχα-
με την τύχη να βρεθούμε σε παραστάσεις της, όπως και στην 
τελευταία, θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη της 
Άννας. Και πάντα, όλοι όσοι τη γνωρίσαμε, την ευχαριστούμε 
θερμά από την καρδιά μας για την ίδια, γι’ αυτό που υπήρξε, 
και για το σημαντικό έργο της. Σημαντικό, όχι μόνο για το 
Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές, αλλά και για τη Ρόδο, και για 
όσους τη γνώριζαν.

(Πρώτη δημοσίευση: «ΡΟΔΙΑΚΗ», 11.03.1998)
Επιμέλεια: 13.11.2009
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Η Θεατρική Ομάδα φοιτητών και φοιτητριών 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Της Μαρ ίας  Κλαδάκη (Διδάσκουσας Π.Τ.Δ.Ε.)

Λίγα λόγια για αρχή 

Οι θεατρικές ομάδες των πανεπιστημίων είναι ζωντανοί οργα-
νισμοί που ανανεώνονται συνεχώς με καινούργιο δυναμικό, 

νέους φοιτητές που εισέρχονται σε αυτές με βασικό κίνητρο 
την αγάπη για την τέχνη του θεάτρου. Όμως η ένταξη κάποιου 
φοιτητή ή κάποιας φοιτήτριας σε μια τέτοια ομάδα πολλα-
πλασιάζει τα οφέλη τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την 
ομάδα. Οι σχέσεις φιλίας που αναπτύσσονται, η προσπάθεια 
όλων για ένα κοινό σκοπό, το άγχος για την επιτυχή έκβαση 
μιας παράστασης και το χειροκρότημα, αποτελούν σταθμούς 
έντονα συναισθηματικούς που δένουν τα άτομα μεταξύ τους 
και επαναφέρουν στο μυαλό μνήμες ακόμα και αν έχουν πε-
ράσει χρόνια από εκείνη τη φορά που δώσαμε μαζί τη πρώτη 
παράσταση. Αυτές οι στιγμές, οι έντονα συναισθηματικές έχουν 
χαραχθεί στην καρδιά και στο μυαλό όλων εμάς που αποτελέ-
σαμε τα μέλη μιας τέτοιας ομάδας. 

Η Θεατρική Ομάδα φοιτητών/τριών των —τότε— δυο τμη-
μάτων της Σχολής ξεκίνησε με υπεύθυνη καθηγήτρια την Άννα 
Ξανθάκη και ανέβασε στη σκηνή του Δημοτικού και του Εθνι-
κού Θεάτρου της πόλης της Ρόδου μεγάλες επιτυχίες συμβάλ-
λοντας με αυτό τον τρόπο στα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά 
δρώμενα της πόλης. Έργα σημαντικά, που η ίδια η Άννα επέλε-
γε, είχε την σκηνοθεσία αλλά και την γενικότερη επιμέλεια, τη 



115

Νησίδες 4 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

με τη συνδρομή και τη βοήθεια του συντρόφου της Αυγουστί-
νου Τσιριμώκου ανέβαιναν κάθε χρόνο στη σκηνή και χάριζαν 
δυνατές στιγμές τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στο κοινό 
που παρακολουθούσε. Η θεατρική ομάδα φοιτητών/τριών έδωσε 
απλόχερα σε όλους εμάς ξεχωριστές εμπειρίες, καλές φιλίες και 
νέες γνώσεις.

Μια αγάπη που δεν έσβησε 

Το 2008 μαζί με κάποιους φοιτητές της Σχολής αποφασί-
σαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να δώσουμε 
μια νέα πνοή στη θεατρική ομάδα αντάξια της ιστορίας της. Η 
επιθυμία μου να δουλέψω μαζί με τους φοιτητές, πήγαζε από 
μια εσωτερική ανάγκη να κλείσω μια πόρτα που για μένα είχε 
μείνει ανοιχτή. Μια ‘οφειλή’ στην τότε καθηγήτριά μου Άννα 
Ξανθάκη. Το θεατρικό: «Για μιας πεντάρας νιάτα» την είχε ση-
μαδέψει. Την εποχή που η θεατρική ομάδα ανέβασε για πρώτη 
φορά το έργο αυτό, ήταν η περίοδος που εκείνη άρχισε να χά-
νει την όρασή της. Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 
1998, την περίοδο που συμμετείχα ως φοιτήτρια στη θεατρική 
ομάδα, η Άννα αποφάσισε να ανεβάσει και πάλι το ίδιο έργο. 
Έτσι πάντα με την βοήθεια του συντρόφου της Αυγουστίνου 
Τσιριμώκου ξεκίνησαν οι πρόβες. Αλλά η παράσταση δεν ανέ-
βηκε ποτέ. Η Άννα έφυγε και το τραγικό γεγονός μας σημάδεψε 
όλους. Όταν ξεκίνησε η δική μου συνεργασία με τους φοιτητές 
θεώρησα ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να πραγματοποιήσουμε 
αυτή τη παράσταση που είχαμε αφήσει στη μέση. Για μένα η 
παράσταση είχε βαρύτητα. 

Μπροστά σε νέες προκλήσεις

Στη πορεία της η θεατρική ομάδα με το έργο «Για μιας πε-
ντάρας νιάτα» είχε και άλλους πολύ ενδιαφέροντες σταθμούς. 
Ειδικότερα, το Δεκέμβριο του 2009 ανέβασε μια παράσταση 
προς τιμήν του Οίκου Ευγηρίας Δωδ/σου «Χαραλάμπειο Γηρο-
κομείο» και του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
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(ΚΑΠΗ) Ρόδου, ενώ άλλη μια παράσταση που ανέβηκε τον ίδιο 
μήνα ήταν αφιερωμένη στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέ-
ντρο Προστασίας Θηλέων Ρόδου. Και οι δυο παραστάσεις έγιναν 
δεκτές με ενθουσιασμό από τους τιμώμενους όπως φάνηκε και 
από τις ευχαριστίες τους στον τοπικό τύπο. 

Και οι χαρές συνεχίζονται… Πριν από μερικές ημέρες η θε-
ατρική ομάδα της σχολής ανέβασε μια παιδική παράσταση με 
θέμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η παράσταση ‘ταξίδεψε’ 
στην 6η Πανελλήνια Πανεπιστημιάδα που πραγματοποιήθηκε 
στις Σέρρες σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών και απέσπασε 
τιμητικό έπαινο. Στη συνέχεια ανέβασε πρωινές παραστάσεις στο 
Δημοτικό θέατρο Ρόδου ειδικά για μαθητές του σχολείου αλλά 
και απογευματινές για παιδιά και γονείς. Το όλο εγχείρημα είχε 
και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς φοιτητές/τριες που πρόκειται 
να εργαστούν στην εκπαίδευση ανέβασαν παράσταση για τους 
πιθανότατα μελλοντικούς μαθητές τους! Και δεν φαίνεται να 
σταματάμε εκεί. Ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις η θεα-
τρική ομάδα συμμετείχε στη δημιουργία δυο σύντομων τηλεο-
πτικών φιλμ με κοινωνικό μήνυμα που προβάλλονται από τα 
τοπικά κανάλια. Αυτές οι προσπάθειες της ομάδας φανερώνουν 
το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των 
φοιτητριών του Πανεπιστημίου μας γύρω από πολλά σύγχρονα 
θέματα και όλες γίνονται με διάθεση για συν-δημιουργία σε πο-
λιτιστικό, πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο. Όπως φαίνεται η 
θεατρική ομάδα σε όλες τις δράσεις της θα έχει πάντα υποστη-
ριχτή την Άννα, τον δικό της άγγελο.
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Ο Ίσκιος της Άννας

Της Ελένης  Σκούρτου

Η Άννα πέρασε ανάμεσά μας, έστριψε στη γωνία χαμογελώ-
ντας πονηρά και ακόμα ο ίσκιος της είναι εδώ. Πολλές 

φορές αναρωτήθηκα αν ήταν άνθρωπος ή κάτι άλλο. 
Πώς μπορούσε να είναι τόσο ζωντανή με τόσες θανατηφόρες 

πληγές πάνω της; Από πού αντλούσε τον πλούτο και τον σπα-
ταλούσε για μας;

Τέλος πάντων, ο θάνατος τα αφήνει όλα μετέωρα, απαντή-
σεις δεν θα πάρω. Σιγά μην πάρεις, μου πετάει...

Ξέρεις τους κατοικημένους, από άστεγους ζωντανούς, τά-
φους; Είναι στο Κάιρο, στο μεγάλο νεκροταφείο των Μαμε-
λούκων. Αν γνωρίζεις κάποιον από τους κατοίκους του, τους 
ζωντανούς εννοείται, στείλε γράμμα και θα παραδοθεί.

Εν τω μεταξύ αναρωτιέται γιατί έπρεπε να πληρώσει τόσα 
λεφτά για να τυφλωθεί.. Δεν μπορούσα να στραβωθώ μόνη 
μου; Τζάμπα θα ήτανε.. 

Γιατί φοράς μαύρα γυαλιά, τη ρωτάει η μικρή. Επειδή δεν 
βλέπω, απαντά η ΄Αννα. Και με τα γυαλιά βλέπεις, ξαναρωτάει 
η μικρή. 

Πριν συνεχίσω τις ατάκες, να πω ότι είμαι ακόμα με την 
απορία, περισσότερα από δέκα χρόνια από το θάνατό της, τι 
άνθρωπος ήταν η Άννα. Βρέθηκα κοντά της και κάπως αγα-
πηθήκαμε. Χωρίς να δουλεύουμε στα ίδια πράγματα, χωρίς να 
έχουμε τα ίδια διαβάσματα, χωρίς ανάλογες εμπειρίες με την 
αρρώστια και το θάνατο, νιώθαμε κοντά. 

Από τη μεριά μου ένιωθα δέος για την ικανότητά της να 
είναι δασκάλα με τον πυρήνα των μαθητών της πάντα γύρω 
της, κάτι σαν γκουρού. Είχες την αίσθηση ότι επρόκειτο για 
ολόκληρη σχολή, παρ’ όλο που ήταν ‘απλά’ μία θεατρική ομά-
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δα. Και ήταν σχολή με την έννοια ότι η Άννα πρότεινε με την 
καθημερινότητά της με τους μαθητές της, τα διαβάσματά τους, 
το παίξιμό τους, μία συγκεκριμένη παιδαγωγική σχέση. Ήξερε 
πού πήγαινε. 

Έτσι, στις αμφιβολίες μου για τις επιλογές θεατρικών έργων 
(συχνά, πολυπαιγμένες ελληνικές κωμωδίες) με κατακεραύνωνε 
με σκέρτσο για τη δική μου δυσκολία να ψυχαγωγηθώ με κάτι 
απλό και δοκιμασμένο: εκείνη ήξερε τι ήθελε, εγώ όχι. 

Τότε κουβαλούσα φρέσκες γερμανικές πολιτισμικές αποσκευ-
ές, για τις οποίες δεν είχα βρει ακόμα ‘χώρο’ ούτε μέσα μου ούτε 
γύρω μου.

Πέρασαν χρόνια για να καταλάβω ότι τα μαθήματα γαλλι-
κής γλώσσας, τα κείμενα που επέλεγε για τους φοιτητές της 
θεατρικής ομάδας της, η σκηνοθετική δουλειά, η κατανομή 
ρόλων, είχαν πίσω τους μια παιδαγωγική θεώρηση, που σαν 
κόκκινη κλωστή τα έδενε όλα και τους έδινε νόημα. Η νοημα-
τοδότηση ήταν απλή υπόθεση για την Άννα. Όλοι είχαν χώρο 
στην ομάδα της, για όλους το νόημα ήταν απτό, παρ’ όλο που 
φαινόταν οξύμωρο: το ζητούμενο δεν ήταν να παίξουν ένα 
έργο, το ζητούμενο ήταν να παίξουν οι ίδιοι. 

Υπάρχει και κάτι, άσχετο από την Άννα της θεατρικής ομά-
δας και σχετικό με την Άννα στο πανεπιστήμιο, κάτι που ειπώ-
θηκε πολλές φορές και είναι καιρός να καταγραφεί: 

Η Άννα είχε το δικαίωμα να διεκδικήσει μία θέση Λέκτορα, 
επειδή ήταν κάτοχος διδακτορικού τίτλου. Έκανε την αίτηση 
για να κριθεί, αλλά η κρίση αργούσε, γιατί η κύρια εισηγήτρια, 
ένιωθε αδυναμία να κρίνει ένα έργο που ήταν κυρίως λογοτε-
χνικό. Ήξερα ότι η υγεία της Άννας είχε επιδεινωθεί πολύ και 
ότι η κρίση αυτή είχε κυρίαρχα συμβολικό χαρακτήρα. Πήρα το 
θάρρος να αναζητήσω την εισηγήτρια και να την παρακαλέσω 
να επισπεύσει την εισήγησή της, ώστε να προφτάσει η Άννα 
να την πληροφορηθεί. Βρέθηκα μπροστά σε έναν τοίχο, που 
ενώ ήταν φτιαγμένος από σαθρά υλικά, αποδείχτηκε εν τούτοις 
ικανό μνημείο ελλείμματος γενναιοδωρίας. Τότε, εγώ θύμωσα, 
η Άννα, όχι.

Εκείνη ήταν ήδη αλλού. Μας είχε γυρίσει την πλάτη και 
ξαπλωμένη στο πλάι, αποζητούσε ξεκούραση. 
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Σε ευχαριστώ για όλα

Της Αγγελ ικής  Θανοπούλου

Είχα καιρό να φέρω στη μνήμη μου τα φοιτητικά μου χρόνια. 
Την ευκαιρία μου την έδωσε η μεγάλη μου κόρη που σε μια 

επίσκεψη στο πατρικό μου σπίτι, βάλθηκε να σκαλίζει τα πράγ-
ματά μου και όλα τα φωτογραφικά μου άλμπουμ. Και μετά 
άρχισαν οι ερωτήσεις… «Μαμά, γιατί φοράς αυτό το κουστούμι; 
Γιατί είσαι ντυμένη ναυτάκι; Πού είσαι εδώ; Ποιά είναι αυτή η 
κυρία με τα μαύρα γυαλιά;». Για να γλυτώσεις από ένα παιδί 
εύκολα, οφείλεις να απαντήσεις.

Ξαφνικά πέρασαν αστραπιαία μπροστά από τα μάτια μου 
εκατοντάδες εικόνες… Πρώτο έτος, με την Όλγα και τον Αντρέα, 
εκδρομή στις Πεταλούδες. Εκεί με το Δημήτρη και την Μαρία, 
βόλτα στο παλιό λιμάνι… τέσσερα χρόνια γεμάτα αναμνήσεις. 
Έψαξα τις κατάλληλες λέξεις, για να εξηγήσω στη μικρή μου 
όλα όσα θυμήθηκα.

Βρέθηκα στη Ρόδο το 1994 για να σπουδάσω νηπιαγωγός. 
Χωρίς να το θέλω και πολύ. Θα έμενα δοκιμαστικά… και έτσι 
δοκιμαστικά βρέθηκα και στη θεατρική ομάδα του Πανεπιστή-
μιου. Οι πληροφορίες μου μιλούσαν για μια ομάδα που λει-
τουργούσε χρόνια και με αρκετές παραστάσεις στο ενεργητικό 
της. Το περίεργο ήταν πως την σκηνοθεσία έκανε μια καθηγή-
τρια του Πανεπιστήμιου που ήταν τυφλή. Η περιέργειά μου με 
έσπρωξε να γνωρίσω την κυρία με τα μαύρα γυαλιά, την Άννα 
Σολωμού-Ξανθάκη.

Από την πρώτη στιγμή με μάγεψε η ζεστασιά της ομάδας 
και του σπιτιού της που φιλοξενούσε τις συναντήσεις μας. Για 
τα επόμενα τέσσερα χρόνια ανυπομονούσα να φτάσω εκεί που 
ήξερα ότι με περίμενε ένα ζεστό τσάι με βουτήματα, μια όμορ-
φη συντροφιά, ατέλειωτες συζητήσεις και αμέτρητα θεατρικά 
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παιχνίδια. Με περίμενε όμως και η Άννα που για τις Κυριακές 
τουλάχιστον γινόταν κάτι παραπάνω από δασκάλα. 

Η πρώτη χρόνια έφτανε στο τέλος της. Οι πρόβες για την 
παράσταση είχαν ολοκληρωθεί. «Η σημασία του να είναι κάνεις 
σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ. Μόνο σοβαροί δεν ήμασταν σε 
εκείνη την παράσταση. Από μια λάθος ατάκα και για πέντε 
ολόκληρα λεπτά, στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου παίζαμε ένα 
άλλο έργο. Οι θεατές μπορεί να μην το κατάλαβαν αλλά η 
Άννα στα παρασκήνια κόντεψε να πάθει συγκοπή. Ευτυχώς 
οι αυτοσχεδιασμοί μας έσωσαν. Η παράσταση τέλειωσε, το χει-
ροκρότημα ήταν μεγάλο και η κατσάδα της Άννας στα λογικά 
πλαίσια. Γιατί κάτι που θα θυμούνται όλοι όσοι γνώρισαν την 
Άννα είναι οι κατσάδες, όταν τα πράγματα δεν γίνονταν όπως 
τα είχε αυτή στο μυαλό της. Παρόλο που τη θυμάμαι να γκρι-
νιάζει συνάχεια,δεν θυμάμαι ούτε μια φορά το σπίτι της άδειο. 
Ακόμα και ο τρόπος που γκρίνιαζε ήταν μαγικός, όπως μαγικός 
ήταν και ο τρόπος που μας μιλούσε για το θέατρο και τις αμέ-
τρητες εμπειρίες της.

Η δεύτερη χρονιά στη Ρόδο με έφερε πιο κοντά στην Άννα 
και μου έμαθε ένα σωρό πράγματα. Δέχτηκα να της κρατώ συ-
ντροφιά τα πρωινά στο σπίτι της που έλειπε ο σύζυγός της. Και 
να την συνοδεύω δυο φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο για 
την αιμοκάθαρσή της. Πράγμα όχι και τόσο εύκολο…

Διάβαζα με τις ώρες, από «Λούκι Λουκ» μέχρι το «Όσα παίρ-
νει ο άνεμος». Έμαθα έτσι να διαβάζω σωστά, καθαρά και δυ-
νατά. Ακόμα και όταν ήμουν χάλια, επέλεγε ένα βιβλίο για να 
μου φτιάξει το κέφι και να περάσουμε και οι δυο καλά.

Κοντά στην Άννα, έμαθα να αγαπώ το διάβασμα και το 
καλό βιβλίο. Οι τίτλοι στην βιβλιοθήκη της ήταν εξαιρετικοί.

Αυτό που δεν ξεχνώ ποτέ ήταν οι βόλτες μας με το μηχα-
νάκι που είχα τότε. Όταν ήταν καλά, μου ζητούσε να την πάω 
στο νοσοκομείο με αυτό. Το άγχος και η ευθύνη που ένιωθα 
στην αρχή ήταν μεγάλο. Όμως η χαρά που έβλεπα στο πρόσω-
πό της ήταν μεγαλύτερη. Πολλές φορές παρακαλούσα να είναι 
καλά για να ανέβουμε στο μηχανάκι, να κάνουμε τη βόλτα μας 
στους δρόμους της Ρόδου, να μυρίσουμε το ινδικό φούλι και να 
χαμογελάσει η καθεμία για το δικό της λόγο.
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Ακόμα και όταν δεν ήταν καλά και καθόταν ακίνητη στο 
κρεβάτι της με τις ώρες, μου μάθαινε την αξία της σιωπής. 
Κάποια φορά έπαθε μια σοβαρή κρίση υπογλυκαιμίας και δεν 
ήξερα τι να κάνω. Τρόμαξα πολύ και αγχώθηκα. Το νεαρό της 
ηλικίας μου δεν μου είχε δώσει τέτοιες εμπειρίες. Αργότερα ξα-
πλωμένη στο νοσοκομείο, μου ζητούσε συγγνώμη που δεν με 
είχε προετοιμάσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Έμαθα λοιπόν από τότε 
να μην πανικοβάλλομαι και να αντιμετωπίζω δύσκολες κατα-
στάσεις με υπομονή και σθένος. Γιατί η Άννα έτσι αντιμετώπιζε 
τα πράγματα…

Κοντά της έμαθα να εκφράζω τα συναισθήματα και τις ιδέες 
μου με θάρρος και τόλμη. Μπορεί να με πείραζε ο τρόπος που 
κριτίκαρε τα πάντα. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι η εμπειρία 
των χρόνων και των καταστάσεων σου δίνουν το άλλοθι να λες 
πολλά. Έμαθα να μη φοβάμαι να μιλώ και να σκέφτομαι πριν 
μιλήσω.

Για μένα η Άννα ήταν μια σπουδαία φίλη, μια εξαιρετική 
δασκάλα και μια εκπληκτική σκηνοθέτης. Σίγουρα ήταν και ένα 
σωρό αλλά πράγματα αλλά προτιμώ να κρατήσω μόνο αυτά. 
Μπορεί να μην μου έδωσε ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέα-
τρο, αλλά μου έδωσε εφόδια για να παίξω στην παράσταση της 
δικής μου ζωής και να παίξω καλά.

Άννα, όπου κι αν είσαι, σε ευχαριστώ για όλα.
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Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς

Αλληγορία

   της Άννας

Είπα μια μέρα
την μελαγχολία των ποιητών
να ξορκίσω
ζωγραφίζοντας.
Μα το χέρι μου δεν πιάνει στο σχέδιο.
Πήρα λοιπόν τις λέξεις μου
κι άρχισα να πλάθω
κερένια κόρη ανεμική
σε πορφυρά μέσα φορέματα
γερμένη σε μια κάμαρη κλειστή
απ’ τη ζωή πέρα.
Όρεξη δεν έχει αλλού να κοιτάξει
μόνο μέσα βυθισμένη βλέπει
οράματα μπροστά της να περνούν
όλο του κόσμου το παράλογο…
βρέφη γελαστά να παίζουν 
δίπλα σε άλλα που κείτονται νεκρά…
ένα νέο του θεού και του δαίμονα εκλεκτό
που πάνω του παλεύουν και μετριούνται…
τους ανθρώπους με τις μύριες μάσκες, βλέπει
το μεγάλο καρναβάλι
τα μύρια πρόσωπα σαν ένα
και το ’να πρόσωπο κομμάτια
να περνούν απ’ της ζωής το σανίδι
νομάδες, κομπάρσοι, πρωταγωνιστές
θύτες, θύματα, παθητικοί θεατές 
ο θίασος του κόσμου
του κόσμου η μυστική ροή 
η ακατάβλητη
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το είδωλο της κοιτάζει
στον καθρέφτη με μάτια θολά
απ’ την ίδια της τη χολή, αδύναμη
φυραίνει…
Μόνο τις νύχτες ανήσυχα ονειρεύεται
το θάμα της ζωής
ζητά Θεό 
η ψυχή κι ανατριχιά.

Κι έξω απ’ την κάμαρη του πόνου
ξεχύνεται το Άρμα της Ζωής 
για να σαρώσει ό,τι βρει στη στράτα του
κι ο Άτλας που είμαι
σηκώνει τον κόσμο του στην πλάτη
κι οι ιδέες που πνέει η ψυχή σου
οι Σειρήνες 
σε γητεύουν σε σπαράζουν
κι όλο ανασταίνεσαι
και γυρνάς
μέσα σε ομόκεντρους κύκλους
…σαν που σχεδίαζε κάποτε ο Πτολεμαίος στην Αλεξάνδρεια…
και πυρ και ύδωρ και αηρ 
μάχονται εντός σου
αόρατη κοσμογονία αισθημάτων…
και σύννεφα μου μαύρα
Ήλιε μου τυφλωτή
ποτάμια στα βάθη μου κόκκινα
ο πυρετός της ζωής ρέει…
κι ο Έρωτας το Βρέφος
κι ο Χρόνος ο Διαβρωτής
κι ο Θάνατος ο Μυστικός
χορεύουν μανιασμένα σε κύκλο
στο κέντρο εσύ
ο άνθρωπος
σαν αφαιρέσεις τα πολλά
ένα κομμάτι καλαργασμένο πετσί…
εγώ
που πάνω μου ζωγραφίζω.
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Μη φτύνετε τους ήρωες…

Της Φλωρεντ ία ς  Χρύσαλλου

Την πρώτη φορά που το άκουσα απ’ τα χείλη της τρόμαξα. 
Πώς ήταν δυνατό να τιμήσεις κάποιον που ξεχώρισε με τη 

ζωή του δίχως να μιλήσεις γι΄ αυτόν;
Κι έπειτα σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω. Όλο και πιο 

καθαρά ο κόσμος γύρω μου αποκτούσε τις πραγματικές του 
διαστάσεις, πανέμορφος και αληθινός αποτυπωνόταν μέσα μου 
—ολοζώντανος— σταγόνα τη σταγόνα, γλυκά κι αθόρυβα, γεν-
νιόταν απ΄ το δικό της χάδι.

Πώς να μιλήσω για κείνη την πατρίδα που όμοιά της δεν ξα-
νασυνάντησα ποτέ, που σαν σε άλλη σφαίρα μας ένωνε μυστι-
κά, εκτοξεύοντάς μας στον ουρανό, για κείνα τα ανεξάντλητα 
αποθέματα ζωής κι αγάπης;

Τα χνάρια στο χώμα να ΄βρω προσπαθώ κι όλο φοβάμαι μή-
πως χαθώ από τους χτύπους της καρδιάς μου. Τα πιο δικά μας 
πράγματα τα συναντήσαμε πριν χρόνια, ίσως κι αιώνες…

Σ΄ έναν άλλο κόσμο, βαθιά στα όνειρα, μας έμαθες να υπάρ-
χουμε ο ένας για τον άλλο, βγάζοντας από μέσα μας ό,τι πο-
λυτιμότερο είχαμε κρύψει. Σαν ταχυδακτυλουργός μας μετα-
μόρφωνες από υλικό δικό μας, μόνο γιατί είχαμε συνωμοτήσει 
σιωπηλά σ΄ αυτό που είχες πλάσει.

Μας έδινες τα φτερά για να πετάξουμε, γιατί είχες φτιάξει 
το έδαφος στέρεο κάτω απ΄ τα πόδια μας. Μια ανοιχτή αγκαλιά 
που μας αρκούσε κι η αφοσίωση, αβίαστη, στο θέατρο, σε σένα, 
την Ομάδα.

Η μόνη σοβαρή αιτία απουσίας είναι ο θάνατος, έλεγες. Δεν 
ήξερα ότι το εννοούσες.

Με δύναμη που περίσσευε, σ’ αμέτρητες μάχες μας δίδαξες 
πάνω απ΄ όλα τη ζωή. Σαν αλυσίδα που κάθε κρίκος της γεννά 
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χιλιάδες άλλους ή σαν ποτάμι αιώνιο που δε σταματά ποτέ, τα 
δώρα που μας χάρισες σκορπίσαν, κόσμους δημιουργήσαμε απ΄ 
τη δική σου αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτε που να μη μου το είχες 
διδάξει εσύ…

Σαν μετανάστης σε φιλόξενη γη τριγυρνάω άσκοπα, μάταια 
αναζητώντας τον παράδεισο απ’ τον οποίο έχω εξοριστεί, κι 
ακόμη να το καταλάβω: Είσαι πάντα εδώ. Τα όπλα μας έδωσες 
να συνεχίσουμε χωρίς εσένα.

Κι αν φοβάμαι τα παλιά χνάρια να ξαναβρώ, κι αν τρομάζω 
τα ερείπια της πρώτης μου πατρίδας να αφουγκραστώ, μήπως 
τα βεβηλώσω, το γνωρίζω κι ας μην το ομολογώ:

Τα πιο δικά μας πράγματα, αρχαίες ζωγραφιές σε βράχο χα-
ραγμένες, βρίσκονται μέσα μας βαθιά, ατόφια, όπως την πρώτη 
τους φορά, με χρώματα που λάμπουν. Γιατί είναι κρυμμένες 
σε απάτητη σπηλιά, μόνο γι’ αυτούς που ευλογηθήκαν —για 
λίγο— κάποτε σε αυτήν να κατοικήσουν. 
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Δύο λέξεις

Της Τσαμπ ίκας  Φεσάκη

Περίπου μία εβδομάδα πριν είχα μία κλήση. Μου είπαν να 
γράψω κάτι για την Άννα με αφορμή το συγκεκριμένο 

«Αφιέρωμα». Για την Άννα…
 Οι μέρες περνούσαν και το γυρόφερνα στο μυαλό μου, μα 

δεν έπαιρνα την απόφαση να γράψω κάτι. Και τί να γράψω για 
την Άννα; 

Την Άννα τη δασκάλα, την Άννα τη γοητευτική, την Άννα 
τη δύσκολη, την Άννα την ευάλωτη, την ευαίσθητη, την αστεία, 
την ανθρώπινη, την Άννα της θεατρικής ομάδας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, την Άννα του Θεάτρου…

Όλα μου φαίνονταν κάπως βαρύγδουπα και συγχρόνως 
λίγα. Άσε που ένιωθα όπως και τώρα, πως κάπου εκεί στη γω-
νία μας περιμένει για να μας τη σκάσει. Φοράει τα μαύρα της 
γυαλιά και γελάει — γελάει με την καρδιά της: «Τι κάνετε ρε 
μαλακισμένα; Ποιος σας είπε ότι θέλω επικήδειο;». 

Καταιγιστική, αφοπλιστική και αθυρόστομη. 
— Συγνώμη, Άννα, εμείς…
— Να τη βράσω τη συγνώμη σας!
— Εμείς…δηλαδή εγώ, θέλω να σου πω…
— Τί;
— Σ’ αγαπώ.
— …Αυτό μάλιστα!
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Πάνος  Δρακόπουλος

Α.
Έσκαψες ένα φιλί δυόσμο
Στο αυλόχωμα του απόμερού μου στήθους
Τόσο πρόσχαρη και στοργική
Ώστε οι μέχρι τούδε ανέπαφες
Πόρτες της κορυφαίας αυταπάτης
Άνοιξαν
Για τον Παρείσακτο
Για τον καλούμενο της μοίρας Εραστή.

Άχρονο εσύ θύμα του χρόνου.

Ω, μα ήσουν εσύ,
Η ατίθαση, η ρωμαλέα
Που μεμιάς
Τις πανίσχυρες δύο κάννες του φόβου
Παρελθόν και μέλλον
Μαγνήτισες πίσω στα ανέγγιχτά σου χείλη.

Άχρονο εσύ θύμα του χρόνου.

Ατίθαση εσύ και ρωμαλέα εσύ,
Άοπλος χρόνου ο θάνατος
Ενώπιόν σου
Έντρομος
Και θλιβερός
Αφότου έσκαψες ένα φιλί δυόσμο
Στο αυλόχωμα του απόμερού μου στήθους.

Άχρονο εσύ θύμα του χρόνου.
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Σαν παλιά ιστορία...

Της Μένης  Βασ ιλε ί ου

Είναι τόσο φτωχές οι λέξεις, όταν πρόκειται να μιλήσεις για 
έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο.
Θα μπορούσα να πω τόσα πολλά για τον ακέραιο χαρακτήρα 

της, το φωτεινό μυαλό της, το καυστικό χιούμορ της, το αστεί-
ρευτο γέλιο της, την ευαισθησία της και πάνω από όλα την 
απέραντη αγάπη της για το Θέατρο.

Θα μπορούσα να πω τόσα πολλά αλλά, κάθε φορά που προ-
σπαθώ, έχω την αίσθηση ότι στέκεται εκεί απέναντί μου και με 
κοιτάζει και η εικόνα της είναι τόσο ζωντανή κι επιβλητική που 
οι λέξεις χάνονται.

 Γνωρίζω καλά ότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να 
ακούσει θα ήταν κολακείες και εγκώμια γι’ αυτό και δε θα το 
κάνω.

Η Άννα Ξανθάκη για μένα ήταν κάτι παραπάνω από δασκά-
λα. Μ’ έμαθε ν’ αγαπώ το θέατρο και να εκφράζομαι μέσα από 
αυτό, ν’ απελευθερωθώ σαν άτομο και να μη το βάζω κάτω σε 
δύσκολες καταστάσεις.

Η μεγάλη δύναμη ψυχής με την οποία αντιμετώπιζε την 
αρρώστια της ήταν για μένα μάθημα ζωής. Μέχρι τότε δεν μπο-
ρούσα να φανταστώ ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε ν’ αντέξει 
τόσα πολλά και να συνεχίζει να γελάει και να ονειρεύεται. Τελι-
κά το διαπίστωσα με τον πιο σκληρό τρόπο όταν κάποια χρόνια 
πριν το θάνατό της έχασα τόσο άδικα τον πατέρα μου και λίγα 
χρόνια μετά τον αδερφικό μου φίλο.

Τι έχω να θυμάμαι;
Έχω να θυμάμαι τις όμορφες Κυριακές που η θεατρική ομά-

δα συγκεντρωνόταν στο σπίτι της και καθισμένοι γύρω από ένα 
τραπέζι όλοι μαζί καταθέταμε τις σκέψεις μας, τους φόβους 



131

Νησίδες 4 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

μας και τα συναισθήματά μας, τα ανέκδοτά της και το αυτο-
σαρκασμό της, τις αγωνίες και τα γέλια στις πρόβες, τη χαρά 
και την ικανοποίηση από την επιτυχία μιας θεατρικής παρά-
στασης και τέλος τις εξόδους για φαγητό στο «στέκι» μας την 
Παλιά Ιστορία.

Αυτή είναι η κληρονομιά που μας άφησε και που θα την 
κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας γιατί άνθρωποι σαν την Άννα 
δεν πεθαίνουν ποτέ. Στέκονται εκεί σαν φάροι φωτεινοί να μας 
καθοδηγούν και να μα προφυλάσσουν στις κακοτοπιές.

Άλλωστε οι άνθρωποι πεθαίνουν πραγματικά όταν τους ξε-
χνάμε κι εγώ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ ΠΟΤΕ.
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Προσωπικά γιατί δεν γίνεται διαφορετικά

Της Φλώρας Ρεμπούλη

Την Άννα Ξανθάκη τη γνώρισα την πρώτη εβδομάδα που 
έφτασα στη Ρόδο ως φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήμα-

τος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έπειτα από ένα ξενύχτι σε 
φοιτητικό στέκι εντελώς φευγαλέα ακούω από κάποιες συμφοι-
τήτριες ότι την Κυριακή —την επομένη— θα πήγαιναν σε μία 
συνάντηση της θεατρικής ομάδας της Σχολής. Δε χρειάστηκε ν’ 
ακούσω τίποτε άλλο. Ρώτησα το πού και το πότε και κοιμή-
θηκα κάνοντας όνειρα για το Όσκαρ που θα ερχόταν σε λίγα 
χρόνια γιατί πίστευα ότι ήμουν η επόμενη Μέριλ Στριπ. Την 
επόμενη ντύθηκα ως νέα ενζενί, φούντωσα το μαλλί (μιλάμε 
για τις αρχές της δεκαετίας του ’90) και πήγα… Ένιωσα ότι 
βρέθηκα σε ένα άλλο σύμπαν, αμέσως κατάλαβα ότι αυτά που 
φανταζόμουν για απονομές και πρεμιέρες δεν είχαν καμία θέση 
εδώ. Ωστόσο αυτό που γινόταν ήταν τόσο εσωτερικό και ουσια-
στικό που αποφάσισα να μείνω, και έμεινα… επτά χρόνια. 

Η προσωπικότητα της Άννας ήταν τόσο έντονη που στην 
αρχή με τρόμαζε. Δεν μπορούσα να πιστέψω πώς ένα άτομο 
χρησιμοποιώντας απλές λέξεις —ειδικά όταν θύμωνε τα «γαλ-
λικά» της ήταν απερίγραπτα— μπορούσε να δείξει το πόσο 
καλλιεργημένο ήταν. Στη συνέχεια έμαθα ότι είναι συγγραφέας 
και μεγάλωσε ακόμα περισσότερο το δέος μου για εκείνη και 
παράλληλα μεγάλωνε επίσης η αίσθηση που είχα από την πρώ-
τη στιγμή ότι ήμουν πολύ «λίγη» μπροστά της. Η Άννα όντας 
άτομο με ένστικτο και ειδικότερα τα ένστικτο της παιδαγωγού 
το κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι —ας μου επιτραπεί η έκφραση— 
μουγκαμάρα αυτή δεν ήταν γιατί δεν είχα τι να πω αλλά από 
φόβο. Αντί όμως να απολαύσει το «αίσθημα υπεροχής» όπως 
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κάνουν οι περισσότεροι υποτιθέμενοι άνθρωποι του πνεύματος 
και γενικά όσοι βρίσκονται σε θέση ισχύος, έδωσε αγώνα να με 
προσεγγίσει, να με ενισχύσει, να με κάνει ν’ ανοιχτώ, να σταθώ 
στα πόδια μου, να μη φοβηθώ για τις διαφορετικές μου από-
ψεις, στάσεις ή και την έλλειψη κουλτούρας μερικές φορές.

Αυτό που μόλις περιέγραψα δεν ήταν κάτι που έγινε μόνο 
με μένα γιατί με ξεχώρισε σαν κάτι ιδιαίτερο. Αυτό γινόταν 
με κάθε νέο ή νέα που πέρναγε το κατώφλι της. Γιατί η Άννα 
Ξανθάκη ήταν παιδαγωγός με όλη τη σημασία του όρου. Δεν 
αντιμετώπιζε τα μέλη της θεατρικής ομάδας απλά ως ρόλους σ’ 
ένα έργο αλλά σαν ολοκληρωμένες οντότητες. Ήξερε και προ-
σπαθούσε να μας δείξει ότι το θέατρο αλλά και η διδασκαλία 
(γιατί μπορεί να μη γινόμασταν ηθοποιοί αλλά θα γινόμασταν 
εκπαιδευτικοί) χρειάζονται μεγάλη ψυχή, δόσιμο, αυτοθυσία 
και ότι βεντετισμοί δε χωράνε ούτε στον έναν τομέα ούτε στον 
άλλον.

Η Άννα πίστευε στην απλότητα του θεάτρου, στην ουσία 
και στο βάθος του έργου και όχι σε υπερπαραγωγές. Πάντα 
ήθελε οι παραστάσεις να είναι προσεγμένες βέβαια στο μέτρο 
που επέτρεπαν τα πενιχρά μας μέσα. Αυτό στο οποίο δεν έκα-
νε εκπτώσεις ήταν στην αφοσίωση των μελών ηθοποιών, στην 
υπέρβαση του εαυτού τους. Οι γνώσεις της για το θέατρο και τη 
λογοτεχνία ήταν αστείρευτες. Γνώσεις που ήθελε απλόχερα να 
μοιράσει μαζί μας, να γνωρίσει η ίδια νέες πτυχές, διαφορετικές 
οπτικές γωνίες.

Βέβαια δεν ήμασταν μια ομάδα νέων τύπου «Μικρό Σπίτι 
στο Λιβάδι». Υπήρχαν εντάσεις οι οποίες σχεδόν πάντα όμως 
ξεπερνιόνταν. Πώς θα γινόταν να μην υπήρχαν εντάσεις με 
«τιμονιέρη» την Άννα; Δε νομίζω όσοι τη ζήσαμε την Άννα, 
να γνωρίσαμε άτομο με μεγαλύτερο πάθος για ...τα πάντα. Το 
ελεύθερο πνεύμα της, η σκέψη της δε δαμάζονταν ούτε περιορί-
ζονταν με τίποτα ούτε καν από το ίδιο της το κορμί. Υπήρχαν 
συναντήσεις που γελάγαμε μέχρι δακρύων αλλά και κλαίγαμε 
σε σημείο ίσως γελοιότητας. Ακραία συναισθήματα …όμορφα 
συναισθήματα… Συναισθήματα! Ό,τι λείπει από αυτήν την 
μπλαζέ εποχή που διανύουμε.

Μας έδειξε πώς να ανοίγουμε την ψυχή μας χωρίς φόβο και 
ντροπές και να δινόμαστε και ας ξέρουμε ότι θα βρεθούν αυτοί 
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που δε θα εκτιμήσουν γιατί συνάμα μας όπλισε με θάρρος γιατί 
η ίδια ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα αστείρευτης δύναμης και 
θάρρους. Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, που τους 
περισσότερος θα τους είχαν λυγίσει, εκείνη δε γύρισε ποτέ την 
πλάτη της σε κανέναν. Ήταν δίπλα μας, όχι με ψεύτικα λόγια 
ή το στυλάκι «φιλαράκι και καρπαζιές» που εφαρμόζουν κά-
ποιοι εκπαιδευτικοί για να φανούν μοντέρνοι και συμπαθητι-
κοί, αλλά με το σεβασμό που μας ενέπνεε με τις απόψεις της 
και τη στάση που είχε απέναντι στη ζωή. Ήθελε να βγάζει ό,τι 
καλύτερο είχαμε μέσα μας, στοιχεία του εαυτού μας που δεν 
ξέραμε οι ίδιοι ότι υπήρχαν, αλλά εκείνη με το ένστικτο της 
παιδαγωγού τα διέκρινε. 

Όσο για την καριέρα της Μέριλ Στριπ που δεν έκανα… τον 
πέμπτο ή έκτο χρόνο, η Άννα μας ρώτησε αν σκεφτόταν κά-
ποιος από την ομάδα να συνεχίσει στο θέατρο πέρα από τη δική 
μας ομάδα. Όταν ήρθε η σειρά μου της είπα «Σ’ αυτήν την 
ομάδα τόσα χρόνια κατάλαβα ότι δεν μπορώ να γίνω σπουδαία 
ηθοποιός, άρα δε θα το προσπαθήσω». Εκείνη χαμογέλασε με-
λαγχολικά και μου είπε «Είσαι πολύ κο…παιδο!». Είχε δίκιο…

Η Άννα γονατιστή παίζοντας θέατρο.
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Βικτωρ ία Θεοδώρου

Άννα
Διάττον άστρο στον ουρανό, κατέβα
ν’ ακούσεις τα εγκώμια και το θρήνο
της πικρής σου μητέρας
που ζήτησε στο πολικό ψύχος τη λήθη
και σού ’φερνε μπουκέτα εντελβάις

Βαρύς χειμώνας και χιονίζει
στο Βέρμιο το δικό σου Άννα
για να κοιτάξεις τη θάλασσα της Ρόδου
και τα ρόδα του χειμώνα—
να φανερώσεις το ξανθό σου γέλιο
που αναζητάμε τόσα χρόνια—

Άννα! Αναπνοή η ανάμνησή σου μας υψώνει
στης Θεσσαλίας τα όρη και στης Ρόδου
τα περιγιάλια ακούμε τ’ όνομά σου.

Διάττων αστήρ —αστέρας που ορμά δια των εκτάσεων— 
Διάττων πόνος…
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Τελευταίο καλοκαίρι της Άννας

Της Βάσας  Σολωμού-Ξανθάκη

Οδός Παύλου Mελά 23, το σπίτι της Άννας και του Aυγου-
στίνου στη Pόδο, με το περίεργο τροπικό δέντρο στην εξώ-

πορτα ανθισμένο τώρα ολοκίτρινο, με τους φλογερούς ιβίσκους 
και τις τριανταφυλλιές. Ανοίγω και βγαίνω δυο φορές την ημέ-
ρα με δρομολόγιο προς το Nοσοκεμείο. Ξέρω πια όλα τα σπίτια 
της Παύλου μελά, τι δέντρα έχουν, τι λουλούδια, τι σκυλιά, τι 
καγκελόπορτες. 

Aφού προσπεράσω κάθετα τη μυστηριώδη οδό Πϊνδου στοι-
χειωμένη από ερημωμένες επαύλεις, φτάνω στη διασταύρωση 
έχοντας φάτσα τους δυο στρογγυλούς πυργίσκους, κι από κει 
στρίβω στην οδό Παπαλουκά, όπου την παίρνω μέχρι το ανά-
χωμα του Nοσοκομείου. Eίναι στενή οδός πολυσύχναστη, δι-
πλής κατευθύνσεως, και με δίχως πεζοδρόμια. Tη νύχτα γυρίζω 
σούρνοντας την πλάτη τοίχο τοίχο για να μη με γαζώσει καμιά 
μοτοσυκλέτα. Aπό τους ψηλούς μεσαιωνικούς τοίχους κρέμο-
νται βοκαμβίλιες, γιασεμιά, διπλές ροδοδάφνες, αγιοκλήματα, 
αιγυπτιακά φούλια και καμπανέλλες σε αφθονία απίστευτη. 
Στο βάθος του τούνελ Παπαλουκά για ένα λεπτό το μάτι μου 
αιφνιδιασμένο παίρνει το σμαραγδένιο άνοιγμα της θάλασσας. 
Aυτή είναι η υπενθύμιση εδώ και πολλές πολλές μέρες ότι τού-
τος ο τόπος είναι η Pόδος.

O κόσμος του Nοσοκομείου είναι ο ίδιος όπως σ’ όλα τα 
νοσοκομεία του κόσμου. Λευκός κι απάνθρωπος. O άλλος, ο 
πολύχρωμος και βουερός, βρίσκεται εκεί κάτω στο σμαραγδένιο 
άνοιγμα. Πού και που όμως συμβαίνει κάτι το ανατρεπτικό: 
ναι, είναι το στιγμιαίο σμίξιμο των δύο κόσμων. Xθες αίφνης 
το ασθενοφόρο, σφυρίζοντας δαιμονισμένα, έφερνε κάτω απ’ 
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τα παράθυρά μας τις δύο νεαρές Aγγλίδες που συγκρούστηκαν 
μεταξύ τους με τα jet ski τους, τη μια νεκρή 23 ετών και την 
άλλη βαρειά τραυματισμένη, 22. O κόσμος του Nοσοκομείου 
αναταράζεται με κάτι τέτοια, βγαίνει απ’ τα ρούχα του τα μα-
τωμένα του κρεβατιού του στα παράθυρα, αναθαρρύνεται ίσως 
—ω, ουρανέ, δεν είμαστε κι ολότελα απομονωμένοι!— ριγεί, 
χάνει τον χρόνο των φαρμάκων του, το περισσότερο βρίσκεται 
σε αμηχανία, γιατί εκεί που νόμιζε πως δεν είχε άλλο τρόπο να 
πονέσει, να, που πονάει κι άλλο με ξένα πάθια.

Tο βράδυ, αργά, κατά τις 11.30, θα ξαναπάρω απ’ την ανά-
ποδη τον ίδιο δρόμο. Kαι η νύχτα θα έχει ακυρώσει γι’ άλλη μια 
φιρά την οργιώδη πολυχρωμία, την κρεμασμένη έξω από τους 
μεσαιωνικούς τοίχους.

8 IΟΥΛΙΟΥ

Στο Nοσοκομείο, κοντά στην Άννα ο Xάρης, η Δώρα, η Φλω-
ρεντία, η Άντη, η Eλένη, ο Mανώλης, η Aνδριάνα και η Bαρβά-
ρα, η Bάσω βέβαια όλο το πρωινό, κ.ά. H σιωπηλή υπομονή του 
Aυγουστίνου μάθημα.

9 IΟΥΛΙΟΥ

H Άννα βαρειά. 
Kύριε, παρελθέτω το ποτήριον τούτο.

Aπό το ημερολόγιο 6-9 Iουλίου 1998
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Ελένη Τσοποτού

Οι Δημοτικές Πινακοθήκες: 
Προβλήματα και προοπτικές

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ιστορία και η 
σημερινή πραγματικότητα των Δημοτικών Πινακοθηκών. 
Γίνεται μαι σύντομη αναδρομή στην ιστορία τους και 

επιχειρείται μια καταγραφή της σημερινής τους κατάστασης. 
Σε μια περίοδο που ο ρόλος των μουσείων συνεχώς επαναπροσ-
διορίζεται, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια τα μουσεία καλούνται να 
ανταγωνισθούν ένα πλήθος πολιτιστικών προϊόντων, επιδιώκε-
ται να κατανοηθεί ποια θέση κατέχουν και ποιο ρόλο θα μπο-
ρούσαν να διαδραματίσουν οι Δημοτικές Πινακοθήκες.

Tα μουσεία εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα παρουσιάζουν 
μια αυξητική τάση, περισσότερο στην Αθήνα και στην Θεσσα-
λονίκη, και πολύ λιγότερο στην περιφέρεια. Στα μουσεία εικα-
στικών τεχνών συγκαταλέγονται καταρχήν τα μεγάλα μουσεία 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, 
το Μουσείο Μπενάκη (1931), το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
τέχνης (ΕΜΣΤ 2000), το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης τέχνης 
(1997) και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (1984) 
στην Θεσσαλονίκη. Συμπεριλαμβάνονται επίσης μικρότερα μου-
σεία, όπως το μουσείο Φρυσίρα (2000), το ίδρυμα Θεοχαράκη 
(2004) και το Τελλόγλειο Ίδρυμα (1972) στην Θεσσαλονίκη. 

Στις περιφερειακές πόλεις τα μουσεία που σχετίζονται με 
τις εικαστικές τέχνες (εκτός των Δημοτικών Πινακοθηκών) εί-
ναι σχετικά λίγα: το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος 
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο (1979), το μουσείο 
των έργων του Θεόφιλου (1964) και το μουσείο Teriade (1979) 
στην Μυτιλήνη, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Φλώρινα 
(1977), η Πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο (1988), το κέντρο 
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τέχνης Giorgio de Chirico στον Βόλο (1990) κ.ά. Από μικρότε-
ρα πολιτιστικά ιδρύματα θα μπορούσαν να αναφερθούν, μετα-
ξύ άλλων, το Μέγαρο Γκύζη στα Φηρά της Σαντορίνης (1991), 
το μουσείο Νίκου Περαντινού στην Σαντορίνη (1991).

Στα μουσεία εικαστικών τεχνών προστίθενται οι 34 Δημοτι-
κές Πινακοθήκες που καταγράφηκαν. Ο αριθμός για μία ακόμη 
φορά δεν είναι ασφαλής και προέκυψε από το άθροισμα των πι-
νακοθηκών που εντοπίστηκαν από διαφορετικές πηγές και από 
την απευθείας επικοινωνία με τα ίδια τα μουσεία. Στον επίσημο 
κόμβο του ΥΠΠΟ αναφέρονται 4 πινακοθήκες, ενώ στον οδηγό 
που κυκλοφόρησε το ΥΠΠΟ το 2000 «Πινακοθήκες, Μουσεία, 
Συλλογές: εκτός αρχαιολογικών και λαογραφικών» αναφέρονται 
20 πινακοθήκες. Στο πρόσφατο λεύκωμα «Αναζητώντας την τέ-
χνη — Περιφερειακές Πινακοθήκες» του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, 
από το οποίο βέβαια εξαιρούνται οι πινακοθήκες της Αττικής 
και της Θεσσαλονίκης, αναφέρονται 11 από τις πινακοθήκες. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένες πινακοθήκες λειτουρ-
γούν υποδειγματικά, ενώ άλλες ουσιαστικά υπολειτουργούν. 
Κάποιες διαθέτουν μια πλήρη συλλογή, ενώ άλλες οργανώνουν 
μόνο περιοδικές εκθέσεις. Τις τάσεις που επικρατούν και τα κοι-
νά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν θα προσπαθήσουμε 
να καταγράψουμε στις επόμενες σελίδες. 

Ακολουθεί ένας πίνακας των Δημοτικών Πινακοθηκών της 
Ελλάδας με την ημερομηνία ίδρυσής τους:

1. Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, 1914
2. Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, 1957
3. Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, 1960
4. Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης», 

1964
5. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, 1966
6. Δημοτική Πινακοθήκη Ναυπλίου, 1968/1988
7. Δημοτική Πινακοθήκη Κέρκυρας, 1978
8. Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, 1983
9. Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος», 1984
10. Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος», 1985
11. Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου, 1987
12. Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 1988
13. Δημοτική Πινακοθήκη Βόλου, 1990
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14. Δημοτική Πινακοθήκη Αγρινίου «Χρ. Καπράλος», 1991
15. Δημοτική Πινακοθήκη Ρεθύμνου «Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Κρή-

της», 1992
16. Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, 1992
17. Δημοτική Πινακοθήκη Λιβαδειάς, 1992
18. Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας «Χρήστος Παυλίδης», 1993
19. Δημοτική Πινακοθήκη Αιγίου, 1994
20. Δημοτική Πινακοθήκη Χίου, 1994
21. Δημοτική Πινακοθήκη Κυκλάδων (Σύρος), 1994
22. Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου, 1994
23. Δημοτική Πινακοθήκη Ξάνθης, 1997
24. Δημοτική Πινακοθήκη Τρικάλων, 1997
25. Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, 1998
26. Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, 1998
27. Δημοτική Πινακοθήκη Διδυμοτείχου, 1999
28. Δημοτική Πινακοθήκη Θέρμης, 2000
29. Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας, 2001
30. Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, 2002
31. Δημοτική Πινακοθήκη Ψυχικού, 2002
32. Δημοτική Πινακοθήκη Σάμου, 2003
33. Δημοτική Πινακοθήκη Χαλάστρας, 2005
34. Δημοτική Πινακοθήκη Άμφισσας, 2007

Η δημιουργία του θεσμού των :ημοτικών Πινακοθηκών 
Xρονικό της ίδρυσης των :ημοτικών Πινακοθηκών 

στην Ελλάδα

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται αρχικά μια καταγρα-
φή των Δημοτικών Πινακοθηκών κατά χρονολογική σειρά, ξε-
κινώντας από την Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων 
στις αρχές του αιώνα, μέχρι την πιο πρόσφατη την Δημοτική 
Πινακοθήκη της Άμφισσας, το 2007. Δεν περιγράφεται αναλυ-
τικά η κάθε Πινακοθήκη, ούτε εξιστορείται το πλήρες ιστορικό 
της. Αναφέρονται επιλεκτικά κάποια στοιχεία για τις κυριότε-
ρες από αυτές, όπως η χρονολογία ίδρυσης, οι συλλογές και η 
δραστηριότητα των πινακοθηκών και επιδιώκεται να εντοπιστεί 
ένα βασικό χαρακτηριστικό που τις αντιπροσωπεύει και τις δι-
αφοροποιεί από τις υπόλοιπες. 
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Σχεδόν όλες οι πληροφορίες προέρχονται από την πρωτογε-
νή έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βάσει ενός ερωτηματολογίου 
που στάλθηκε σε 28 Πινακοθήκες, από τηλεφωνικές συνεντεύ-
ξεις με τους υπευθύνους των Πινακοθηκών, από τις ιστοσελίδες 
τους στο διαδίκτυο και από λευκώματα που έχουν κατά και-
ρούς κυκλοφορήσει. 

H Δημοτική Πινακοθήκη των Αθηνών [1] είναι η πρώτη Δη-
μοτική Πινακοθήκη της Ελλάδας. Ιδρύεται το 1914 με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πρώτος Έφορος ορίζε-
ται ο ζωγράφος Σταύρος Παπαπαναγιώτου. Η Πινακοθήκη στο 
ξεκίνημα της λειτουργίας της, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δρα-
στηριότητα, ωστόσο και μόνο ως πράξη ίδρυσης κρίνεται πολύ 
σημαντική και πρωτοπόρα για την εικαστική ζωή της χώρας

Παρολ’ αυτά η Πινακοθήκη δεν διαθέτει στέγη και τα έργα 
φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους. Το 1940 ο ζωγράφος Σπύ-
ρος Παπαλουκάς διορίζεται καλλιτεχνικός σύμβουλος στην Πο-
λεοδομική Υπηρεσία του Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης 
και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Από την 
θέση αυτή εκτελεί πολλές διακοσμήσεις κτιρίων και συγκρο-
τημάτων. Εν συνεχεία ο τότε δήμαρχος Κωνσταντίνος Κοτζιάς 
τον αποσπά στην Δημοτική Πινακοθήκη. Διορίζεται διευθυντής 
και αφοσιώνεται πλήρως στον εμπλουτισμό της συλλογής. Την 
χρονική περίοδο 1930-1940 η Πινακοθήκη αποκτά έναν σημα-
ντικό αριθμό έργων με αγορές από τις Πανελλήνιες εκθέσεις 
του 1938, ’39 και ’40, αλλά και από ιδιωτικές αίθουσες τέχνης, 
όπως η αίθουσα Στρατηγοπούλου. Στα χρόνια που ο Παπαλου-
κάς βρίσκεται στην διεύθυνση (1940-1957) πραγματοποιούνται 
ορισμένες σημαντικές αγορές. Η συλλογή εμπλουτίζεται με έργα 
των Μαλτέζου, Βιτσώρη, Μπουζιάνη, Αστεριάδη, Γαίτη, Τρια-
νταφυλλίδη, Εγγονόπουλου, Μόραλη, Κανέλλη, Φλωρά. Μητα-
ράκη. Ο Παπαλουκάς φροντίζει επίσης για την συντήρηση των 
έργων, την ορθότερη φύλαξή τους και οργανώνει την πρώτη 
επανέκθεση.  Τα επόμενα χρόνια η Πινακοθήκη αποκτά έργα με 
τρόπο αποσπασματικό και όχι κατόπιν μιας σχεδιασμένης και 
προσανατολισμένης συλλεκτικής δραστηριότητας. Η συλλογή 
εμπλουτίζεται είτε κατόπιν αγορών των εκάστοτε δημάρχων 
είτε κατόπιν μεμονωμένων δωρεών. Η επόμενη μεγάλη δωρεά 
που θα δεχτεί είναι αυτή του Ernst Ziller.
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Η συλλογή της Πινακοθήκης περνάει διάφορες περιπέτειες 
μέχρι να βρει το δικό της σπίτι. Φιλοξενείται για ένα διάστημα 
στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, το οποίο κατεδαφίζεται λίγο 
πριν από τον Πόλεμο, και για 35 χρόνια φυλάσσεται στα υπό-
γεια του Δημαρχείου Αθηνών. Το 1974 ένα μέρος της συλλογής 
εκτίθεται στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων μέχρι 
να μεταστεγαστεί, το 1982, στο Παλιό Βρεφοκομείο όπου στε-
γάζεται μέχρι σήμερα. Το Παλιό Βρεφοκομείο είναι ένα όμορφο 
νεοκλασικό κτίριο στην Πειραιώς, στο ύψος της πλατείας Κου-
μουνδούρου. Από την περίοδο που η Πινακοθήκη βρίσκει μόνι-
μη στέγη παρουσιάζει ιδιαίτερα έντονη εκθεσιακή και εκδοτική 
δραστηριότητα. 

Από το 2002 και έπειτα, υπό την εποπτεία της είναι επίσης 
το Δωδεκανησιακό σπίτι στα Σεπόλια, δωρεά του Βασίλη και της 
Ειρήνης Μοσχόβη, όπου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, το μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου — Πάρκο Ελευθε-
ρίας, το μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης στην Πλάκα και 
τα γλυπτά έργα του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών. Το 2010 προγραμ-
ματίζεται η μεταστέγαση της Πινακοθήκης σε διατηρητέο κτίριο 
στην πλατεία Αυδή, με ωφέλιμο χώρο 1.100 τ.μ. όπου θα μπο-
ρεί να αναπτύξει τις δραστηριότητες της με μεγαλύτερη άνεση. 

Η δεύτερη κατά σειρά Πινακοθήκη που ιδρύεται βρίσκεται 
επίσης στην Αττική. Είναι η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά [2] 
και εγκαινιάζεται το 1957. Αρχικά λειτουργεί ως τμήμα της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης σε χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Το 1985 
γίνεται ανεξάρτητο τμήμα του Δήμου Πειραιά. Σήμερα περιλαμ-
βάνει 837 έργα μεταξύ των οποίων, τη συλλογή 80 γλυπτών 
του Γεωργίου Καστριώτη, τη συλλογή 156 έργων του λαϊκού 
καλλιτέχνη Στ. Λαζάρου, καθώς και τη συλλογή του Μάνου 
Κατράκη με θεατρικά κοστούμια, φωτογραφίες και προσωπικά 
του αντικείμενα. 

Την δεκαετία του ’60 θα ιδρυθούν τέσσερις Πινακοθήκες: 
το 1960 η Πινακοθήκη των Ιωαννίνων, το 1962 η Πινακοθήκη 
της Ρόδου, το 1966 η Πινακοθήκη της Θεσσαλονίκης και το 
1968 η Πινακοθήκη του Ναυπλίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι 
και οι τέσσερις Πινακοθήκες ιδρύονται σε πόλεις με αστική ανά-
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πτυξη και παράδοση στα εικαστικά. Η Δημοτική Πινακοθήκη 
των Ιωαννίνων (1960) [3] έχει το προνόμιο να είναι «η πρώτη 
επαρχιακή Πινακοθήκη στη χώρα”. Ιδρύεται με πρωτοβουλία 
του Σωματείου «Οι Φίλοι των Ιωαννίνων» και με την βοήθεια 
του ζωγράφου Κώστα Μαλάμου αποκτά μια σειρά σημαντικών 
έργων της νεοελληνικής ζωγραφικής και γλυπτικής. Η Πινακο-
θήκη περιλαμβάνει στην συλλογή της έργα των Γύζη, Ιακωβίδη, 
Προσαλέντη, Αργυρού, Γεραλή, Ροϊλού, Παρθένη, Μαλέα, Τσα-
ρούχη, Βασιλείου, Μαυροϊδη και άλλων. Από το 2000 στεγά-
ζεται στο ανακαινισμένο κτίριο Πυρσινέλλα, μετά από πολλές 
περιπέτειες.

Ακολουθεί η Δημοτική Πινακοθήκη της Ρόδου (1962) [4] η 
οποία από το 2000 φέρει την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη 
Ρόδου — Μουσείο Νεοελληνικής τέχνης». Αν την επισκεφθεί 
κανείς θα διαπιστώσει ότι η νέα επωνυμία την αντιπροσωπεύει, 
καθώς η Πινακοθήκη διαθέτει μία από τις πληρέστερες συλ-
λογές νεοελληνικής τέχνης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Καμπουρίδης, «οι ενότητες ζωγραφικής και χαρακτικής εκπρο-
σωπούν πλήρως την ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα και τους 
διακεκριμένους καλλιτέχνες της, συχνά μάλιστα με έργα που 
ανήκουν στα σπουδαιότερα της συνολικής προσφοράς τους και 
τα οποία έχουν επιλεγεί έτσι ώστε στο σύνολό τους να αφη-
γούνται εύγλωττα την ιστορία της». Η Πινακοθήκη είναι δη-
μιούργημα του νομάρχη Δωδεκανήσου και φιλότεχνου Ανδρέα 
Ιωάννου, ο οποίος, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της πε-
ριόδου για τη δημιουργία ενός μουσείου που θα εκπροσωπούσε 
τους έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα που γνώριζαν εκείνη 
την περίοδο αναγνώριση στο εξωτερικό, ίδρυσε την Πινακοθή-
κη. Εξετάζοντας τις Πινακοθήκες μία προς μία, διαπιστώνεται 
ότι διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο ίδρυσής τους και τον 
προσανατολισμό της συλλογής τους.

Χρονολογικά ακολουθεί η Δημοτική Πινακοθήκη της Θεσσα-
λονίκης (1966) [5]. Η Πινακοθήκη της Θεσσαλονίκης λειτούρ-
γησε αρχικά ως τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της πόλης με 
έναν πυρήνα έργων κυρίως Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών, προ-
ερχόμενα από αγορές και δωρεές. Στεγαζόταν σε δύο αίθουσες 
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του Μεγάρου της ΧΑΝΘ. Το 1974 είναι η χρονιά που συμπερι-
λαμβάνεται στον Οργανισμό του Δήμου και ορίζεται ο πρώτος 
Έφορός της. Το 1978 έκλεισε εξαιτίας ζημιών που προκλήθη-
καν από σεισμό και ξανάνοιξε το 1982, μετά από ανακαίνιση 
του κτιρίου της ΧΑΝ. Η Πινακοθήκη παραμένει μέχρι σήμερα 
ιδιαίτερα δραστήρια, σε μια πόλη με παράδοση στα εικαστι-
κά και ένα πλήθος πολιτιστικών φορέων που παρουσιάζουν 
έντονη δραστηριότητα. Μια πρωτοτυπία της Πινακοθήκης της 
Θεσσαλονίκης είναι η ένταξή της στο φεστιβάλ των Δημητρίων 
που πραγματοποιείται για τέσσερις μήνες κάθε χρόνο και περι-
λαμβάνει στο πρόγραμμά του ένα πλήθος εκδηλώσεων.  

Τη δεκαετία του ’70 ιδρύεται μόνο μία Πινακοθήκη, η Δη-
μοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας (1978) [7]. Παρατηρείται ότι 
όλες οι Πινακοθήκες που ιδρύθηκαν μέχρι τότε βρίσκονται σε 
πόλεις με ιστορία και ιδιαίτερη παράδοση στα εικαστικά. Η Πι-
νακοθήκη της Κέρκυρας ξεκινά την λειτουργία της το 1978 στο 
κτίριο του κληροδοτήματος Δαλιέτου. Οι συλλογές της προέρ-
χονται κυρίως από δωρεές και περιλαμβάνουν έργα κερκυραίων, 
κυρίως, καλλιτεχνών. Το 1991 μετατρέπεται σε Ν.Π.Δ.Δ. και το 
1995 μεταφέρεται σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο στο 
παλάτι των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου.

Ακολουθούν οι δημοτικές Πινακοθήκες της Λάρισας, της Λα-
μίας, της Καλαμάτας και της Πάτρας. Η Δημοτική Πινακοθήκη 
της Λάρισας — Μουσείο Ι.Γ. Κατσίγρα (1983) [8] είναι σήμερα η 
Πινακοθήκη με την πιο έντονη δραστηριότητα. Ιδρύεται χάρη 
στην δωρεά που πραγματοποιήθηκε το 1981 από τον γιατρό και 
συλλέκτη Γεώργιο Κατσίγρα στον Δήμο Λάρισας. Ο Κατσίγρας 
δωρίζει 780 έργα που αντανακλούν την εξέλιξη της νεοελλη-
νικής τέχνης και θέτει ως όρο την ίδρυση της Πινακοθήκης 
και την ανέγερση ειδικού κτιρίου για την στέγασή της. Στην 
πορεία η συλλογή εμπλουτίζεται με περισσότερα έργα και το 
2003 μετακομίζει στο νέο της σπίτι, στη Νεάπολη της Λάρι-
σας. Η Πινακοθήκη σήμερα πραγματοποιεί πλήθος περιοδικών 
εκθέσεων, εργαστηρίων και άλλων παράλληλων δράσεων, ενώ 
είναι παρούσα στα μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα οι δρα-
στηριότητές της να κοινοποιούνται ευρέως και να μην παρα-
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μένει αποκομμένη από την ευρύτερη εικαστική ζωή της πόλης 
και της χώρας. Πρέπει να επισημανθεί ότι ένα από τα βασικά 
προβλήματα που παρουσιάζουν οι Δημοτικές Πινακοθήκες της 
χώρας είναι η έλλειψη επαρκούς προβολής των συλλογών και 
των δραστηριοτήτων τους, τόσο σε τοπικό, όσο και σε ευρύτερο 
επίπεδο. Η Πινακοθήκη της Λάρισας είναι από τις λίγες που 
έχουν συνειδητοποιήσει την αξία των νέων μέσων και προσπα-
θούν να τα αξιοποιήσουν.

Όγδοη σε σειρά ίδρυσης είναι η Δημοτική Πινακοθήκη της 
Λαμίας — Αλέκος Κοντόπουλος (1984) [9]. Η Πινακοθήκη 
της Λαμίας ιδρύεται το 1984 και τον πυρήνα της αποτελούν 
οι συλλογές του Αλέκου Κοντόπουλο και του Κ. Κορναράκη. 
Ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Πινακοθήκες καθώς, εκτός από 
ζωγραφικά έργα, περιέχει και μια σειρά άλλων συλλογών που 
περιλαμβάνουν εκκλησιαστικά κειμήλια, κεραμικά, βιβλία, χει-
ρόγραφα, κοσμήματα, είδη λαϊκής τέχνης και άλλα. 

Ακολουθεί η Δημοτική Πινακοθήκη της Καλαμάτας «Α. Τάσ-
σος» (1985) [10]. Ο τρόπος δημιουργίας της συλλογής της δια-
φοροποιείται από τις υπόλοιπες. Τον πυρήνα της αποτελούν τα 
έργα που δώρισαν έλληνες ζωγράφοι μετά τον καταστροφικό 
σεισμό του 1986 για την ανοικοδόμηση της πόλης.

Το 1988 ιδρύεται η Δημοτική Πινακοθήκη της Πάτρας (1988) 
[12] και θέτει ως βασικό σκοπό της «την εκπόνηση και την υλο-
ποίηση του προγράμματος εκθέσεων, των παράλληλων εκδηλώ-
σεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων”. Η Πινακοθήκη 
μέσω δωρεών και αγορών από τον Δήμο έχει συγκεντρώσει μια 
συλλογή 607 έργων μεταξύ των οποίων έργα των Ν. Κουνε-
λάκη, Α. Κριεζή, Γ. Μόραλη και άλλων. Εκτός, όμως από μία 
ιδιαίτερα πλούσια συλλογή, έχει στο βιογραφικό της πλήθος 
δραστηριοτήτων και συνεργασιών με πολιτιστικούς φορείς της 
χώρας, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη και 
άλλες δημοτικές Πινακοθήκες. Ο δανεισμός και η ανταλλαγή 
έργων μεταξύ των Πινακοθηκών και των μουσείων της χώρας 
είναι μια τακτική που θα μπορούσε να αποφέρει πολλαπλά 
οφέλη. Μέσω της ανταλλαγής έργων είναι δυνατή η οργάνω-
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ση περιοδικών εκθέσεων σε διάφορες πόλεις. Έτσι τα έργα θα 
μπορούσαν να εκτεθούν στα μάτια περισσότερων θεατών, οι 
Πινακοθήκες να προβάλλουν τις συλλογές τους και να εξασφα-
λίσουν ένα πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Δημοτική Πινακοθήκη 
του Βόλου (1990) [13]. Η Δημοτική Συλλογή του Δήμου Βόλου 
φιλοξενείται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Giorgio de Chirico, 
το οποίο εγκαινιάστηκε το 1990. Η ιστορία της δημοτικής συλ-
λογής του Βόλου ξεκινάει πριν από μερικές δεκαετίες. Σύμφωνα 
με στοιχεία του Καλλιτεχνικού Οργανισμού δημιουργήθηκε από 
δωρεές ιδιωτών και πολιτών προς τον Δήμο, καθώς και από 
αγορές του ίδιου του Δήμου και του Καλλιτεχνικού Οργανι-
σμού. Τα τελευταία χρόνια εμπλουτίζεται από την υποχρεω-
τική δωρεά έργων των καλλιτεχνών που εκθέτουν στο Κέντρο 
Σύγχρονης Τέχνης Giorgio de Chirico, αλλά και σε άλλους 
εκθεσιακούς χώρους του Δήμου. Σήμερα η Πινακοθήκη αριθμεί 
περί τα 400 έργα, μεταξύ των οποίων έργα των Κ. Μαλέα, Θ. 
Τριανταφυλλίδη, Β. Κατράκη κ.ά. Τα έργα δεν εκτίθενται σε 
μόνιμη βάση. Η συλλογή παρουσιάστηκε κατά τμήματα σε θε-
ματικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την δεκαετία του ’90 
σε τρείς χώρους του Δήμου Βόλου, το Κέντρο Τέχνης Giorgio 
de Chirico, την Καπναθήκη Σπίρερ και το κτίριο Στρεφτάρη. 
Ο Δήμος αγόρασε πρόσφατα κτίριο ακριβώς δίπλα στο Κέντρο 
Τέχνης, το οποίο πρόκειται να διαμορφωθεί και να στεγάσει την 
δημοτική συλλογή.

Το 1992 η Κρήτη αποκτά δύο Πινακοθήκες, την Δημοτική 
Πινακοθήκη Ρεθύμνου και την Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλεί-
ου. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ρεθύμνου — Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Κρήτης (1992) [15] στεγάζεται από την αρχή της λει-
τουργίας της σε ένα ενετικό κτίριο, το οποίο στις αρχές του 
20ου αιώνα απετέλεσε έναν από τους πρώτους βιομηχανικούς 
χώρους του νησιού (φιλοξενούσε το εργοστάσιο σαπουνιού ως 
το ΄70) στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το 1995 η πόλη εντά-
χθηκε στο «Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων» και απέκτησε 
έναν νέο θεσμό, το Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας 
με σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Ρεθύμνης και το ΥΠΠΟ με 
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σαφή προσανατολισμό προς την σύγχρονη τέχνη. Τον Ιούλιο 
του 2009 οι δύο αυτοί οργανισμοί ενοποιήθηκαν με την επωνυ-
μία Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. Η ύπαρξη ενός ξεκάθα-
ρου προσανατολισμού και μιας σαφούς συλλεκτικής πολιτικής 
είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου μουσείου. 
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, μέχρι πρόσφατα Δημο-
τική Πινακοθήκη — Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουρ-
γίας Ρεθύμνης είναι από τους λίγους θεσμούς με τόσο έντονη 
δραστηριότητα στον τομέα των συνεργασιών με πολιτιστικούς 
φορείς τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (1992) [16] είναι από 
τις Πινακοθήκες που παραμένουν άστεγες ύστερα από αρκετά 
χρόνια ζωής. Έργα του Λ. Κανακάκη, της Μαρίας Φιοράκη και 
άλλων καλλιτεχνών, τα οποία αποτελούν μέρος της συλλογής 
της Πινακοθήκης, φιλοξενούνται κατά διαστήματα στην Βασι-
λική του Αγ. Μάρκου. 

Η Δημοτική Πινακοθήκη της Χίου (1994) [20] έχει μια πλού-
σια συλλογή που χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Η πρώτη ενότητα 
αποτελείται από τις δωρεές του ζεύγους Διοματάρη και των οι-
κογενειών Χρυσανθοπούλου και Μελέκου. Η συλλογή εντυπω-
σιάζει καθώς βρίσκουμε έργα γερμανών καλλιτεχνών του 19ου 
αι. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει έργα ενός χιώτη καλλιτέ-
χνη των αρχών του 20ου αιώνα, του Γιάννη Μηταράκη. Τέλος, 
υπάρχει η συλλογή έργων σύγχρονων καλλιτεχνών, οι οποίοι 
είτε έχουν καταγωγή από το νησί είτε κατοικούν μονίμως σε 
αυτό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η υπεύθυνη της Πινακο-
θήκης «Οι καλλιτέχνες, χιώτικης καταγωγής ή όχι, καταπιάνο-
νται με θέματα σχετικά με την ιστορία ή τη φύση της Χίου, οι 
δε συλλέκτες που δώρισαν έργα έχουν, σχεδόν όλοι, χιακή κα-
ταγωγή. Το υλικό της Πινακοθήκης γυρίζει περιστροφικά γύρω 
από την Χίο». 

Ακολουθεί η Δημοτική Πινακοθήκη Κυκλάδων (1994) [21] 
με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου. Η Πινακοθήκη στεγάζεται 
σε τέσσερις ανακαινισμένες αποθήκες της νότιας πτέρυγας του 
παλιού τελωνείου της Σύρου. Εκεί εκτίθεται μέρος της συλλο-
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γής που περιλαμβάνει έργα σύγχρονων ελλήνων και κυπρίων 
καλλιτεχνών, όπως του Αλ. Φασιανού, του Αχ. Δρούγκου, του 
Μ. Μακρουλάκη κ.ά..

Το 1998 ιδρύεται η Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης (1998) 
[25]. Η Μυτιλήνη εντυπωσιάζει με τον αριθμό μουσείων που 
διαθέτει. Το μουσείο Θεόφιλου, το μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
— Τεριάντ, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, το Βυζαντινό 
— Εκκλησιαστικό Μουσείο, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας — 
Απολιθωμένου δάσους, η Συλλογή Φυσικής Ιστορίας της Βρίσας 
και τέλος η Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης είναι μερικοί 
από τους θεσμούς τέχνης και επιστήμης που διαθέτει το νησί. 
Η Πινακοθήκη Μυτιλήνης δημιουργήθηκε από την δωρεά του 
Γιώργου — Σίμου Πετρή και της αδελφής του Έλλης Σίμου. Η 
συλλογή Πετρή περιλαμβάνει έργα πολύ σημαντικών δημιουρ-
γών του 20ου αιώνα. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει έργα 
του Picasso και του Matisse, δίπλα σε έργα του Γιάννη Tσα-
ρούχη, του Γ. Γουναρόπουλου, του Aντ. Πρωτοπάτση, του Oρ. 
Kανέλλη, του Mόραλη, του Φασιανού, του Xρ. Mπότσογλου, 
χαρακτικά της Bάσως Kατράκη και άλλα. 

Την ίδια χρονιά εγκαινιάζεται και η Δημοτική Πινακοθή-
κη Κορίνθου (1998) [26]. Ιδρύεται ύστερα από επιθυμία του 
Σωτηρίου Πυλαρινού, όπως εκφράζεται στην διαθήκη του. Η 
Πινακοθήκη εντυπωσιάζει με την συλλογή της. Εκτός από έργα 
του ίδιου του Πυλαρινού, η συλλογή που δώρισε περιλαμβάνει 
έργα των Rubens, Dali, Goya, Ensor και άλλων ευρωπαίων 
ζωγράφων. Περιλαμβάνει επίσης έργα της συλλογής του Νικο-
λάου Θεοδώρου.

Το 2001 εγκαινιάζεται μια αρκετά δραστήρια Πινακοθήκη 
σε έναν από τους κεντρικούς δήμους της Αθήνας, η Δημοτική 
Πινακοθήκη της Καλλιθέας (2001) [29]. Η Πινακοθήκη ξεχωρί-
ζει ανάμεσα στις πολυκατοικίες της περιοχής καθώς στεγάζεται 
σε ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του γερμανού αρχιτέκτονα 
Ernst Ziller, το οποίο υπήρξε κάποτε το σπίτι της ζωγράφου 
Σοφίας Λασκαρίδου. Στην Πινακοθήκη εκτίθεται μια σειρά από 
πίνακες και σχέδια της Λασκαρίδου, καθώς και αρκετά προ-
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σωπικά αντικείμενα της ζωγράφου. Κατά τακτά διαστήματα 
η Πινακοθήκη φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνών με 
καταγωγή από την περιοχή. 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Άμφισσας — Σπύρος Παπαλουκάς 
(2007) [34] διαθέτει μια ιδιαίτερη συλλογή. Φιλοξενεί τα 349 
ανθίβολα και τα σχέδια που φιλοτέχνησε ο Σπύρος Παπαλουκάς 
για την αγιογράφηση του Μητροπολιτικού Ναού της Άμφισσας. 
Μέρος της συλλογής εκτίθεται σε χώρο της Πινακοθήκης στον 
παραδοσιακό οικισμό Χάρμαινα. 

 

Ο χαρακτήρας των συλλογών

Η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης συλλεκτικής πολιτικής είναι 
απαραίτητη για την εύρυθμη ανάπτυξη κάθε μουσείου. Το μου-
σείο πρέπει να ακολουθεί μια σαφή πολιτική με προκαθορισμέ-
να κριτήρια για την απόκτηση νέων έργων. Πρέπει, καταρχήν, 
να προκαθορίζει τον τύπο των αντικειμένων που συλλέγει: ζω-
γραφική, γλυπτική, χαρακτικά, ιστορικά κειμήλια, βυζαντινές 
εικόνες, κ.ο.κ. Ο κάθε τύπος αντικειμένου απαιτεί διαφορετικό 
τρόπο αποθήκευσης και συντήρησης. Δεύτερον πρέπει να ορίζει 
τον χαρακτήρα, τα χρονικά και τα γεωγραφικά όρια της συλλο-
γής (π.χ. συλλογή που καλύπτει μια περίοδο της νεοελληνικής 
τέχνης, σύγχρονη ελληνική τέχνη κ.ά.).

Η υπαγωγή των πινακοθηκών στους Δήμους ή στους Πολιτι-
στικούς Οργανισμούς κτλ. έχει πολλές φορές αρνητικές συνέπει-
ες. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης των πινακοθηκών μέχρι 
σήμερα, με πολύ μικρότερη βέβαια συχνότητα, οι επιμελητές 
των πινακοθηκών αναγκάζονταν να υπακούσουν στις υποδεί-
ξεις των εκάστοτε δημάρχων ή αντιδημάρχων για αγορές έργων.

Οι συλλογές πολλών πινακοθηκών έχουν δημιουργηθεί από 
αγορές που πραγματοποίησαν οι εκάστοτε δήμαρχοι, οι οποίοι 
συχνά δεν φημίζονταν για την «φιλοκαλία» τους, χωρίς μία 
«λελογισμένη πολιτική συγκρότησης συλλογών, εφόσον απου-
σιάζουν τα αναγκαία κριτήρια επιστημονικής γνώσης και αι-
σθητικής εποπτείας», όπως επισημαίνει η Έφορος της Δημοτι-
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κής Πινακοθήκης Αθηνών. Σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό Ζυγός το 1973 αναφέρεται: «Δεν απαιτεί κανείς 
από ένα Δήμαρχο ή από έναν ανώτερο υπάλληλο του Δήμου 
να είναι εμπειρογνώμων στα θέματα τέχνης. Εκείνο όμως που 
αξιώνει είναι οι δημοτικοί άρχοντες —αιρετοί και μη— να μην 
φέρονται σαν νεόπλουτοι, σκορπίζοντας το χρήμα που τους 
εμπιστεύονται οι δημότες τους, για αγορές έργων αμφιβόλου 
ή και ανύπαρκτου αξίας, από αυτοχειροτόνητους ζωγράφους, 
από κυρίες που διασκεδάζουν την πλήξη τους δια της μεθόδου 
της εργασιοθεραπείας, ή τέλος, από πρόσωπα, άσχετα προς την 
τέχνη, τα οποία «χρήζουν βοηθείας».

Η απουσία σαφούς προσανατολισμού, η ποικιλομορφία των 
συλλογών και η ύπαρξη έργων αμφίβολης αξίας και ποιότητας 
είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλές από τις πινα-
κοθήκες και το οποίο δυσχεραίνει το επιστημονικό έργο των 
επιμελητών. 

Υπάρχουν βέβαια πινακοθήκες στις συλλογές των οποίων 
διακρίνεται πλέον μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και οι οποίες 
τείνουν να υιοθετήσουν μια σαφή συλλεκτική πολιτική. Για 
παράδειγμα οι Πινακοθήκες των Αθηνών, της Ρόδου και της 
Κέρκυρας αποτελούν μουσεία που καλύπτουν όλο το φάσμα 
της νεοελληνικής τέχνης, η Πινακοθήκη του Ρεθύμνου προσα-
νατολίζεται προς την σύγχρονη τέχνη, ενώ η Πινακοθήκη της 
Θεσσαλονίκης διαθέτει μικρότερες επιμέρους συλλογές, η καθε-
μιά από τις οποίες αποτελεί μια ολοκληρωμένη ομάδα έργων 
(π.χ. θεσσαλονικείς καλλιτέχνες, βυζαντινές εικόνες). Ορισμένες 
μικρότερες Πινακοθήκες που έχουν δημιουργηθεί από μία και 
μόνο δωρεά διαθέτουν έναν χαρακτήρα μονογραφικό, καθώς 
αποτελούνται από τα έργα ενός καλλιτέχνη, όπως η Δημοτική 
Πινακοθήκη Λιβαδειάς, η οποία περιέχει 70 έργα του Λειβαδίτη 
ζωγράφου Θεόδωρου Λαζαρή, και η Δημοτική Πινακοθήκη Δι-
δυμοτείχου, η οποία περιέχει 30 έργα του ζωγράφου Δημήτρη 
Ναλμπάντη.

Ορισμένες πινακοθήκες προσανατολίζονται στην απόκτηση 
έργων ντόπιων καλλιτεχνών, όπως αυτές της Καλλιθέας, της 
Χίου ή της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε το 
1997 έκθεση και κυκλοφόρησε έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο 
που περιλαμβάνει τους καλλιτέχνες που γεννήθηκαν ή έδρασαν 
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στο βορειοελλαδίτικο χώρο. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στο εισα-
γωγικό του σημείωμα τονίζει ότι οι Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες 
κατέχουν «(...) εξέχουσα θέση. Είναι άλλωστε ταυτισμένη με το 
χαρακτήρα που έχει και οφείλει να έχει μια Πινακοθήκη». Η 
Πινακοθήκη κατείχε από την ίδρυσή της έναν μεγάλο αριθμό 
έργων θεσσαλονικέων καλλιτεχνών. Το 1985 όμως προχώρησε 
στην μαζική αγορά πινάκων θεσσαλονικέων καλλιτεχνών, δί-
νοντας έναν σαφή χαρακτήρα στη συλλογή της. Παρατηρείται 
δηλαδή ότι πρόκειται για ένα μουσείο με σαφή συλλεκτικό προ-
σανατολισμό. 

Η εκθεσιακή δραστηριότητα

Η έκθεση είναι μία από τις βασικές αποστολές ενός σύγχρο-
νου μουσείου. Αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο και αποτελεί τον 
βασικό τρόπο επικοινωνίας του μουσείου με το κοινό και τον 
αυθεντικών αντικειμένων με τον επισκέπτη. 

Οι περισσότερες Πινακοθήκες διαθέτουν έναν χώρο όπου 
εκτίθεται ολόκληρη ή μέρος της μόνιμης συλλογής σε σταθε-
ρή βάση. Συνήθως είναι οργανωμένες θεματικά και τα έργα 
συνοδεύονται από λεζάντες όπου αναγράφεται το όνομα του 
καλλιτέχνη, ο τίτλος του έργου και η ημερομηνία δημιουργίας 
του. Η απουσία εισαγωγικών κειμένων, τα οποία θα εξηγούσαν 
στον θεατή την κεντρική ιδέα της έκθεσης και της λειτουργίας 
της, είναι ένα βασικό μειονέκτημα που έχουν οι περισσότερες 
Πινακοθήκες. 

Δυστυχώς υπάρχουν αρκετές Πινακοθήκες, όπως της Αθή-
νας, της Πάτρας και του Βόλου, οι οποίες εξαιτίας της έλλειψης 
χώρου δεν εκθέτουν τις συλλογές τους σε μόνιμη βάση και τις 
παρουσιάζουν σε θεματικές-περιοδικές εκθέσεις. Η Πινακοθήκη 
του Βόλου, για παράδειγμα, πραγματοποίησε σταδιακά θεμα-
τικές εκθέσεις με έργα επιλεγμένα από την Δημοτική Συλλογή, 
ενώ το 1998 την παρουσίασε για πρώτη φορά ολόκληρη στο 
κοινό σε τρία διαφορετικά κτίρια της πόλης.

Αρκετές και κυρίως οι μεγάλες Δημοτικές Πινακοθήκες της 
χώρας οργανώνουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα περιοδι-
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κές εκθέσεις, οι οποίες διαρκούν κατά μέσο όρο 1-3 μήνες. Ο 
αριθμός των εκθέσεων δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται γύρω 
στις 4-10 εκθέσεις τον χρόνο (υπάρχουν Πινακοθήκες, όπως 
της Κέρκυρας, που πραγματοποιούν 30 εκθέσεις ανά έτος σε 
διάφορους χώρους).

Συχνά διοργανώνουν θεματικές εκθέσεις αξιοποιώντας έργα 
από τη μόνιμη συλλογή της πινακοθήκης, πλαισιώνοντάς τα με 
δάνεια από άλλες πινακοθήκες, μουσεία και φορείς της Ελλά-
δας και του εξωτερικού. Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, για 
παράδειγμα, διοργάνωσε πρόσφατα έκθεση με τίτλο «Απόηχοι 
του σουρεαλισμού στην Ελλάδα» στην οποία παρουσιάστηκαν 
70 αντιπροσωπευτικά έργα γνωστών καλλιτεχνών, όπως του Ν. 
Εγγονόπουλου, του Αλέξανδρου Ίσαρη, κ.ά. Η έκθεση επιχει-
ρούσε να σκιαγραφήσει τους απόηχους του σουρεαλισμού στη 
ζωγραφική στην Ελλάδα από την δεκαετία του ’30 μέχρι σήμε-
ρα. Τα εκτιθέμενα έργα προέρχονταν από ένα πλήθος μουσείων 
όπως η Εθνική Πινακοθήκη, η συλλογή της Εθνικής τράπεζας, 
το μουσείο Βορρέ, από ιδιωτικές συλλογές και από τους ίδιους 
τους ζωγράφους.

Κάποιες Πινακοθήκες προχωρούν σε πραγματοποίηση πρω-
τότυπων εκθέσεων με κοινωνική ευαισθησία. Η Δημοτική Πι-
νακοθήκη του Πειραιά, για παράδειγμα, τον Μάιο του 2008 
διοργάνωσε έκθεση με έργα 31 εγκλείστων στις Φυλακές του 
Κορυδαλλού και μαθητών στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ορισμένες, κυρίως οι μεγαλύτερες, Πινακοθήκες πραγματο-
ποιούν αναδρομικές ή εκθέσεις αφιερωμένες στα έργα ενός καλ-
λιτέχνη αξιοποιώντας έργα από τη μόνιμη συλλογή της πινακο-
θήκης και έργα άλλων πινακοθηκών, ιδρυμάτων, μουσείων και 
συλλογών της χώρας και του εξωτερικού. Η Πινακοθήκη της 
Θεσσαλονίκης (25-02-2009 / 15-05-2009) και η Πινακοθήκη 
της Ρόδου (01-08-2009 / 30-09-2009) για παράδειγμα, πραγμα-
τοποίησαν έκθεση με ζωγραφικά έργα και χαρακτικά του Αλέ-
κου Φασιανού. Ένα μέρος των έργων της έκθεσης προέρχονταν 
από μια ιδιωτική συλλογή, την συλλογή του Στέφανου Ζαχα-
ριάδη, και τα υπόλοιπα από διάφορες ιδιωτικές συλλογές του 
εξωτερικού, με αποτέλεσμα να είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. 
Η Δημοτική Πινακοθήκη Ρεθύμνου επιδεικνύει ιδιαίτερα έντο-
νη εκθεσιακή δραστηριότητα οργανώνοντας συχνά αναδρομι-
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κές εκθέσεις σημαντικών καλλιτεχνών. Αναφέρονται ενδεικτικά 
η αναδρομική του Γιάννη Μόραλη το 1992 και του Δημήτρη 
Μυταρά το 1996, έκθεση με έργα του Γιάννη Σπυρόπουλου το 
1996, της Χρύσας και του Γεράσιμου Στέρη το 2000.  

Άλλες Πινακοθήκες παρουσιάζουν εκθέσεις οι οποίες περι-
λαμβάνουν αποκλειστικά έργα από την συλλογή μιας άλλης 
Πινακοθήκης ή ενός άλλου μουσείου της χώρας ή του εξω-
τερικού. Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, για παράδειγμα, 
φιλοξένησε την συλλογή Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών της Δη-
μοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης (08-10-1999 / 19-11-1999), 
ενώ η Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας διοργανώνει την περίοδο 
αυτή την έκθεση «Ελληνική Τέχνη — 19ος και 20ος αιώνας», 
με έργα της Πινακοθήκης Ιωαννίνων με την αφορμή των 50 
χρόνων της τελευταίας. Η Πινακοθήκη των Χανίων παρουσίασε 
το καλοκαίρι του 2004 (2-04-2004 / 30-06-2004) την έκθε-
ση «Τέχνη+Ουτοπία: Έργα της Ρώσικης Πρωτοπορίας από τη 
Συλλογή Κωστάκη» του Κρατικού Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
της Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι η Δη-
μοτική Πινακοθήκη Λάρνακας της Κύπρου ξεκίνησε το 1995 
την λειτουργία της με έργα από την Δημοτική Πινακοθήκη της 
Αθήνας.

Όταν μια Πινακοθήκη δέχεται μια νέα δωρεά συχνά οργα-
νώνει μια έκθεση με σκοπό την παρουσίασή της στο ευρύτερο 
κοινό και την ικανοποίηση του δωρητή. Η Δημοτική Πινακοθή-
κη Βόλου εμπλούτισε πρόσφατα την συλλογή της με δωρεές ιδι-
ωτών και διοργάνωση έκθεσης (Μάιος-Απρίλιος 2009). Ανάμεσα 
στα έργα υπάρχει ένα σπάνιο πορτρέτο του Γουναρόπουλου 
και έργα άλλων γνωστών καλλιτεχνών. Συχνά διοργανώνονται 
ετήσιες εκθέσεις με παρουσίαση των έργων των Εικαστικών ερ-
γαστηρίων της πόλης, του συνδέσμου Καλλιτεχνών, των απο-
φοίτων της Α.Σ.Κ.Τ. ή άλλου τύπου εκθέσεις. 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας σε συνεργασία με το τμήμα 
της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώρη-
σαν στην πραγματοποίηση εικαστικής παρέμβασης στην πρόσο-
ψη ενός δημόσιου κτιρίου της πόλης, της Ιατρικής σχολής. Το 
εικαστικό έργο ήταν ένα μεγάλο γλυπτό, μια σιδηροκατασκευή 
μήκους 40 μέτρων, δημιουργία δύο Λαρισαίων καλλιτεχνών. Η 
Δημοτική Πινακοθήκη της Ρόδου εγκαινίασε το 1986 το πρό-
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γραμμα «Εικαστικές παρεμβάσεις στην Μεσαιωνική πόλη της 
Ρόδου» ανοίγοντας έναν διάλογο μεταξύ της σύγχρονης τέχνης 
και της μεσαιωνικής πόλης. Συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Θόδω-
ρος το 1986, ο Κώστας Τσόκλης το 1987, η Μαριάννα Στραπα-
τσάκη και ο Στήβεν Αντωνάκος το 1993. 

Συνεργασία με άλλους φορείς

Η προώθηση της συνεργασίας των Πινακοθηκών με άλλους 
φορείς (πολιτιστικούς και μη) κρίνεται αναγκαία, προκειμένου 
να καταφέρουν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη δραστηριό-
τητα και να γίνουν ευρύτερα γνωστές. Τα περισσότερα μουσεία 
της χώρας και ειδικότερα οι δημοτικές Πινακοθήκες κινούνται 
απομονωμένες, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια συνεργασίας και δι-
κτύωσης με άλλα μουσεία ή φορείς της πόλης.

Ορισμένες Δημοτικές Πινακοθήκες έχουν συνεργαστεί μετα-
ξύ τους στο παρελθόν για την διοργάνωση εκθέσεων. Για παρά-
δειγμα έργα της Πινακοθήκης Ιωαννίνων έχουν ταξιδέψει στην 
Πάτρα και της Θεσσαλονίκης στην Καρδίτσα. Έργα της Εθνικής 
Πινακοθήκης έχουν στο παρελθόν περιοδεύσει σε μια σειρά πε-
ριφερειακών Πινακοθηκών, σε μια προσπάθεια προσέγγισης των 
κατοίκων της περιφέρειας (Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, κ.ά).

Άλλες Πινακοθήκες επιδεικνύουν ιδιαίτερη κινητικότητα 
στον τομέα των συνεργασιών τόσο με καταξιωμένους φορείς 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Αναφέρονται ενδει-
κτικά οι Πινακοθήκες της Λάρισας, του Ρεθύμνου και της Πά-
τρας. Η Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας έχει συνεργαστεί 
με την Εθνική Πινακοθήκη, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων, τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης και το φε-
στιβάλ της Πάτρας, ενώ της Κέρκυρας με την Εθνική Πινα-
κοθήκη, άλλες δημοτικές πινακοθήκες, ιδιωτικά μουσεία της 
χώρας και άλλους χώρους τέχνης. Η Δημοτική Πινακοθήκη Ρε-
θύμνου — Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει έναν εντυπω-
σιακό κατάλογο από ιδρύματα και φορείς με τους οποίους έχει 
συνεργαστεί. Αναφέρονται ενδεικτικά: Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ρεθύμνης, Γαλλικό Ινστιτούτο, Βρετανικό Συμβούλιο, Ίδρυμα 
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Μείζονος Ελληνισμού, Μουσείο Μπενάκη, Musée Royaux des 
Beaux-Arts του Βελγίου, το κέντρο Georges Pompidou κ.ά. 
Ένα ακόμα παράδειγμα ιδιαίτερα δραστήριας πινακοθήκης είναι 
των Πατρών η οποία εκτός από την Εθνική Πινακοθήκη έχει 
συνεργαστεί με το Μέγαρο Μουσικής, το Εθνικό Μουσείο Σύγ-
χρονης τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης τέχνης κ.ά. 

Ορισμένες πινακοθήκες έχουν ενταχθεί σε πολιτιστικούς θε-
σμούς της πόλης τους, ξεφεύγοντας με τον τρόπο αυτό από τον 
μοναχικό δρόμο και επιλέγοντας την συμμετοχή σε ορισμένες 
συλλογικές δράσεις. Η Δημοτική Πινακοθήκη της Θεσσαλονίκης, 
για παράδειγμα, έχει ενταχθεί στο φεστιβάλ των Δημητρίων, το 
οποίο είναι ετήσιο και διαρκεί τέσσερις μήνες. Εντασσόμενη σε 
ένα θεσμό με ιστορία και απήχηση στην πόλη, κατορθώνει να 
αποκτήσει ένα πιο φιλικό προφίλ και να προσεγγίσει νέες ομά-
δες επισκεπτών. Η Δημοτική Πινακοθήκη της Καλλιθέας εντά-
χθηκε το Ιούνιο του 2009 στο Φεστιβάλ Δρόμου που οργάνωσε 
ο Δήμος Καλλιθέας. Το Φεστιβάλ περιελάμβανε μια σειρά εκδη-
λώσεων σε σχολεία της περιοχής, στον Πολιτιστικό Οργανισμό 
του Δήμου, σε πλατείες αλλά και στην 2η Μπιενάλε της Αθήνας. 
Με τον τρόπο αυτό η Πινακοθήκη έγινε μέρος μιας συλλογικής 
πολιτιστικής κίνησης και κατάφερε να προσεγγίσει και νεότερες 
ηλικιακές ομάδες. 

Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα

Ο θεσμός των Δημοτικών Πινακοθηκών ξεκίνησε στις αρχές 
του αιώνα και διαδόθηκε την δεκαετία του ’60, προκειμένου να 
ενισχύσει τη διάδοση των εικαστικών τεχνών τόσο στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, όσο και στην ελληνική περιφέρεια εμπλουτί-
ζοντας σταδιακά τις συλλογές τους με δωρεές και αγορές. Οι 
Πινακοθήκες κατάφεραν να δημιουργήσουν σημαντικές συλ-
λογές, κυρίως νεοελληνικής τέχνης, ορισμένες φορές με τα πιο 
αντιπροσωπευτικά έργα σημαντικών καλλιτεχνών. 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν μικροί πυρήνες τέχνης 
σε όλη την Ελλάδα. Από την δεκαετία του ’80 και κυρίως μετά 
το ’90 παρατηρείται μια άνθηση του θεσμού με την ίδρυση 
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ενός πλήθους Πινακοθηκών που σήμερα αριθμούν 34 ανά την 
ελληνική επικράτεια.

Τις δεκαετίες του ’60 και ’70 ιδρύονται πέντε Πινακοθήκες. 
Η Πινακοθήκη του Πειραιά, η δεύτερη δηλαδή Πινακοθήκη της 
Αττικής, και τέσσερις ακόμη Πινακοθήκες σε περιφερειακές πό-
λεις, στην Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, τα Ιωάννινα, το Ναύπλιο 
και την Κέρκυρα. Και οι τέσσερις αυτές πόλεις έχουν σχετικά 
υψηλό επίπεδο ζωής και αστική ανάπτυξη, παράδοση στα εικα-
στικά και ιδιαίτερη ιστορία. Η Ρόδος και η Κέρκυρα αποτελούν 
κοσμοπολίτικους προορισμούς που συγκεντρώνουν ένα πλήθος 
πνευματικών ανθρώπων και προσωπικοτήτων. Οι Πινακοθήκες 
που ιδρύθηκαν την περίοδο αυτή κατόρθωσαν να δημιουργή-
σουν από τις πιο σημαντικές συλλογές, ενώ μέχρι σήμερα παρα-
μένουν από τα πιο δραστήρια περιφερειακά μουσεία.

Τη δεκαετία του ’70, μετά την μεταπολίτευση, αρχίζουν να 
διαμορφώνονται και στην χώρα μας οι προϋποθέσεις για τη 
εφαρμογή μιας πολιτιστικής πολιτικής κατά τα διεθνή πρότυ-
πα, ενώ κατά την διάρκεια των ετών 1978-1987 (1978-1982 /  
1983-1987) καταρτίζονται για πρώτη φορά προγράμματα πολι-
τιστικής ανάπτυξης, τα οποία στην δεύτερη φάση (1983-1987) 
περιλαμβάνουν και την πολιτιστική αποκέντρωση. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, μιας γενικότερης περιφερειακής ανα-
πτυξιακής πολιτικής εντάσσεται και η πολιτιστική περιφερει-
ακή ανάπτυξη. Στο πνεύμα των νέων αυτών συνθηκών, αλλά 
και σε μία κινητικότητα που παρατηρείται από ιδιώτες στον το-
μέα των εικαστικών τεχνών την περίοδο αυτή, θα μπορούσε να 
αποδώσει κανείς την ίδρυση έξι Πινακοθηκών: της Λάρισας, της 
Λαμίας, της Καλαμάτας, του Μεσολογγίου, Ναυπλίου και της 
Πάτρας. Πόλεις μεγάλες, με εύκολη πρόσβαση στα δύο μεγάλα 
αστικά κέντρα, με αστική ανάπτυξη και ικανό αριθμό πολιτών. 
Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με μία ισχυρή τοπική 
πρωτοβουλία και ανθρώπους με γνώση στην τοπική αυτοδιοί-
κηση, οδήγησαν στην ίδρυση των πέντε αυτών Πινακοθηκών.

Από το 1990 και μέχρι σήμερα η πολιτιστική πολιτική έχει 
πλέον ενταχθεί στον επίσημο προγραμματισμό του κράτους και 
τα κονδύλια που δίνονται για την περιφερειακή πολιτιστική 
ανάπτυξη εμφανίζονται να είναι αυξημένα σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναιι ενισχυ-
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μένη, ενώ, παράλληλα, εμφανίζονται και τα Κοινοτικά Συγ-
χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Ξεκινούν θεσμοί οι οποίοι 
αφορούν την περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη, όπως το 
«Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων» και αργότερα η «Επικρά-
τεια Πολιτισμού». 

Παρατηρείται, λοιπόν, μια αυξημένη κινητικότητα στον το-
μέα του πολιτισμού στην οποία θα μπορούσαμε να αποδώσουμε 
την ίδρυση 21 Πινακοθηκών. Ο εντοπισμός κοινών χαρακτη-
ριστικών στις πόλεις που ιδρύονται οι Πινακοθήκες δεν είναι 
πλέον δυνατός, καθώς παρατηρείται ότι ιδρύονται σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια και σε πόλεις με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά (Βόλος, Αγρίνιο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λιβαδειά, Καρ-
δίτσα, Αίγιο, Χίος, Κυκλάδες-Σύρος, Μύκονος, Ξάνθη, Τρίκαλα, 
Μυτιλήνη, Κόρινθος, Διδυμότειχο, Θέρμη, Καλλιθέα, Χανιά, 
Ψυχικό, τη Χαλάστρα και την Άμφισσα)

Η μεγαλύτερη κρατική στήριξη σε νέους πολιτιστικούς θε-
σμούς, αλλά και η συνειδητοποίηση εκ μέρους των Δήμων των 
πλεονεκτημάτων της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης και του 
κύρους που προσδίδουν τα μουσεία στην πόλη τους οδηγούν 
στην ίδρυση αρκετών πινακοθηκών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
αφορμή αποτελεί η δωρεά ενός ιδιώτη, ο οποίος αποφασίζει να 
δωρίσει την συλλογή του στον Δήμο με τον όρο να ιδρυθεί Πι-
νακοθήκη. Η «αναγκαστική» αυτή ίδρυση Πινακοθήκης οδηγεί 
στην ίδρυση μουσείων που σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν 
τις σύγχρονες μουσειολογικές προδιαγραφές και δεν αναπτύσ-
σουν κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα. 

Όπως είδαμε ορισμένες από τις Δημοτικές Πινακοθήκες της 
Ελλάδας παράγουν πολύ σημαντικό έργο και αποτελούν φορείς 
διάδοσης της νεοελληνικής τέχνης και καλλιέργειας της εικα-
στικής παιδείας οργανώνοντας εκθέσεις, εκδίδοντας αξιόλογους 
καταλόγους και προσκαλώντας το κοινό να συμμετάσχει σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα και εικαστικά εργαστήρια. Αντίθετα 
άλλες ουσιαστικά υπολειτουργούν με ελλιπή χρηματοδότηση, 
παρουσιάζοντας βασικές ελλείψεις στη κτιριακή υποδομή, στη 
στελέχωση και στην έκθεση της συλλογής τους. 

Η αντιμετώπιση ουσιαστικών πρακτικών προβλημάτων σε 
συνδυασμό με την απουσία ξεκάθαρων στόχων και ιεράρχησης 
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των προτεραιοτήτων που οφείλει να θέσει ένα σύγχρονο μου-
σείο έχει οδηγήσει πολλές Πινακοθήκες της περιφέρειας στην 
απαξίωση και στην αποξένωση από την τοπική κοινότητα. Η 
ύπαρξη ενός συγκεκριμένου στόχου και η απόκτηση μιας ξεκά-
θαρης ταυτότητας και λειτουργίας βοηθά το μουσείο να ανα-
πτυχθεί και το κοινό να το προσεγγίσει.

Είναι κοινός τόπος ότι στη συνείδηση των περισσότερων 
ανθρώπων οι Δημοτικές Πινακοθήκες αποτελούν έναν θεσμό 
παρωχημένο. 

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές πινακοθήκες μετατρέπουν την 
επωνυμία τους, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τον το-
πικό χαρακτήρα που προσδίδει το επίθετο «Δημοτικός»: η Δημο-
τική Πινακοθήκη Ρόδου μετονομάστηκε το 2000 σε «Μουσείο 
Νεοελληνικής τέχνης», ενώ η Δημοτική Πινακοθήκη Ρεθύμνου 
το 2009 σε «Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι εάν σήμερα ρωτήσει κάποιος για 
παράδειγμα έναν κάτοικο της Ρόδου ή της Χίου, είναι πιθανό-
τερο να έχει επισκεφτεί το Μουσείο Μπενάκη ή το νέο Μουσείο 
Ακροπόλεως παρά την Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης του 
που πιθανώς βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι του. 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα αντικείμενα προς 
τον άνθρωπο και η εφαρμογή των κατάλληλων τακτικών προ-
σέλκυσης αποτελούν καίρια ζητήματα που πρέπει να αντιμετω-
πίσουν άμεσα οι Πινακοθήκες προκειμένου να καταφέρουν να 
επιβιώσουν.

Αρκετές Πινακοθήκες έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να συνειδη-
τοποιούν ότι πρέπει να ξεφύγουν από το μοντέλο του «πα-
ραδοσιακού», εσωστρεφούς μουσείου και να ακολουθήσουν τις 
σύγχρονες μουσειολογικές τάσεις. 

Η ανάγκη αξιολόγησης κρίνεται καταρχήν αναγκαία προ-
κειμένου να καταφέρουν να συνειδητοποιήσουν τόσο τις δικές 
τους αδυναμίες όσο και τις επιθυμίες των επισκεπτών τους. 

Σε δεύτερο επίπεδο οι Πινακοθήκες πρέπει να πάψουν να 
πορεύονται μόνες αλλά να δραστηριοποιηθούν από κοινού προ-
κειμένου να εισακουστούν τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού 
για να εξασφαλίσουν την οικονομική τους στήριξη, όσο και από 
το φιλότεχνο κοινό της χώρας αυξάνοντας την επισκεψιμότητά 
τους. 
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Το σύγχρονο μουσείο-Πινακοθήκη οφείλει να εκμεταλλευτεί 
σε μέγιστο βαθμό τα μέσα που διαθέτει η εποχή του, προκει-
μένου να εξελιχθεί το ίδιο, αλλά ταυτόχρονα να καταφέρει να 
συμβαδίσει με την κοινωνία στην οποία εντάσσεται. Η μεταξύ 
τους συνεργασία, η εφαρμογή αξιολόγησης, η ανάληψη κοινών 
δράσεων και η ανάπτυξη κοινών εφαρμογών, σε συνδυασμό με 
την χρήση των νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση του δια-
δικτύου, τόσο στη διαχείριση των συλλογών όσο και στην προ-
βολή τους προς τα έξω θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά 
και να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη των Δημοτικών 
Πινακοθηκών. 
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Φρανσουάζ Ντολτό 
Για τη μοναξιά

εκδόσεις Σμίλη, 2008
Πρόλογος, μετάφραση, 

επίμετρο: Ελισάβετ Κούκη

Η Φρανσουάζ Μαρέτ-Ντολ-
τό γεννήθηκε στο Παρίσι 

στις 6 Νοεμβρίου 1908 και πέ-
θανε στις 25 Αυγούστου 1988. 
Από μικρή ήθελε να γίνει για-
τρός «παιδαγωγικών». Ωστόσο 
δεν της επιτρέπεται να σπου-
δάσει ιατρική. Αφού σπουδά-
ζει φιλοσοφία με ειδίκευση 
στην ψυχανάλυση, ιταλικά, 
ζωγραφική, μουσική, κεραμι-
κή, νοσοκόμα στη Σχολή του 
Ερυθρού Σταυρού, κατορθώνει 
το 1931 να σπουδάσει ιατρική. 

Παρακολουθεί σεμινάρια ψυ-
χανάλυσης παιδιών, υποβάλ-
λεται η ίδια σε ψυχανάλυση 
και το 1939 ανακαλύπτει τον 
Ζαν Λακάν του οποίου την 
ψυχαναλυτική θεωρία υιοθε-
τεί αρχικά, αλλά σταδιακά συ-
γκροτεί και ενσαρκώνει έναν 
εντελώς προσωπικό τρόπο ψυ-
χαναλυτικής προσέγγισης ιδι-
αιτέρως των παιδιών και των 
βρεφών που θεράπευε καθη-
μερινά.

Πολυδιάστατη και πολυ-
τάλαντη προσωπικότητα η 
Φρανσουάζ Ντολτό. Κάθε φο-
ρά που ανατρέχω στην εργο-
βιογραφία της με συγκλονίζει 
η αλήθειά της και οι βαθειές 
τομές της στο ανθρώπινο γί-
γνεσθαι.

Στο ελληνικό κοινό το έργο 
της αρχίζει να γίνεται γνωστό 
και να μεταφράζεται κατά τα 
τέλη της δεκαετίας του ’90. 
Στενός συνεργάτις της Φραν-
σουάζ Ντολτό, η Ελισάβετ 
Κούκη παρακολουθεί το έργο 
της πολλά χρόνια στη Γαλλία. 
Η Ελισάβετ Κούκη θεωρείται 
και επάξια είναι η επίσημη, 
ουσιαστικότερη και αξιολογώ-
τερη μεταφράστρια μεγάλου 
όγκου του έργου της Ντολτό 
στην ελληνική γλώσσα. Με 
λεπτεπίλεπτα και εύστοχα με-
ταφραστικά μέσα η Ελισάβετ 
Κούκη διατηρεί τη ζωντάνια 



161

Νησίδες 4 | Κ Υ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι  /  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

και την αλήθεια του λόγου 
και της γραφής της Ντολτό. 
Και σε άλλα έργα της (όπως 
π.χ.: «Τα Ευαγγέλια και η πί-
στη — ο κίνδυνος μιας ψυχα-
ναλυτικής ματιάς», «Η ασυ-
νείδητη εικόνα του σώματος», 
και τα δύο από τις εκδόσεις 
της Εστίας), αλλά και σε αυτό: 
«Για τη μοναξιά», η Ελισάβετ 
Κούκη αναπλάθει το λόγο της 
γαλλίδας ψυχαναλύτριας αρι-
στοτεχνικά.

Εξαιρετικής σημασίας θε-
ωρώ ότι είναι και ο πρόλογος 
του παρόντος βιβλίου με την 
αναλυτική και εμβριθή βιο-
γραφία του Μπορίς Ιβάνοβιτς 
Ντολτό (συζύγου της Φραν-
σουάζ) και το επίμετρο με την 
εργοβιογραφία της Φρανσουάζ 
Μαρέτ-Ντολτό. Η λεπτομερής 
καταγραφή της ζωής του ζεύ-
γους Ντολτό φωτίζει πολλά 
σημεία του κυρίως σώματος 
του κειμένου, δηλαδή του στο-
χασμού της Dolto πάνω στη 
μοναξιά. Όπως μας πληροφο-
ρεί στο εισαγωγικό σημείωμα 
ο Ηλίας Γιούρης, υπεύθυνος 
της σειράς: ‘ΚΟΜΒΟΙ’, των εκ-
δόσεων: ΣΜΙΛΗ: «…Στην προ-
σπάθειά της να επεξεργαστεί 
την εμπειρία της μοναξιάς η 
Ντολτό συναιρεί διαφορετικά 
επίπεδα λόγου: ο θεωρητικός 
ψυχαναλυτικός λόγος και η 
κλινική παρατήρηση εναλλάσ-

σονται με τον λόγο της βιω-
μένης προσωπικής εμπειρίας… 
που εμπλουτίζεται με μια δρα-
στική λυρική διάσταση… Η 
γραφή της Dolto αναδεικνύει 
την καθολικότητα της μονα-
ξιάς και τις διαβρωτικές αντι-
φάσεις της…» (σσ. 9, 10).

«Η πιο μεγάλη οδύνη, όταν 
αγαπάμε κάποιον, είναι η αδυ-
ναμία μας να τον εμποδίσου-
με να υποφέρει από τη μονα-
ξιά του» (σ. 13), διαπιστώνει η 
Dolto στα ημερολόγια της «για 
τη μοναξιά», όταν βίωνε μαζί 
με το σύζυγό της Μπορίς την 
επέλαση ενός ραγδαίου γήρα-
τος το καλοκαίρι του 1975 (6 
χρόνια πριν το θάνατο του 
Μπορίς και 13 πριν το θάνα-
το της ίδιας). Διότι πρόκειται 
για ημερολόγια — χειρόγραφα 
για «πέταμα», όπως το χαρα-
κτηρίζει η ίδια, οι εκατό πε-
ρίπου σελίδες που χάρη στην 
περιέργεια και την επιμονή 
του εκδότη της Ε. Σιμιόν περι-
σώθηκαν το 1985 και έφτασε 
σε μας ένα ποίημα, ύμνος στη 
μοναξιά, θα το αποκαλούσα, 
ένας εκ βαθέων (de profundis) 
αναστοχασμός, χωρίς δομή, 
γραφή ασμένουσα, ένα έργο 
που ξεδιπλώνεται αβίαστα και 
απέριττα σε 14 κεφάλαια.

Η Dolto γνωρίζει καλά 
φυσιολογία, τη μυστική ζωή 
φυ τών και ζώων. «Ο σπόρος 
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ενός φυτού μπορεί να μείνει 
απομονωμένο εκατομμύρια 
χρόνια… ωστόσο να διατηρεί 
την ικανότητα αναπαραγωγής 
του… Το γονιμοποιημένο αυ-
γό, όμως, ενός θηλαστικού… 
δεν καταλήγει στη δημιουργία 
βιώσιμου ατόμου αν δεν εμ-
φωλεύσει στα σπλάγχνα ενός 
θηλαστικού εκπροσώπου του 
είδους του» (σσ. 19-20).

Θεωρεί το ανθρώπινο ον 
ως… ον γλώσσας, επικοινωνί-
ας και δημιουργικότητας, εξαι-
τίας του ανεπτυγμένου εγκε-
φάλου και των ανεπτυγμένων 
γεννητικών του οργάνων, ενώ 
το υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα 
χρειάζεται παρατεταμένη προ-
στασία (σ. 22).

Η πρώτη μοναξιά εκφράζε-
ται με την απεγνωσμένη κραυ-
γή του νεογνού που αποκόπτε-
ται από τον πλακούντα και 
τα σπλάγχνα της μητέρας του. 
Στη γέννα βιώνεται επίσης και 
η πρώτη απαγόρευση (ακούσια 
και υποσυνείδητη) της αιμομι-
ξίας. Στα περισσότερα κείμενά 
της η Dolto έρχεται και επα-
νέρχεται σε ζητήματα, όπως: η 
απαγόρευση της αιμομιξίας, οι 
έννοιες: ανάγκη και επιθυμία, 
απογαλακτισμός, ενηλικίωση, 
ωρίμανση, εξατομίκευση κ.λπ.

Κατά τη γνώμη μου, η 
Φρανσουάζ Dolto θεράπευε τις 
σουφραζέτες — μητέρες του 

Πα ρισιού κατά τη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
και επέστρεφε στις αγκαλιές 
τους τα βρέφη και τα παιδιά 
τους, κατά το δυνατόν, υγιή 
και ισορροπημένα.

Η Dolto πίστευε βαθειά 
ότι ο αυτισμός, η διανοητική 
καθυστέρηση και άλλες ψυχώ-
σεις που διέβλεπε στα μικρά 
παιδιά οφείλονται πάντα σε 
υποσυνείδητα λάθη και πά-
θη των ενηλίκων. Ωστόσο δεν 
κατακρίνει τους ενηλίκους 
γονείς για τα αιμομικτικά ή 
άλλα συμπλέγματα, ή για τη 
μη αποδοχή των σπλάγχνων 
τους.

Στο βιβλίο που παρουσιά-
ζουμε συνομιλεί με την προσω-
πική, υπαρξιακή μοναξιά της, 
την επικαλείται και της απευ-
θύνεται σαν σε ζωντανό όν (σ. 
36). «Η μοναξιά οδύνη μετά 
τους αναπόφευκτους αποχω-
ρισμούς… επιτρέπει στους αν-
θρώπους να εδραιώνουν μέσω 
της γλώσσας λεπτούς δεσμούς 
πέραν του χώρου και πέραν 
του χρόνου.» (σ. 42). Για τη 
Dolto η μοναξιά είναι αιτία 
πολιτισμού, καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας, αλλά μετατρέπεται 
και σε παγίδα, προκαλεί πο-
λέμους, νευρώσεις, εμφύλιους 
σπαραγμούς, τρέλα… (σ. 43).

Με το κεφάλαιο: «Ποιος 
θα πει;» (σσ. 46-47) η Dolto 
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εκ χύνει μύχιους αναβαθμούς 
μοναξιάς και μένει ενεή ενώ-
πιον της!

Καθώς αδυνατώ να ανα-
πλάσω τον λυρισμό και την 
άμεση μυητική γραφή της 
Φρανσουάζ Ντολτό, σταχυο-
λογώ και αντιγράφω παραπο-
μπές από το βιβλίο της, για να 
σας μεταλαμπαδεύσω τις αλή-
θειές της:

«Εάν… αποδέχομαι τη μο-
ναξιά… σημαίνει ότι δέχομαι 
να αγνοώ την αρχή και το τέ-
λος της πλασματικής αυτής 
ενότητας του ατόμου μου, με 
αυτό το σώμα που η γέννησή 
του από άλλους δηλώθηκε, ο 
θάνατός του, κι αυτός από άλ-
λους θα δηλωθεί, που τις δύο 
αυτές στιγμές και τις παρυφές 
τους οι άλλοι θα αναλάβουν, 
με την ιστορία που είναι δι-
κή μου από άλλους να έχει 
καθοριστεί, από άλλους να 
εξιστορηθεί, από άλλους να 
ξεχαστεί, από εμένα διαρκώς 
να μυθοποιείται. Κι εντούτοις 
να αισθάνομαι ευθύνη για τις 
πράξεις μου, μολονότι εγώ, 
όταν μιλώ, δεν είμαι παρά 
άλως ιριδίζουσα· δεν μπορώ 
να γνωρίσω τον εαυτό μου ού-
τε μέσα στον χώρο, αν η εξω-
τερική μου εμφάνιση με ταρά-
ζει, ούτε μέσα στον χρόνο, αν 
στις αναμνήσεις και στα μελ-
λοντικά σχέδια μου δεν παί-

ζουν κανένα ρόλο οι άλλοι.» 
(σσ. 49-50). «…αυτό το φαινό-
μενο, ο Άνθρωπος, αναδύεται 
ανεπαίσθητα, ως δωρεά στους 
άλλους…» (σ. 50).

Στο κεφάλαιο: «Μοναξιά 
καταφύγιο» (σσ. 52-55) ανα-
φέρει: «Αν λείψει η προσο-
χή ενός βλέμματος, η στοργή 
μιας φωνής, ένα απαλό χάδι, 
η θέρμη μιας χειρονομίας, αν 
απομείνει χωρίς κάποιο αγα-
πημένο πρόσωπο να του επι-
στρέφει το πρόσωπό του, ο 
επιθυμών, χαμένος, αποβαίνει 
στο σώμα του όγκος σάρκας 
που επανέρχεται στην ανωνυ-
μία, ακινητοποιείται ως προς 
το γίγνεσθαι εαυτού, περιορί-
ζεται στον διάλογο με το σώμα 
του.» (σ. 53). Στο επόμενο κε-
φάλαιο: «Ανάδυση του Πραγ-
ματικού» (σσ. 56-59) λέει χα-
ρακτηριστικά στην υποσημεί-
ωση 1: «το Πραγματικό είναι 
το απρόβλεπτο…» και συνε-
χίζει στη σ. 57: «…πιο κοντά 
στο Πραγματικό μας φέρνει 
η τέχνη…». Το τελευταίο κε-
φάλαιο: «Ο θάνατος: κραυγές 
και ψίθυροι» συγκλονίζει με 
το ρεαλισμό και την αποδοχή 
του. «Μοναξιά και επικοινω-
νία, που εναλλάσσεσθε όσο 
κρατά η παρουσία του ανθρώ-
πινου φαινομένου επάνω στη 
γη, τι θα είστε όταν πάψου-
με να ανήκουμε στον χρόνο, 
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όταν τίποτα από την πάντοτε 
νέα επιθυμία εντός μας δεν θα 
αναζητά πλέον ούτε έχειν ού-
τε ανταλλαγές ούτε πράττειν 
ούτε σκέπτεσθαι ούτε λέγειν· 
όταν θα μας είναι απαραίτη-
τη η φροντίδα, ίσως χωρίς να 
τους βλέπουμε πια ούτε να 
τους ακούμε, των οικείων μας, 
αντιμέτωπων εξαιτίας μας με 
το μυστήριο ενός πεπρωμένου 
που λήγει, ενός βλέμματος 
που πάει να σβήσει;» (σσ. 80-
81), «Μοναξιά, παγίδα ενίοτε 
για τα σπλάγχνα και τη σάρκα 
μας· επικοινωνία, παγίδα για 
την επιθυμία μας όταν ανα-
γκάζεται να φθάσει στο άλλο 
άκρο της· πηγή χαράς ή πόνου 
και οι δυο σας, όταν η επιθα-
νάτια αγωνία μας φθάσει στο 
τέλος της, θα πέσει άραγε το 
προσωπείο σας ώστε να απο-
καλυφθεί το αληθινό νόημα 
της παρουσίας μας στη γη τη 
στιγμή που θα εγκαταλείπου-
με ό,τι συνταίριαζε χώρο και 
χρόνο με την περιοδική λάμ-
ψη του ήλιου μας, την αμφί-
σημη υπαγωγή μας στο φαίνε-
σθαι;» (σ. 83). 

Και καταλήγει: «…πιστεύω 
επίσης ότι, ήδη στη γη, μέ-
σω της γλώσσας, μετέχουμε 

με τρόπο μυστηριώδη στο 
άφθαρτο και στο μη περατό… 
θα γνωρίσουμε τότε αυτό που 
φευγαλέα είχαμε νιώσει στις 
πιο ουσιαστικές συναντήσεις 
μας, στην ποίηση των πλέον 
εξαίσιων ανταλλαγών μας που 
διαπνέονταν από μια συγκλο-
νιστική διανθρώπινη τρυφε-
ρότητα» (σ. 88).

Τα χειρόγραφα της Dolto, 
όπως είπαμε και στην αρχή 
γράφτηκαν μέσα σε ατμόσφαι-
ρα θλίψεως πραγματικής για 
το επερχόμενο γήρας. Κι εγώ 
εντρύφησα στο στοχασμό της 
μέσα σε κλίμα πένθους και 
ντροπής βαθειάς για τις απώ-
λειες προσφιλών.

Τα πνεύματά μας που πνέ-
ουν όπου θέλουν, διατρέχουν 
τις δεκαετίες και μας συμπα-
ραστέκονται για να αντέχου-
με την καθημερινή, αιματηρή 
μας μοναξιά.

 Ας ευχηθούμε στις φίλες 
μας που αποχωρίστηκαν τον 
πλαστό κόσμο μας με πόνους 
και τρόμους φρικτούς να επι-
στραφεί το πνεύμα τους στον 
αέρα του σύμπαντος και στη 
γη που όλους μάς καλεί στην 
αγκαλιά της.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ
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Στεριές θαλασσινών 
(isle-lands)

 έκδ. Νήσων Περίπλους – 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών 

Νησιωτικής Ελλάδας, 2009
σελ. 152

Αυτό το αξιόλογο λεύκωμα 
με φωτογραφίες από τα 

ελληνική νησιά μας δίνει την 
αφορμή για κάποιες σκέψεις 
και διαπιστώσεις. Δεν είναι μια 
συν ηθισμένη φωτογραφική 
συλ λογή αξιοθεάτων προς δια-
φημιστική αξιοποίηση. Έχει 
μια ορισμένη πρωτοτυπία που 
το διαφοροποιεί από συν αφείς 
εμ πορικές εκδόσεις. Όπως 
αναφέρεται και στον πρόλο-
γο, στόχος της έκδοσης ήταν η 
αναζήτηση των εικόνων «όταν 
η αυλαία του τουρισμού πέ-
φτει, όταν το «παντοτινό» κα-
λοκαίρι τελειώνει και αρχίζει η 
μελαγχολία της νέας εποχής». 

H ποιότητα των φωτο-
γραφιών είναι πολύ καλή, οι 
φωτισμοί επιτυχημένοι και 
αποδίδουν επαρκώς μια οικεία 
ατμόσφαιρα και αισθητική 
του νησιώτικου φθινοπωρινού 
τοπίου.

Περισσότερο θα σταθού-
με όμως στους συντελεστές 
της έκδοσης και τους στόχους 
τους. Tο δίκτυο αναπτυξια-
κών εταιρειών είναι μια συ-
νεργασία ομώνυμων εταιρειών 

νησιωτικών περιφερειών (Δω-
δεκανήσου, Kυκλάδων, Iονί-
ων, Λέσβου, Hρακλείου και 
άλλων). Mέριμνά τους, συ-
στατικό στοιχείο της λειτουρ-
γίας τους είναι, παραθέτουμε 
κατά λέξη, «η ανάδειξη μιας 
ισχυρής νησιωτικής ταυτότη-
τας, μέσω της αξιοποίησης της 
ιδιαίτερης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς των νησιών, στην 
οργάνωση τουρισμού ειδικών 
ενδιαφερόντων, στη δικτύωση 
παραγόντων και φορέων ση-
μαντικών παραγωγικών κλά-
δων των νησιών». 

Ξύλινα λόγια τεχνοκρα-
τών; Όχι ακριβώς· ανεξάρτη-
τα από την αποτελεσματικό-
τητά τους, η δραστηριότητα 
των εταιρειών αυτών προωθεί, 
τουλάχιστον ως προς τις προ-
θέσεις, μια διαδικασία ενοποί-
ησης του νησιωτικού χώρου, 
είναι ένα ενοποιητικό ταυτο-
τικό στοιχείο. Ένα ανάμεσα 
στα άλλα, μιας πολιτικής και 
διοικητικής αποβλεπτικότη-
τας που επιχειρεί να ενοποι-
ήσει με τους δικούς της όρους 
και προτεραιότητες τον χώρο, 
με τις αντίστοιχες διοικητι-
κές και κρατικές δομές και 
την ανάλογη διοχέτευση των 
πόρων. Kαι που είναι μέρος 
βέβαια μιας οικονομικής και 
αναπτυξιακής λογικής «για τη 
νησιωτικότητα» ενταγμένης 
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στις προοπτικές της «ευρωπαϊ-
κής ολοκλήρωσης».

Ο καμβάς πάνω στον οποίο 
εξελίσσεται αυτή η πολιτική 
δεν είναι άλλο παρά οι απαι-
τήσεις της τουριστικής βιο-
μηχανίας. Θεμελιώδης παρά-
γοντας της οικονομικής ζωής 
των νησιών, ο τουρισμός επι-
βάλλει τις δικές του αναγκαι-
ότητες και μια εξέταση των 
ιδιαίτερων γνωρισμάτων του 
μπορεί να είναι αποκαλυπτική 
για τις συνέπειες που έχει στη 
δόμηση και ολοκλήρωση του 
νησιωτικού χώρου. 

O νέος χάρτης της νησιωτι-
κής Eλλάδας θα σχηματίζεται 
μάλλον από δίκτυα προγραμ-
ματισμένων ροών ανθρώπων 
και πόρων που συνδέουν επι-
χειρηματικά κέντρα της Γερ-
μανίας, της Aγγλίας ή της 
Σκανδιναβίας με τους νησιω-
τικούς τους προορισμούς. Aπό 
τη μια μεριά, η ομογενοποί-
ηση (με την ανατροπή όμως 
άλλων ισχυρών ταυτοτικών 
στοιχείων) που αναπόφευκτα 
επιβάλλεται από τους υπερ-
εθνικούς οργανισμούς που 
ελέγ χουν την τουριστική με-
τα κίνηση· από την άλλη, η 
εξάρτηση ακριβώς από τους 
οργανισμούς αυτούς και η δι-
αφοροποίηση των προορισμών 
μέσα στον ίδιο χώρο, αποτε-
λούν ένα παράγοντα υπονο-

μευτικό της όποιας ενότητας. 
Ήδη, νησιά όπως η Pόδος, η 
Σύμη και η Σαντορίνη, για 
να περιορισθούμε σ’ αυτά τα 
παραδείγματα, είδαν την ιδι-
αίτερη φυσιογνωμία τους να 
μεταβάλλεται (ή να υποβαθμί-
ζεται, αναλόγως των προτιμή-
σεών μας) από τις ανάγκες του 
μαζικού τουρισμού στην πρώ-
τη περίπτωση και του ειδικού, 
σε ένα διαφορετικό επίπεδο, 
περισσότερο απαιτητικού (που 
μπορεί όμως να έχει εξίσου 
παραμορφωτικές συνέπειες) 
τουρισμού στις άλλες.

H αμφιβολία μας λοιπόν 
είναι, κατά πόσο μπορούμε να 
μιλάμε με όρους ταυτοτικών 
προσδιορισμών και αν, ουσι-
αστικά, δε βιώνουμε τη διά-
σπαση του νησιωτικού χώρου 
σε επιμέρους ενότητες με χα-
λαρές συγγένειες μεταξύ τους. 
Tότε και τις δραστηριότητες 
των αναπτυξιακών εταιρειών, 
που μας έδωσαν την αφορμή 
γι’ αυτές τις σκέψεις, και τις 
διακηρυσσόμενες πολιτικές 
νησιωτικότητας, ίσως είναι 
σωστό να μην τις παίρνουμε 
στην ονομαστική τους αξία· 
αν δεν αποτελούν μάλιστα 
απλά μέσα προσαρμογής σε 
έξωθεν οριζόμενες πραγματι-
κότητες. 

Έτσι, για να κάνουμε τώ-
ρα ένα άλμα —όχι και τόσο 
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αυθαίρετο ελπίζουμε— από 
τη βάση στο εποικοδόμημα, 
υποστηρίζουμε ότι η αίσθηση, 
η ταυτότητα της νησιωτικό-
τητας, έχει μόνο ιστορικό και 
περιγραφικό ενδιαφέρον, δε 
μπορεί να είναι στοιχείο που 
θα γονιμοποιήσει μια σύγχρο-
νη αισθητική και δημιουργία· 
μάταιη είναι η διεκδίκησή της. 
Oπωσδήποτε, η γεωγραφία δεν 
αλλάζει, ούτε το παρελθόν 
και οι παραδόσεις χάνουν τη 
σημασία τους. Δεν είναι όμως 
αρκετά για μια εδραία ταυ-
τότητα που να ανταποκρίνε-
ται στα δεδομένα της εποχής. 
Παράταιρα αντηχούν τώρα οι 
γλωσσικές διαδρομές του «Aι-
γαιοδρόμιου». Mε άλλες λέξεις 

θα έπρεπε να συμπληρωθούν 
για να γίνουν και πάλι σημαί-
νουσες, λέξεις καινοφανείς, ει-
σαγόμενες, αποτυπωμένες πι-
θανόν σε ένα άλλο αλφάβητο. 
Ή, για να περιορίσουμε το εύ-
ρος των σκέψεών μας από την 
επιβαλλόμενη αίσθηση του 
μέτρου και να κλείσουμε με 
λιγότερο δραματικούς τόνους, 
ας δούμε τις ωραίες φωτογρα-
φίες του «Nήσων Περίπλους» 
απλώς σαν ευτυχείς επιδόσεις 
του φωτογραφικού φακού —
και ας μην αναζητούμε σ’ αυ-
τές τη νοηματοδότηση ενός 
τοπίου που θα επιβεβαίωνε 
ότι μετέχουμε σε μια κοινότη-
τα ταυτοτήτων. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
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Ο κινηματογράφος στη Ρόδο
Μια συζήτηση με τον Γ ιάννη  Χατζηκώστα,

τον Κώστα Γεωργ ιάδη και την Αναστασ ία Ζέππου

ΜΕΡΟΣ 2ο

Συνέντευξη σε δύο δημοσιευμένα μέρη; Έχει άραγε ως κατα-
γεγραμμένο τεκμήριο, τον χρόνο που μεσολάβησε των δύο 
δημοσιεύσεων με το μέρος της ή μήπως «νομοτελειακά» 

απέναντί της; 
Μας είναι γνωστό το ρίσκο. Προφανώς. Το ίδιο όμως γνωστό 

είναι αυτό το ρίσκο και σε σας, τους αναγνώστες — τους αθέα-
τους «συνενόχους» μας. 

Αξίζει να επιμείνουμε μόνο στα πρόσωπα που ήταν καλεσμέ-
να κατά το προηγούμενο τεύχος των ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ, στην αφορ-
μή που μας έφερε όλους μας «ομοτράπεζους» και ασφαλώς, 
στα θέματα που διέτρεξε η μέχρι στιγμής αρκετά ενδιαφέρουσα 
συζήτησή μας. 

Με έναν τρόπο που κυμαίνεται μεταξύ της θεατρικής και 
κινηματογραφικής σύμβασης, τα δεδομένα έχουν ως εξής: 

Χρόνος: Δεκέμβριος του 2009. Τόπος: το κεντρικό στούντιο 
του Ρ/Σ «Λυχνάρι» (91,4). Συνομιλούν (εδώ το ρήμα «παίζουν» 
μέρος μόνο του γεγονότος φανερώνει): ο κ. Γιάννης Χατζηκώ-
στας, πρόεδρος της Κιν/κης Λέσχης Ρόδου ΘΕΑΣΙΣ, ο κ. Κώστας 
Γεωργιάδης, μέλος και της παλαιάς, αλλά και της σημερινής 
Κιν/κης Λέσχης Ρόδου ΘΕΑΣΙΣ, η κα Αναστασία Ζέππου, μέλος 
της ΘΕΑΣΙΣ και τακτική συνεργάτιδα του περιοδικού μας και 
τέλος, ο Πάνος Δρακόπουλος, από το μέρος των ΝΗΣΙΔΩΝ — 
αποριών.

Αφορμή: Η εκτενής κι ευρεία παρέμβαση της κιν/κης ομάδας 
ΘΕΑΣΙΣ στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού και πιο συγκεκρι-
μένα, στα του κινηματογράφου. 
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Περίληψη πρώτου μέρους: αναδρομή στα πρώιμα και ύστερα 
βήματα της ΘΕΑΣΙΣ, κριτική ανασκόπηση της σχέσης της Ρόδου 
με τον κιν/φο κατά την τελευταία 25-30ετία, διεισδυτικά σχό-
λια για την είσοδο των νεότερων τεχνολογιών στην δημιουργία 
αλλά και στην θέαση/πρόσληψη των ταινιών, περίγραμμα της 
ανθρωπογεωγραφίας του νησιού που παρακολουθεί σινεμά και 
πολλά άλλα ακόμη, για τα οποία αξίζει να σας παραπέμψουμε 
απευθείας στο 3ο τεύχος των «ΝΗΣΙΔΩΝ» (σελ. 103-116).

Η συνέχεια επί των ακόλουθων σελίδων. Απολαύστε την:

Προετοιμάζετε από κοινού με τους φιλολόγους μία σειρά 
προβολών με θέμα: «κινηματογράφος και λογοτεχνία». Ποιές 
προτάσεις έχετε καταθέσει, αλλά και ποιό είναι το προσωπικό 
σας σχόλιο γι’ αυτή την πολύχρονη συνομιλία των δύο μορφών 
τέχνης; Ας ξεκινήσουμε από την πρόταση σχετικά με τη συνερ-
γασία φιλολόγων — ΘΕΑΣΙΣ.

Γιάννης Χατζηκώστας: Μας έγινε αυτή η πρόταση από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των φιλολόγων της Ρόδου, 
να διοργανώσουμε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου με ταινίες οι 
οποίες, στηρίζονται σε βιβλία, σε λογοτεχνία. Πάρα πολύ ενδι-
αφέρον. Καταρχήν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ταινιών, οι 
οποίες έχουν βασιστεί σε βιβλία: τα διασκευασμένα σενάρια. Και 
βέβαια η σχέση λογοτεχνίας και κινηματογράφου είναι πολύ 
μεγάλη, πολύ δημιουργική, πολύ ενδιαφέρουσα. Έτσι λοιπόν 
ανταποκριθήκαμε θετικά. Είχαμε συναντηθεί με κάποια άτομα 
από το Συμβούλιο των φιλολόγων. Η πρόταση που τους έκα-
να —επειδή βέβαια ο αριθμός των ταινιών είναι τεράστιος και 
διαφορετικά δεν θα βρίσκαμε άκρη—, θα έπρεπε να υπακούει 
σε δύο κριτήρια. Πρώτον, το βιβλίο στο οποίο έχει στηριχθεί η 
ταινία να είναι ένα σημαντικό βιβλίο και επίσης και η ταινία 
να είναι μια επιτυχής διασκευή: να είναι μια πολύ καλή ταινία. 
Αυτό είναι αυτονόητο. Το βιβλίο πρέπει να είναι σημαντικό. 
Τους κάναμε κάποιες προτάσεις. Τώρα να σας πω έτσι στην 
τύχη, τον «Θερβάντες» (Cervantes) του Όρσον Γουέλς, μία 
εξαιρετική διασκευή, παρότι είναι ανολοκλήρωτη. Δεν πρόλαβε 
ο Γουέλς να την ολοκληρώσει — έμεινε στη μέση. Λες και είναι 
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καταραμένο βιβλίο! Και ο Γκίλιαμ ξεκίνησε να διασκευάσει τον 
Θερβάντες και τον άφησε στη μέση. Τους «Δουβλινέζους» του 
Τζον Χιουστον, βασισμένο στο βιβλίο του Τζέιμς Τζοϋς. Την 
«Παγοθύελλα» του Ανγκ Λι, βασισμένο στο εξαιρετικό βιβλίο 
του Τομ Ρόμπινς. Την «Εξιλέωση» του Τζο Ραιτ βασισμένη στο 
βιβλίο του Ιαν Μακ Γιούαν. Πρόσφατη ταινία. Το «Catch 22» 
είναι μια αντιπολεμική σάτιρα βασισμένη σε ένα αντιπολεμικό 
βιβλίο του Τζόζεφ Χέλερ. Το βιβλίο αυτό θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί στην Αγγλική γλώσσα. 
Τους προτείναμε ακόμη τις ταινίες, «Ο ταχυδρόμος χτυπάει πά-
ντα δύο φορές». Είναι τρεις διαφορετικές διασκευές. Η πρώτη 
ήταν του Βισκόντι, η δεύτερη η εκδοχή με τη Λάνα Τάρνερ και 
τον Τζον Γκάρφιλντ και η τρίτη εκδοχή του Μπομπ Ράφελσον 
με τον Τζακ Νίκολσον, η πιο γνωστή. Αυτή η ταινία που υπο-
τίθεται, ότι στην ερωτική σκηνή ο Τζακ Νίκολσον και η Τζέσικα 
Λανγκ δεν υποδύονται, αλλά ζούνε το ρόλο τους σε όλη του 
την ένταση! Και τώρα περιμένω πού θα καταλήξουνε…

Συμμετέχοντας με τη μία ή την άλλη μορφή στο δραστήριο 
θεσμό των Ecofi lm ποιά είναι κατά τη γνώμη σας τα οφέλη ή 
οι ζημιές που σημειώνονται ως προς τη σχέση του τόπου μας με 
την κινηματογραφική τέχνη; Ο όρος «ζημιές», ίσως είναι και πα-
ραπλανητικός. Ποιες «αδυναμίες» θα εντοπίζατε, ώστε να αντι-
μετωπιστούν ενόψει και του νέου φεστιβάλ, με αντικείμενο την 
υγεία, που ξεκίνησε φέτος το Σεπτέμβριο στην Κω;

Γιάννης Χατζηκώστας: Τα πλεονεκτήματα είναι σαφή πι-
στεύω. Καταρχήν η Ρόδος χρειάζεται την προβολή για πολ-
λούς λόγους. Όχι μόνο καλλιτεχνικούς. Της είναι απαραίτητη η 
προβολή. Οτιδήποτε προβάλλει τη Ρόδο με οποιοδήποτε θετικό 
τρόπο είναι επιθυμητό. Γι’ αυτό και πολλές φορές αδυνατώ να 
κατανοήσω την γκρίνια πολλών για το Ecofi lm: ότι —τάχα—
είναι μια πολυτέλεια. Καταρχήν τίποτα τέτοιο δεν είναι πολυ-
τέλεια. Αυτή η γκρίνια είναι εντελώς ακατανόητη. Το Ecofi lm 
προσέφερε μόνο καλά στη Ρόδο. Ο κίνδυνος, όπως πολύ σωστά 
το είπες, μπορεί να προέλθει από τη σύγκριση του Ecofi lm με 
το καινούριο φεστιβάλ που οργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος 
το Σεπτέμβριο στην Κω. Οι Κώοι το αγκαλιάσανε με πολύ πε-
ρισσότερη αγάπη και πολύ πιο ανεπιφύλακτα απ’ ότι κάναμε 
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εμείς οι Ρόδιοι με το Ecofi lm. Του δώσανε πραγματικά «γη και 
ύδωρ»! Και το βρίσκω απολύτως κατανοητό αυτό το πράγμα. 
Γιατί με τη σειρά του προβάλει την Κω, γιατί είναι ένας τουρι-
στικός προορισμός. Θέλει τους επισκέπτες του, θέλει τους του-
ρίστες του. Η Ρόδος λοιπόν, έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Οι 
εγκαταστάσεις των δυο κινηματογράφων, στα οποία διεξάγεται 
το Ecofi lm, πάσχουνε. Πρέπει να ξοδευτούν κάποια χρήματα 
οπωσδήποτε. Γιατί αυτός που θα έρθει στο Ecofi lm μετά θα 
πάει και στο φεστιβαλ υγείας της Κω. Και νομίζω, ότι αυτή η 
σύγκριση δεν είναι υπέρ μας. Θα μας βλάψει. Πρέπει λοιπόν, η 
δημοτική αρχή της Ρόδου να το δει αυτό, να το δει στη σωστή 
του διάσταση και να ξοδέψει λίγα χρήματα. Δεν νομίζω ότι εί-
ναι πολλά αυτά που πρέπει να ξοδευτούν. Να φτιάξει την υπο-
δομή, να την κάνει ακόμα καλύτερη, ώστε να μην έχουμε να 
φοβηθούμε τίποτα και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ακόμη 
περισσότερο την συνεργασία με το ecofi lm.

Κώστας Γεωργιάδης: Ας το θέσω ως εξής: Θα ήξερε κανείς 
σήμερα την πόλη Sundance στην Αμερική; Εγώ πιστεύω ότι, 
πριν ακούσει κανείς για το ομώνυμο Φεστιβαλ ανεξάρτητου 
αμερικανικού κινηματογράφου, η πόλη Sundance ήταν λιγό-
τερο γνωστή ή το ίδιο γνωστή με μια οποιαδήποτε Κορεάτικη 
πόλη, πλην Σεούλ! Το ίδιο συμβαίνει με πάρα πολλά φεστι-
βάλ που κατάφεραν να καθιερωθούν. Οι Κάννες ήταν απλώς 
μια πόλη παραθαλάσσια, όπως πάρα πολλές που υπάρχουν στη 
Γαλλική Ριβιέρα. Και όταν λέει κανείς Κάννες σήμερα, εννοεί 
το Φεστιβάλ. Οποιοδήποτε μέσο και πόσο μάλιστα πολιτισμού, 
οποιοδήποτε μέσο θετικό για να ακούγεται ένα μέρος, συμβάλ-
λει όχι μόνο πολιτιστικά, που είναι προφανές στο μέρος αυτό 
για τους κατοίκους, αλλά συμβάλλει και γενικότερα στην ανά-
πτυξη του τόπου. Άρα λοιπόν, για μένα είναι προφανές, ότι 
ένα τέτοιο φεστιβάλ είναι σημαντικό. Από κει και πέρα κάποια 
χαρακτηριστικά του, κάποιοι τρόποι λειτουργίας, η σκέψη λ.χ. 
μήπως υπάρχει υπερπληθώρα ταινιών, μήπως θα έπρεπε να 
γίνει ένα σφίξιμο στις ταινίες, θα ήταν ευχής έργο να ξαναμελε-
τηθούν… Ενδεχομένως: πώς θα μπορούσε να εμπλακεί περισσό-
τερο η τοπική κοινωνία και μετά από το φεστιβάλ… Είναι ένα 
δεδομένο. Υπάρχει ήδη μια αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται, 
το Ecokids, με καποιες επιλεγμένες ταινίες κ.ο.κ. 
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Ως προς το Ecokids έχω να μοιραστώ μαζί σας μία προσω-
πική μαρτυρία. Επειδή έχω παρακολουθήσει 4-5 χρόνια από 
κοντά αυτό το θεσμό. Και μάλιστα την τελευταία φορά είχαμε 
καταθέσει ως σχολείο και τις δικές μας ταινίες: Οι μαθητές μας 
είχανε φτιάξει τρία φιλμάκια. Πραγματικά αυτός ο θεσμός —ως 
αφορμή αλλά κι ως εμπειρία— έφερε τα παιδιά κοντά σε έναν 
άλλο κινηματογράφο. Έναν κινηματογράφο που τον αγνοούσαν 
εντελώς. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, άλλοι τη λένε 
“λαίλαπα” άλλοι τη λένε “μάστιγα του lifestyle” και έχουν εθι-
στεί στην γραμμική αφήγηση που είναι πάρα πολύ βολική για 
τον κινηματογράφο «ποπ κορν». Λειτουργεί πλέον πέρα από 
ένα πλαίσιο έντονου οικολογικού προβληματισμού ένα φυτώριο 
νέων κινηματογραφόφιλων.

Κώστας Γεωργιάδης: Εδώ δε μιλάμε μόνο για κινηματογρα-
φόφιλους. Μιλάμε για ένα φεστιβάλ που συνδέει μια ευρύτερη 
προσπάθεια. Εδώ μιλάμε, από την καθημερινότητα μέχρι σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για το κλίμα, για την οικολογία, για τα 
πάντα. Έχεις την ευκαιρία από το φυτώριο, από την αρχή, να 
κάνεις μια διπλή προσπάθεια και να φέρεις ένα κινηματογράφο 
στους νέους αλλά και να περάσεις μια άλλη άποψη για τον 
κόσμο, για τους ανθρώπους, για τα έθνη, για τα προβλήματα 
που υπάρχουν στον πλανήτη σε κάθε επίπεδο και να το κάνεις 
με συγκεκριμένο τρόπο αποσκοπώντας στη ρίζα του θέματος. 
Στους ανθρώπους που αύριο θα είναι και συνειδητοί πολίτες 
και κινηματογραφόφιλοι. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να περιορι-
στεί μόνο στα Δημοτικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω, πώς δεν έχουν 
πάρει πρωτοβουλία οι ίδιοι οι φιλόλογοι, οι καθηγητές γενικό-
τερα, στο να προσπαθήσουν κάποιες από τις ταινίες αυτές να 
τις φέρουν στα μέρη τους. Στο υπόλοιπο νησί της Ρόδου κτλ. 
Πιστεύω, ότι η κα Ρικάκη (Σημ.: καλλιτεχνική διευθύντρια του 
Ecofi lms) θα έδινε τη βοήθειά της στο να γίνει αυτό το πράγμα. 
Και δε μιλάμε να δούνε τις 100 ταινίες. Ας γίνει μία επιλογή 
από 5-10 ταινίες που έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Δεν 
θα έπιανε σε όλους τους μαθητές, αλλά πιστεύω, ότι σε κά-
ποιους θα δημιουργούσε την ευκαιρία να δούνε και να μάθουν 
πράγματα. Και είναι ένα πράγμα που το έχεις στον τόπο σου, 
δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Άρα λοιπόν, πιστεύω, ότι θα μπο-
ρούσε να εμπλακεί περισσότερο η τοπική κοινωνία. Σ’ αυτό δεν 
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φταίει μόνο το Ecofi lm. Σ’ αυτό φταίει η ίδια η κοινωνία. Εν 
πάσει περιπτώσει, όποιος δεν ξέρει ότι γίνεται το Ecofi lm στη 
Ρόδο δεν θα το μάθει και ποτέ, αν δεν το έχει μάθει έως τώρα! 
Και από αυτή την άποψη πιστεύω, ότι το Ecofi lm έχει κι άλλες 
δυνατότητες. Αλλά είναι ήδη σημαντικός ο θεσμός στη Ρόδο 
από κάθε άποψη.

Αναστασία, είχες γράψει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο 
στις ΝΗΣΙΔΕΣ στο δεύτερο τεύχος σχετικά με το Ecofi lms ’09. 
Τι θα ήθελες να προσθέσεις;

Αναστασία Ζέππου: Θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε σχέση 
και με αυτά που είπε προηγουμένως ο Κώστας για μαθήματα ή 
προβολές κινηματογράφου στη μέση εκπαίδευση, στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, που έχω σχέση με αυτά. Θυμάμαι, παλιά με 
μια φίλη μου, συνάδελφο θεολόγο που συζητούσαμε μαζί, ότι 
λέγαμε μεταξύ μας, ότι θα μπορούσαμε πολλά μαθήματα θρη-
σκευτικών είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Λύκειο, να τα κάνουμε με 
βάση ορισμένες ταινίες. Να βάζουμε κάποια ταινία και από κει 
και πέρα να γίνεται συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές.

Ή φιλοσοφίας, με «Το Κύμα», ας πούμε.
Αναστασία Ζέππου: Πάρα πολλά μαθήματα. Οι Monty 

Python, «Η 7η σφραγίδα» του Μπέργκμαν. Εγώ θυμάμαι το 
«Bloody Sunday»… Ως προς το φετινό φεστιβάλ: μ’ άρεσαν οι 
ταινίες που είδα. Μ’ αρέσει και ο κατάλογος των ταινιών που 
οι πληροφορίες του είναι πλήρεις και πολύ ακριβείς. Ξέρεις τε-
λικά, αν θα απορρίψεις κάποιες ταινίες ή αν δεν θα προλάβεις 
κάποιες άλλες κτλ. Βέβαια υπάρχει ένας πληθωρισμός ταινιών 
και το αναφέρω. Ωστόσο παρακινεί το κοινό της Ρόδου, δηλαδή 
παρακινείται ο κόσμος. Τώρα από την άποψη της εκπαίδευσης 
θα μπορούσε να γίνει κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν υπάρχει και ο 
απαραίτητος χρόνος ιδίως στο Λύκειο, λόγω εξετάσεων. 

Είναι από αυτή την άποψη μία «νεκρά φύση», η «νεκρά 
βαθμίδα» του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος το Λύκειο.

Αναστασία Ζέππου: Τώρα και με τα φετινά γεγονότα, με τη 
γρίπη κτλ που υπάρχει και ο κίνδυνος να παραταθεί το σχολικό 
έτος, γιατί η ύλη δεν θα ’χει τελειώσει. Ακόμη και στο Γυμνάσιο 
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μπορεί να προκύψει αυτό το θέμα. Δηλαδή πολλές φορές οι 
καθηγητές και η Διοίκηση της Εκπαίδευσης ή και το Υπουργείο 
Παιδείας, δεν έχει τόσο χρόνο, για να αναπτύξει και πολιτιστι-
κές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα του σχολείου το καθημερινό 
είναι επιφορτισμένο πάρα πολύ: και οι πρωινές ώρες και οι 
απογευματινές των παιδιών. Και οι πολιτιστικές τους δραστη-
ριότητες, οι οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, είναι για να 
γίνουν από το υστέρημα του χρόνου τους και από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών και από την πλευρά των παιδιών. Το ξέρω, 
επειδή το βιώνω καθημερινά. Έχω ιδίαν άποψη.

Είναι όμως μια παθολογία αυτό…
Κώστας Γεωργιάδης: Εν πάσει περιπτώσει αυτό μπορεί να 

ειπωθεί για πάρα πολλά πράγματα. Γεγονός είναι ότι στη Ευ-
ρώπη και σε πολλά άλλα μέρη το μάθημα του κινηματογράφου 
ισχύει, υπάρχει. Μαθαίνουν κινηματογράφο, είναι πια δεδο-
μένο. Αν περιμένουμε στην Ελλάδα να γίνει με πρωτοβουλία 
του κάθε Υπουργείου Παιδείας, δεν θα γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν 
πρέπει κάποια πράγματα να λειτουργήσουν με πρωτοβουλίες 
και πρωτοβουλία μπορεί να έρθει μόνο από τους καθηγητές. 
Ενδεχομένως και από τους μαθητές, αν το θέλανε πραγματικά, 
αλλά θα έπρεπε να ήταν ένα πολύ προχωρημένο Γυμνάσιο ή 
Λύκειο. Αλλά σίγουρα οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να 
βρουν χρόνο μέσα από κάποια άλλη δραστηριότητα. Μία φορά 
το μήνα. Θα μπορούσε να γίνει μια σύνδεση ενός μαθήματος 
ή γενικότερα απλά μόνο του ένα μάθημα κινηματογράφου, να 
κάτσεις να μιλήσεις για την ταινία, να φέρεις κάποιον να μιλή-
σει, ένα σκηνοθέτη — κάποιον από τη ΘΕΑΣΗ. Δεν μπορούμε να 
περιμένουμε να γίνουν όλα από πάνω. Είναι γεγονός, ότι πρέπει 
να γίνει και επιλογή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που 
πρέπει να κάνουνε. Αλλά πιστεύουμε, ότι ο κινηματογράφος 
έχει δυνατότητα να προσφέρει κάτι: δεν είναι απλώς ένα χάσι-
μο χρόνου ή ένα χόμπι ή μια παραξενιά κάποιων ανθρώπων. 
Δεν είναι και εντελώς ανόητοι όλοι αυτοί στην Ευρώπη που το 
έχουν συμπεριλάβει στα μαθήματα και μιλάμε για πολλές χώ-
ρες της Ευρώπης. Άρα περιμένουμε τους καθηγητές να πάρουν 
πρωτοβουλίες και είμαστε έτοιμοι να τους δεχτούμε και να 
συνεργαστούμε.
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Κοιτώντας πίσω στα χρόνια της παλαιάς και της νέας κινη-
ματογραφικής λέσχης και κάνοντας ένα πολύ πολύ πρόχειρο 
απολογισμό των δύο, τριών δεκαετιών, ποιές είναι κατά τη γνώ-
μη σας οι μεγαλύτερες τομές που εντοπίζετε στη σχέση των εδώ 
κινηματογραφόφιλων με τον κινηματογράφο; Μια ιδέα που θα 
μπορούσε να αναφερθεί είναι: άλλαξε κάτι με την είσοδο των 
multiplex κινηματογράφων στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, 
είναι αυτό μια τομή; Αν όχι, ποια είναι;

Κώστας Γεωργιάδης: Προσωπικά δεν θα διστάσω να εξομο-
λογηθώ, ότι η λειτουργία της λέσχης από μόνη της είναι μια 
τομή. Αλλά θα ήθελα να το δούμε και λίγο και πέρα από τα 
πλαίσια της ομάδας. Υπάρχει ένα παράδοξο με τα multiplex 
το οποίο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο. Είναι ότι μεγαλώνοντας ο 
αριθμός των αιθουσών δεν σημαίνει απαραίτητα —ίσως και το 
αντίθετο—, ότι έγινε και μεγαλύτερη η επιλογή σε σχέση με τις 
ταινίες που μπορεί να δεις. Και αυτό συμβαίνει, διότι ο κινη-
ματογράφος με τις νέες τεχνολογίες ναι μεν είναι πιο εύκολος 
να γίνει, είναι πιο εύκολος να παραχθεί πρωτογενώς. Ξέρουμε 
τώρα όλοι, ότι δεν χρειάζονται πανάκριβα μηχανήματα. Μπορεί 
κάποιος να κάνει ταινία με πολύ λίγα χρήματα. Όμως το πρό-
βλημα παραμένει στη διανομή. Στη διανομή λοιπόν, εκεί που 
πρέπει πραγματικά να έχεις τα μέσα για να φτάσεις στον άλλο, 
εάν δεν είναι μέσω του ίντερνετ ή μέσω κάποιας άλλης τεχνο-
λογίας που μπορεί να υπάρξει, είναι μέσω των αιθουσών και οι 
αίθουσες αυτές είναι δεδομένο ότι ανήκουν σε κάποιους. Υπό 
αυτή την έννοια υπάρχει και η οικονομία του κινηματογράφου 
που μελετάει και την εξέλιξη αυτή. Με αυτή την έννοια μπο-
ρεί να υπάρχουν μεν περισσότερες διαθέσιμες αίθουσες, αλλά 
δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να δει κάποιος ταινίες που στην 
Αθήνα π.χ. μπορείς να τις δεις. Εδώ έχουμε να συμπληρώσου-
με και ένα κενό και από τον εμπορικό ακόμη κινηματογράφο. 
Έχουμε να δείξουμε ταινίες που δεν θα έρθουν ποτέ στη Ρόδο 
ή θα έρθουν στο κανάλι της Βουλής ή στη ΝΕΤ ή οπουδήπο-
τε, αργότερα, πολύ αργότερα. Από αυτή την άποψη, ναι μεν 
οι καινούριες τεχνολογίες έδωσαν ορισμένες δυνατότητες, αλλά 
το φαινόμενο της συγκεντροποίησης εξακολουθεί να ισχύει ως 
προς τους διανομείς. Και είναι γεγονός αυτό, όσο κι αν ακού-
γεται περίεργο πώς μπλέκεται η τέχνη, υπήρξε μια μεγάλη συ-
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γκεντροποίηση: κάποιες εταιρίες εξαφανίστηκαν άλλες αφομοι-
ώθηκαν. Και σημαίνει, ότι έχουμε μια παραγωγή μεγάλη, αλλά 
σαν αποτέλεσμα, στο θεατή, έρχονται λίγες ταινίες: ειδικά στην 
επαρχία. Επιπλέον υπάρχει και ο συναφής ρομαντισμός, ότι 
κλείσανε κάποιες μεγάλες αίθουσες, πολλές που υπήρχανε πριν 
και υπάρχει το multiplex. Δεν θέλω να πω για την ποιότητα 
ταινιών, αλλά πέρα από τα δύο Τιτάνια, υπήρχανε και το Ολύ-
μπια και το Ρεξ που είχανε και μια γοητεία. Θυμάμαι, όταν 
ήμουν μικρός που βλέπαμε κάποιες ταινίες που δεν μπορείς να 
πεις, ότι ήταν κινηματογραφοφιλικές, αλλά κακά τα ψέματα 
μας επηρέασαν. Τα multiplex ναι· αλλά δεν φτάνουν για να 
καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν για κάποιον που θέλει 
κάτι παραπάνω από κάτι παλαιομοδίτικο, από το κυρίαρχο Χο-
λιγουντιανό, όχι απαραίτητα αμερικάνικο, εμπορικό μοντέλο. 
Χωρίς να σημαίνει, ότι δεν θα προβάλλουμε μια ταινία που έχει 
επιτυχία. Απλά δεν θα ’ναι αποκλειστικό κριτήριο η επιτυχία. 
Δεν θα ’ναι αποκλειστικό κριτήριο η εμπορική επιτυχία. 

Γιάννης Χατζηκώστας: Τα multiplex είναι υποχρεωμένα 
εκτός από μία-δύο ταινίες που αναμένεται να έχουν επιτυχία, 
να προβάλλουν και διάφορες άλλες ταινίες, οι οποίες δεν έχουν 
λόγο ύπαρξης πέρα από το να δώσουν κάποια λεφτά σε αυτόν 
που τις έβγαλε στα majors, στα μεγάλα στούντιο. Και έτσι 
αναγκαστικά δεν έχουν χώρο για να βάλουν άλλες ταινίες που 
ενδεχομένως παίζονται στο μητροπολιτικό κέντρο, στην Αθήνα, 
στη Θεσσαλονίκη ή και κάπου αλλού κι αυτό είναι κρίμα.

Ένα περιοδικό, όπως οι ΝΗΣΙΔΕΣ, θα μπορούσε να προωθή-
σει περαιτέρω τη σχέση αυτή Ρόδου και κινηματογράφου και 
με ποιους τρόπους, κατά τη γνώμη σας; Με ποιούς τρόπους θα 
μπορούσαμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω;

Γιάννης Χατζηκώστας: Φαντάζομαι, ότι πρέπει το θέμα να 
το ανοίξουμε λίγο. Δεν είναι μόνον Ρόδος — κινηματογράφος.

Πολύ σωστά. Απλώς το δίπολο αυτό είναι η «κεντρική πόρ-
τα». Μετά η άλλη, η ευρύτερη είναι ο ελληνικός κινηματογρά-
φος, έπειτα ο παγκόσμιος κινηματογράφος κ.ο.κ. Με ποιούς 
τρόπους θα μπορούσαμε να τονώσουμε αυτή τη σχέση μέσα από 
τις σελίδες του περιοδικού μας;
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Γιάννης Χατζηκώστας: Καταρχήν θα μπορούσε το περιοδικό 
σας σε συνεργασία με τη ΘΕΑΣΗ, μια ιδέα τώρα λέω, να κάνει 
ένα φεστιβάλ βασισμένο κάπου. Τώρα, ποιό θα μπορούσε να 
είναι αυτό; Ένα φεστιβάλ μιούζικαλ ή μουσικών ταινιών ή οτι-
δήποτε. Να διοργανώσουμε από κοινού, να το προβάλλετε εσείς, 
να μας βοηθήσει και το ΛΥΧΝΑΡΙ να το διαφημίσουμε.

Το ΛΥΧΝΑΡΙ είναι σε αυτά τα πράγματα «καλός αγωγός θερ-
μότητας». Παρακολουθούμε κινηματογράφο γιατί;

Κώστας Γεωργιάδης: Ας μου επιτραπεί να επανέλθω για λίγο 
στο προηγούμενο θέμα. Πέρα από το πρακτικό θέμα της ενη-
μέρωσης και ενδεχομένως της διοργάνωσης ο κινηματογράφος 
έχει το εξής χαρακτηριστικό: ότι πολλές φορές για να καθίσεις 
και να έχεις πρόσβαση αισθητική πάνω σε κάτι πρέπει να κα-
ταλάβεις κάποια πράγματα. Ως προς αυτό το θέμα υπάρχει ή ο 
προφορικός αναλυτικός λόγος που είναι δύσκολος και έχει ένα 
περιορισμένο ακροατήριο — κατά τα ψέματα. Και ο γραπτός. 
Στο γραπτό λόγο δηλαδή, μπορεί ένα περιοδικό να κάτσει να 
κάνει κριτική σε ταινίες, να αναλύει ταινίες, να βλέπει τα θε-
τικά, τα αρνητικά, να υπάρχουν γνώμες — που συγκρούονται, 
που ενδεχομένως συμπληρώνονται. Κι έτσι μπορεί ο θεατής να 
δει κάποια πράγματα που, αν δεν έχεις μια κινηματογραφική 
παιδεία, αλλά θα έλεγα και τη γενικότερη παιδεία, ίσως να μην 
μπορείς να τα αντιληφθείς. Πιστεύω, ότι ο ρόλος ενός περιο-
δικού θα μπορούσε να ήταν ένα νέο βλέμμα. Να δεις κάποια 
πράγματα που ενδεχομένως σου ξεφύγανε, σου διαφύγανε ή 
δεν είχες πληροφόρηση ή την αναγκαία παιδεία για να μπορείς 
να τα καταλάβεις.

Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της μεγάλης τέχνης, κάθε 
τέχνης. Οι πολλές «αναγνώσεις»…

Κώστας Γεωργιάδης: Δεν είναι τυχαία τα περιοδικά τέχνης 
που κυκλοφορούνε. Θα μπορούσε να πει κανείς, μα γιατί να 
κυκλοφορεί ένα περιοδικό, η μουσική μιλάει μόνη της, ο κινη-
ματογράφος μιλάει μόνος του κλπ… Όλοι οι μεγάλοι θεωρητι-
κοί είπαν, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί θα πρέπει να περά-
σεις από κάποιους κώδικες, πρέπει να δεις κάποια πράγματα, 
πρέπει να αντλήσεις, να πάρεις αυτό που σου δίνει ο άλλος και 
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να το κάνεις δικό σου, έστω και αν διαφωνήσεις. Με αυτή την 
έννοια πιστεύω, ότι δεν μπορείς απλά να δείχνεις ταινίες, αν 
δεν καταφέρεις να περάσεις σε ένα άλλο επίπεδο και αυτό γίνε-
ται μόνο με το λόγο. Όταν θα υπάρξει τηλεπάθεια θα μπορέσω 
να το κάνω, αλλά μέχρι τότε πιστεύω, ότι ο λόγος —γραπτός, 
προφορικός— είναι απαραίτητος. Γι’ αυτό και ένα περιοδικό 
θα βοηθούσε πολύ την υπόθεση του κινηματογράφου και πα-
ράλληλα θα ήταν ευχάριστο και για τους αναγνώστες, γιατί θα 
συνδέανε το λόγο με μια ταινία.

Πάμε στην Αναστασία λοιπόν. Το …βιαστικό μου ερώτημα 
το θέτω εκ νέου πρώτα σε εσένα. Παρακολουθούμε κινηματο-
γράφο. Γιατί;

Αναστασία Ζέππου: Ο κινηματογράφος είναι μια άλλη μορ-
φή ανάγνωσης του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ 
κινηματογράφο σαν να διαβάζω ένα βιβλίο και για αυτό προ-
τιμάω την αίθουσα την κινηματογραφική απ’ ότι να καθίσω 
στο σπίτι μου να δω ταινίες, από dvd ή από home cinema ή 
κάτι άλλο. Είναι κοινωνικό γεγονός ο κινηματογράφος. Είναι 
και κοινωνικό γεγονός. Έχει πάρα πολλές πτυχές. Το γιατί όμως 
είναι…είναι και μια παιδεία, μια ανάπτυξη προσωπικότητας, 
μια ανάπτυξη προσωπική της ζωής σου. Το άνοιγμα αυτό στον 
κόσμο που είπα προηγουμένως σε φέρνει σε επαφή με γνώσεις 
άγνωστες: δηλαδή με νέους ανθρώπους και τόπους. 

Κώστας Γεωργιάδης: Ακούς ντοπιολαλιές λ.χ. ή γλώσσες, 
που στη λογοτεχνία δεν την έχεις αυτή τη δυνατότητα. Έκ-
δίδεται το α΄ ή β΄ αριστούργημα της κινεζικής ή της αραβικής 
λογοτεχνίας, αλλά το διαβάζεις στη μετάφραση.

Γιάννης Χατζηκώστας: Αλλά κι αυτό που είπε προηγουμέ-
νως κι ο Κώστας, ότι δηλαδή έχει και ένα background ο κινη-
ματογράφος, μια ιδεολογία, ένα περιεχόμενο: Για ποιο λόγο ο 
δημιουργός, ας πούμε, έγραψε αυτή την ταινία.

Πες μου και ποια μορφή τέχνης δεν έχει, Γιάννη;
Γιάννης Χατζηκώστας: Γιατί παρακολουθούμε μία ταινία… 

Είναι κάτι που το λέω πάντα και σε όλους. Κατ’ αρχήν παρακο-
λουθούμε μία ταινία για την απόλαυση. Παρακολουθούμε μία 
ταινία, γιατί μας αρέσει, γιατί περνάμε ωραία, γιατί διασκεδά-
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ζουμε. «Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας» όπως έλεγε ο Κουν. 
Από κει ξεκινάμε. Τώρα από κει και πέρα, υπάρχουν πολλοί 
ειδικοί λόγοι για τον καθένα που παρακολουθεί μία ταινία. 
Όπως υπάρχουν πολλοί που διαβάζουν ένα βιβλίο, που πάνε 
στο θέατρο, που διαβάζουν ποίηση ή που κάνουν οτιδήποτε 
άλλο. Αλλά βασικά είναι η απόλαυση. Αυτό που βλέπεις να το 
απολαμβάνεις και να το ευχαριστιέσαι.

Και τίποτα άλλο να μη στο δίνει στη θέση του. Μια από-
λαυση μοναδική!

Γιάννης Χατζηκώστας: Είναι μια μοναδική απόλαυση, εννο-
είται αυτό. Τώρα από κει και πέρα αυτό μπορείς να το εξελίξεις. 
Μπορείς να μείνεις σε ένα αρχικό πεδίο απόλαυσης, δηλαδή 
να δεις μια ταινία, να τελειώσει η ταινία, να φύγεις. Δουλεύο-
ντας το βαθαίνει και η απόλαυση. Και όσο περισσότερες ταινίες 
βλέπεις και όσο πιο πολύ κινηματογραφική εμπειρία αποκτάς 
στο τέλος πια γίνεται κάτι σαν εθισμός, θα μπορούσα να πω. 
Σαν ναρκωτικό. Έχει ενσωματωθεί με τη ζωή σου. Έχει γίνει 
ένα κομμάτι της ζωής σου αναπόσπαστο… όπως στο «Σινεμά 
ο παράδεισος». Αυτός ο άνθρωπος είχε μεγαλώσει με τον κινη-
ματογράφο. Κάπως έτσι την πατήσαμε κι εμείς με τον κινημα-
τογράφο και παρακολουθούμε ταινίες, γιατί δεν μπορούμε να 
κάνουμε και διαφορετικά.

Ωραία αυτή η απάντηση: δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. 
Εσύ, Κώστα;

Κώστας Γεωργιάδης: Μπορείς να κάνεις μεγάλη ανάλυση 
για τον κινηματογράφο. Στην τελική όμως, παρακολουθείς κι-
νηματογράφο, αν δεν σε υποχρεώνουνε. Υποθέτω ότι, υπάρχει 
και αυτή η περίπτωση. Παρακολουθείς κινηματογράφο για την 
ευχαρίστηση. Απλά θα έλεγα, ότι η ευχαρίστηση δεν περιορίζε-
ται στη διασκέδαση. Δηλαδή ευχαρίστηση για μένα μπορεί να 
είναι μια ταινία «γροθιά στο στομάχι» που λέμε. Μια ταινία 
που μπορεί να με αναστατώσει. Ευχαρίστηση μπορεί να είναι 
μια ταινία που μπορεί να βγω με μια θλίψη.

Μπορεί να βγεις ράκος…
Κώστας Γεωργιάδης: Η απόλαυση λοιπόν, μπορείς να πεις, 
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ότι έρχεται με πάρα πολλούς τρόπους, μπορείς να το πεις με 
ποιητικούς τρόπους, με ρεαλιστικούς αλλά στην τελική ανά-
λυση, είναι κάτι που σου αφήνει κάτι. Βγαίνεις διαφορετικός 
από αυτό που ήσουν πριν έστω και λίγο. Θα έλεγα ακόμα ότι 
και η αγανάκτηση μπορεί να είναι μέσα στα λοιπά κριτήρια, 
γιατί έχεις την περιέργεια στο κάτω κάτω να δεις γιατί έχουν 
αγανακτήσει οι άλλοι. Και ενδεχομένως να εξηγείς και γιατί 
αγανάκτησες κι εσύ. Το χειρότερο τελικά με μια ταινία είναι να 
σε αφήσει αδιάφορο. Η πλήρης αδιαφορία είναι το χειρότερο. 
Την είδα, δεν την είδα, το ίδιο είναι. Υπάρχει η απόλαυση της 
ταινίας που δεν είναι απλά βέβαια η απόλαυση η στιγμιαία μια 
ηδονιστική προσέγγιση. Είναι μια υπαρξιακή προσέγγιση. Γι’ 
αυτό και για μένα έχει μεγάλη σημασία να είσαι σε ένα κινη-
ματογράφο, αλλά και να μην είσαι: το γεγονός ότι μοιράζεσαι 
συγκινήσεις με τους άλλους, μοιράζεσαι μια συγκίνηση, μοιρά-
ζεσαι μια άποψη, έστω και στιγμιαία, έστω και οτιδήποτε για 
τον κόσμο, μια άποψη του σκηνοθέτη. Υπάρχει μια συνενοχή. 
Κι αυτό γίνεται με πολλούς άλλους ανθρώπους. Δεν είναι τυ-
χαίο, ότι είσαι σε μια σκοτεινή αίθουσα και πολλές φορές έχει 
ενδιαφέρον το βλέμμα των άλλων. Θέλεις να δεις τί κοιτάνε 
οι άλλοι. Δεν ενδιαφέρεσαι μόνο γι’ αυτό που δείχνει η οθόνη, 
αλλά για το τί σκέφτονται, τί κοιτάνε οι άλλοι, πώς γελάνε 
οι άλλοι. Γι’ αυτό την ίδια ταινία μπορείς να την απολαύσεις 
διαφορετικά σε ένα κινηματογράφο της Ρόδου, διαφορετικά σε 
ένα κινηματογράφο της Αθήνας και διαφορετικά μπροστά στην 
τηλεόραση σου. Σε τελική ανάλυση είναι λοιπόν, η απόλαυση… 
!ίναι το υπέρτατο κριτήριο και από κει και πέρα ο καθένας 
μπορεί να το αναλύσει, όπως θέλει. Στο κάτω κάτω περί ορέξεως 
ουδείς λόγος…

Ανεκδοτολογικά θα έλεγα σε σχέση με αυτή την ενδιαφέρου-
σα ανάλυση για το τι είναι απόλαυση που δεν αφορά κυρίως το 
λεγόμενο happy end ή τη συνταγή του Χόλυγουντ: Θυμάμαι, 
όταν είχαμε παρακολουθήσει με μια παρέα συμφοιτητών φίλων 
τότε τους «12 πιθήκους» του Τ. Γκίλιαμ (1995). Είχαμε πάει 
στον κινηματογράφο, για να την δούμε. Την ιδέα την είχα ρίξει 
ο ίδιος. Βγαίνοντας από τον κινηματογράφο εισέπραξα από τον 
σκεπτικισμό έως και «το τι είναι αυτό τώρα που ήρθαμε και το 
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είδαμε». Τι συνέβη στο τέλος; Ποιός ήταν αυτός που πυροβό-
λησε και ποιός ήταν αυτός που είδε το γεγονός. Πήγαμε στη 
φοιτητική εστία και μέχρι το ξημέρωμα δε σταματούσαμε να 
αναλύουμε και να εικοτολογούμε. Έγινε αυτό — όχι αυτό…

Κώστας Γεωργιάδης: Ντέιβιντ Λιντς έπρεπε να πάτε να δεί-
τε. Εκεί όχι μερόνυχτα, βδομάδες θα αναλύατε!

…Περνάνε λοιπόν τα χρόνια και προ διετίας είμαστε πάλι 
σε ένα ωραίο ξενύχτι με κρασί και συζήτηση και θυμηθήκαμε 
την ταινία που κάποιος την είχε δει πρόσφατα, σε dvd πια. 
Δεν υπήρχε ούτε σκεπτικισμός, ούτε ενόχληση, ούτε τίποτα. 
Τι ωραία ταινία! Μας ξενύχτησε όλους στη διαφωνία. Τώρα 
πια είχε κατακάτσει μέσα αυτές οι εικόνες που είχαμε δει. Και 
μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Το νεανικό μας πάθος δεν 
ικανοποιήθηκε άμεσα, ικανοποιήθηκε όμως. Πώς λειτούργησε 
μετά από τόσα χρόνια έτσι ώστε να ξαναθυμηθεί ο καθένας την 
συγκεκριμένη ταινία και να την αποτιμήσει αλλιώς; Σε ομαδική 
κλίμακα, όχι ατομικά μόνο. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που λες κι 
εσύ. Η απόλαυση τελικά είναι ένα αίνιγμα.

Κώστας Γεωργιάδης: Πρακτικά μιλώντας πας να δεις μια 
ταινία ή θες να δεις μια ταινία. Υπάρχει πολύς κόσμος που 
θα σου πει, γιατί να δω μια ταινία που θα «με χαλάσει»; Ή 
όπως λένε στη Ρόδο «θα χαλαστώ!». Τον τάδε άνθρωπο θα τον 
χαλάσει μια ταινία που έχει ένα άσχημο τέλος. Εμένα θα με 
χαλάσει η βλακεία. Αν είναι βλακεία, θα με χαλάσει πιο πολύ. 
Ή μια ταινία που δεν σου προσφέρει τίποτα. Είναι μια από τα 
ίδια. Μια ταινία τσιχλόφουσκα. Τον άλλο θα τον χαλάσει κάτι 
που έχει πολύ βία. Λοιπόν, δεν μπορείς να βάλεις συγκεκριμένα 
κριτήρια. Τουλάχιστον όμως τα δικά σου κριτήρια να τα ξέρεις, 
αυτό είναι σημαντικό και ενδεχομένως να τα ξέρουν και οι 
άλλοι, όταν έρχεσαι να τους προσφέρεις μια ταινία. Με αυτή 
την έννοια η λέσχη, αν μη τι άλλο, ξέρουμε, ότι έχει κάποια 
κριτήρια, μπορεί να μην είναι απολύτως συγκεκριμένα, αλλά 
σίγουρα θα αποφύγουμε και τη βλακεία και τη τσιχλόφουσκα. 
Από κει και πέρα σε όλα τα άλλα είμαστε ανοιχτοί!
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Kαι του :ήμου 
και των Σοφιστών 

ο έπαινος…

Το σχέδιο της διοικητικής με-
ταρρύθμισης της Aυτοδιοί-

κησης, ο αμφιλεγόμενος "Kαλ-
λικράτης", θα φέρει οπωσδήποτε 
αλλαγές, για το καλύτερο ή το 
χειρότερο, στις πολιτιστικές δρα-
στηριότητες που αναπτύσσουν οι 
δήμοι. Oι δομές που υπάρχουν 
σήμερα θα ανατραπούν, οι σχεδι-
ασμοί θα υποχρεωθούν να αντι-
κρύσουν πλατύτερους ορίζοντες, 
έστω και μόνο για το λόγο ότι 
πρόκειται για μια οργανωτική με-
γέθυνση που θα επιβάλει τις δικές 
της λειτουργικές απαιτήσεις.

Tα τελευταία χρόνια υπήρξε 
και άλλη μία μεταρρύθμιση στο 
χώρο αυτό, η συνένωση κοινοτή-
των σε μεγαλύτερα σύνολα, στους 
διευρυμένους δήμους. Tο σημα-
ντικό σε ό,τι μας αφορά εδώ είναι 
πως για πρώτη φορά ιδρύθηκαν 
πολιτιστικοί οργανισμοί των νέων 
δήμων κατά τα πρότυπα των πα-
λαιοτέρων. Kατά πόσο ανταπο-
κρίθηκαν στις προσδοκίες και τις 
προγραμματικές τους δεσμεύσεις, 
αν έφεραν μια πολιτιστική ανα-
γέννηση ή απλώς αντέγραψαν τις 
πιο αρνητικές πλευρές των προ-

τύπων τους, είναι ένα θέμα που 
δε θα συζητήσουμε εδώ.

Eκείνο που κυρίως ενδιαφέρει 
είναι πως τώρα μια πληθώρα πο-
λιτιστικών οργανισμών θα υπο-
χρεωθούν να συνενωθούν, ορισμέ-
νοι να καταργηθούν, ενδεχομένως 
κάποιοι άλλοι να διατηρηθούν με 
τις αναπόφευκτες μετατροπές και 
αλλαγές. Mια διαδικασία που συ-
νοδεύεται από προβλήματα οργα-
νωτικά, χρηματοδότησης, υποδο-
μών και στελέχωσης. Eίναι βέβαια 
προφανές ότι η νέα οργανωτική 
δομή δε μπορεί να σχηματισθεί 
απλώς από την ενσωμάτωση ή 
τη συγκόλληση των υφιστάμενων 
πολιτιστικών δομών σε ένα ενιαίο 
οργανισμό. Nέες ανάγκες θα προ-
κύψουν, οι μεταβαλλόμενες συν-
θήκες θα απαιτήσουν προσαρμο-
γές και διαφοροποιήσεις, ορισμέ-
νες από τις παραδοσιακές παρεμ-
βάσεις στην πολιτιστική ζωή θα 
ατονήσουν. Όλα αυτά μπορούν 
να γίνουν απρογραμμάτιστα, τυ-
χαία ή σύμφωνα με προτεραιότη-
τες πελατειακές και κομματικές. 
Θα μπορούσαν όμως να γίνουν 
σχεδιασμένα, να προκύψουν μετά 
από μια προσεκτική εξέταση των 
δεδομένων. Κάποιες ιδέες για το 
θέμα θα δοκιμάσουμε να εκφρά-
σουμε στις επόμενες γραμμές.

Σχόλια & αναφορές
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Ένα πρώτο βήμα, μέσα στο 
υφιστάμενο τοπίο των πολλών 
φορέων με τη σημαντική σε όγκο 
τουλάχιστον δραστηριότητά τους, 
θα ήταν η καταγραφή και ο απολο-
γισμός. Oι επιτυχίες και αποτυχίες 
τους, η μεγαλύτερη ή μικρότερη 
απήχησή τους, είναι οπωσδήποτε 
στοιχεία που θα αποτελέσουν τη 
βάση του νέου προσανατολισμού. 
H πείρα που έχει συγκεντρωθεί, το 
ανθρώπινο δυναμικό, που έχει φέ-
ρει σε πέρας ήδη αρκετές σημαντι-
κές πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι 
ένα πολύτιμο κεφάλαιο για τους 
μελλοντικούς σχεδιασμούς. Nομί-
ζουμε όμως ότι απαραίτητη είναι 
κυρίως η συζήτηση για τους στό-
χους, τις κατευθύνσεις, τις αντι-
λήψεις που θα υποστηρίξουν την 
πολιτιστική δράση. 

Θα μπορούσε κάποιος να σκε-
φθεί ότι ένας χωρισμός και μια 
κατηγοριοποίηση των πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με τη φύση και το περιεχόμενό 
τους —μουσικές, εικαστικές, θε-
ατρικές κλπ.—, θα αποτελούσε 
ασφαλή αφετηρία για τη σχετική 
συζήτηση και τις παρεπόμενες ορ-
γανωτικές αποφάσεις. Mια άλλη 
προσέγγιση θα έπαιρνε υπόψη της 
ίσως τις τοπικές και γεωγραφικές 
αναγκαιότητες σε μια λογική που 
την ονομάζουμε χωροθετική και 
θα φρόντιζε να κατανείμει με κά-
ποιο τρόπο τις πολιτιστικές δρά-
σεις στην επικράτεια του ενιαί-
ου δήμου. Ή, ενδεχομένως, ένας 
συνδυασμός αυτών των δύο αντι-
λήψεων θα φαινόταν περισσότερο 
γόνιμος και αποτελεσματικός.

Aυτά ακούγονται λογικά και 
πειστικά. Ωστόσο εμείς θα εκ-
θέσουμε μια άλλη ιδέα που δεν 
αποκλείει τις προηγούμενες, αλλά 
φωτίζει κάτω από μια διαφορε-
τική οπτική τα πράγματα· που 
εστιάζει την προσοχή της στην 
ίδια την υφή των πολιτιστικών 
δράσεων. Mπορούμε να διακρί-
νουμε εδώ δύο γνωρίσματα: από 
τη μια τη διάχυση της πολιτιστι-
κής ύλης, μια εκλαϊκευτική δηλα-
δή λειτουργία, από την άλλη την 
πρωτότυπη δημιουργία και πα-
ραγωγή πολιτιστικών γεγονότων. 
Όσο σχηματικός κι αν φαίνεται ο 
διαχωρισμός αυτός είναι νομίζου-
με έγκυρος και μπορεί να αποτε-
λέσει το κριτήριο με το οποίο θα 
ταξινομηθούν οι δραστηριότητες 
και θα διαταχθούν οι αντίστοιχες 
οργανωτικές δομές. Eίναι προ-
φανές ότι και οι δύο κατηγορίες 
είναι σημαντικές —και, επίσης, η 
μία μπορεί και πρέπει να τροφο-
δοτεί την άλλη— για την ισορρο-
πημένη ανάπτυξη μιας πολιτιστι-
κής πολιτικής των δήμων.

Tώρα, η εξειδίκευση είναι 
αναγκαία. Θα έπρεπε να προσδι-
ορισθούν εκείνες οι πολιτιστικές 
παρεμβάσεις στις οποίες αναγνω-
ρίζουμε περισσότερο το δημιουρ-
γικό και ρηξικέλευθο στοιχείο 
και εκείνες που απευθύνονται 
μάλλον στα ευρύτερα ακροατή-
ρια. Aυτό δεν είναι τόσο δύσκολο 
όσο φαίνεται, αν προσέξουμε ότι 
τα αντίστοιχα γνωρίσματα εμφα-
νίζονται —ή, καταστατικά περι-
γράφονται— σε μια σειρά από τις 
ήδη θεσμοθετημένες δράσεις. Για 
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παράδειγμα το Kέντρο Συγγραφέ-
ων ή το Mουσείο Σύγχρονης Tέ-
χνης οφείλουν να ανοίγουν νέους 
δρόμους στην περιοχή της πνευ-
ματικής ή εικαστικής δημιουργίας 
μαζί με τη μέριμνα για την παι-
δευτική τους αποστολή. 

Aντιστοίχως, στην άλλη άκρη 
του φάσματος, τα εργαστήρια 
των δήμων θα πρέπει να οργανω-
θούν καλύτερα και να προσέξουν 
περισσότερο ώστε η εκπαιδευτι-
κή τους δραστηριότητα να γίνει 
αποτελεσματικότερη. Θα υπάρξει 
η ανάγκη και νέων οργανωτικών 
μορφωμάτων. Ένα παράδειγμα 
πάλι, ο ενιαίος Δήμος θα βρεθεί 
με δεκάδες (κυριολεκτούμε) πρώ-
ην δημοτικές βιβλιοθήκες στην 
αρμοδιότητά του. Και εδώ θα πρέ-
πει να προσδιορίσει την ιδιαίτερη 
φύση του συγκεκριμένου πολιτι-
στικού αντικειμένου, να βρει την 
ισορροπία μεταξύ της πρωτότυ-
πης δράσης και της εκλαΐκευσης. 

Έτσι η σύνολη νέα δομή μπο-
ρεί να οργανωθεί ανάλογα με τη 
συνάφεια και τη συμμόρφωση 
προς τη μία ή την άλλη κατεύ-
θυνση. 

Kαι οι δύο μαζί θα προσανα-
τολίσουν γόνιμα τις νέες πολιτι-
κές των ενιαίων δήμων. 

Φυσικά, αυτή είναι απλώς 
μια πρόταση, σε αδρές γραμμές, 
μεταξύ άλλων που μπορούν να 
συζητηθούν. Kαι η συζήτηση πρέ-
πει να γίνει, γιατί οι μεγάλες ανα-
τροπές στην αυτοδιοίκηση δίνουν 
την ευκαιρία να τεθούν εξαρχής 
και στη σωστή βάση τα πολιτιστι-
κά του τόπου. 

Λίγες σκέψεις ακόμα

Δεν τα περιμένουμε όλα από 
τους δήμους. Σύλλογοι και 

αυτόνομοι φορείς, συσπειρώσεις 
πολιτών και ομάδες πρωτοβου-
λίας τροφοδοτούν μια σημαντι-
κή, δυναμική πολιτιστική ζωή, 
με πρωτότυπες και δημιουργικές 
ιδέες, με πολλές και αξιόλογες 
εκδηλώσεις. Φυσικά, ό,τι γίνεται 
δεν είναι πάντα καλό. H ασημα-
ντότητα, και πώς θα γινόταν αλ-
λιώς, διεκδικεί το μερίδιό της με 
επιμονή. Mια ολόκληρη θάλασσα 
πολιτισμού μας περιβάλλει πά-
ντως και ο διάπλους της προσφέ-
ρει γοητευτικές και συναρπαστι-
κές εμπειρίες — παρ' όλο που ο 
κίνδυνος του ναυαγίου ελλοχεύει 
συνεχώς. 

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 
μια έρευνα που θα εστίαζε στους 
πνευματικούς και κοινωνικούς 
όρους αυτής της πολιτιστικής 
έκρηξης. Ωστόσο εδώ δε θα ακο-
λουθήσουμε τέτοιες δύσβατες 
ατραπούς. Θα κάνουμε μόνο λίγες 
σκέψεις για τη συνάφεια αυτών 
των πρωτοβουλιών με τις δραστη-
ριότητες των δήμων.

Σχέσεις ήδη υπάρχουν, του-
λάχιστον χρηματοδοτικές (ολο-
ένα και λιγότερες), διάθεσης χώ-
ρων και άλλων διευκολύνσεων. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν 
αναπτυχθεί μόνιμες συνεργασίες 
με ευτυχή αποτελέσματα. Eκείνο 
όμως που δε γίνεται είναι η αμφί-
δρομη επικοινωνία, η ανταλλαγή 
πολιτιστικών εμπειριών, δυνατο-
τήτων και κατευθύνσεων. Aπό τη 
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μια μεριά, της αυθόρμητης, πρω-
τότυπης και αυτενεργούς δράσης· 
από την άλλη της θεσμικής, παρα-
δοσιακής και προσχεδιασμένης. O 
δήμος θα μπορούσε να στελεχώσει 
τους οργανισμούς του με ανθρώ-
πους που διακρίνονται ιδιαίτερα 
στον πολιτιστικό χώρο, να απορ-
ρίψει επιτέλους τα διάτρητα κρι-
τήρια με τα οποία συνήθως επι-
λέγει τους συνεργάτες του. Kαι, 
κυρίως, να πάρει το μάθημά του 
από τις νέες, ευέλικτες μορφές της 
πολιτιστικής δημιουργίας — μια 
ανάγκη ιδιαίτερα επιτακτική εν 
όψει του δραστικού περιορισμού 
των διαθέσιμων πόρων. Οι αυτό-
νομες δράσεις πάλι θα κέρδιζαν 
σε εμβάθυνση των ιδεών τους και 
ευρύτερη θέαση των πραγμάτων. 

H πρωτοβουλία για την ανα-
γκαία αυτή ώσμωση ανήκει στην 
αυτοδιοίκηση. Aν μπορεί να το 
κάνει, αν έχει ακόμα την ικανό-
τητα να αναγνωρίζει και να εκμε-
ταλλεύεται τις ζωντανές δυνάμεις 
που θάλλουν γύρω της, αυτό εί-
ναι ένα άλλο ζήτημα βέβαια.

ΓIANNHΣ HPAKΛEIΔHΣ

Εμπρησμός γλώσσας 
και αντίληψης – 

Εμπρησμός πολιτικός

Παραμονές της φετινής Πρω-
τομαγιάς στον τηλεοπτικό 

πολτό (βλ. «ανάλυση») περί της 
γηγενούς οικονομικής κρίσης 
ακούστηκε και η εξής αποκαλυ-

πτική μεταφορά – αντίληψης και 
γλώσσας, γλώσσας και αντίληψης: 
«Είναι άστοχο, κύριοι, να αναζη-
τείτε τώρα τους υπαίτιους της 
οικονομικής μας κατάρρευσης. 
Είναι σαν να έχει πάρει φωτιά 
το σπίτι μας κι εμείς να ψάχνου-
με για αυτούς που την άναψαν, 
αντί να βάλουμε όλοι ένα χεράκι 
για να τη σβήσουμε!».

Ορισμένες διευκρινήσεις πρώ-
τα, για το ειδικό λεξικό που χρη-
σιμοποιεί ο κος ομιλών.

Άστοχο: εκτός δικών μου προ-
θέσεων. Αναζητείτε: φωνασκείτε. 
Τώρα: ενώπιον των προσωρινών 
αδιεξόδων μου. Υπαίτιους: ελ-
ληνική λέξη υπαρκτή όσο και το 
ελληνικό «φιλότιμο». Οικονομι-
κή κατάρρευση: πέρασμα σε μία 
πιο σκληρή και γι’ αυτό διπλά 
βάρβαρη φάση του οικονομικού 
συστήματος που ονομάζεται δι-
εθνώς «καπιταλισμός». Μας: 
σας. Φωτιά: ραγδαία άνοδος των 
spreads. Σπίτι (μας): Ελλάς Α.Ε. 
Αυτοί που την άναψαν: ;;; Όλοι: 
τα –γνωστά, άγνωστα– κοροΐδα. 
Σβήσουμε: Σβήσετε.

Και μία κυριολεξία για το 
τέλος, για το κο ομιλούντα και 
ομοίων του –στην ρητορεία όσο 
και στην πολιτική εφαρμογή– 
υπό μορφήν απλής κι ανώδυνης 
ερωτήσεως:

Κι αν μεταξύ αυτών που βά-
ζουν το πρόθυμο χεράκι τους 
δια τον κατευνασμό της πυρκα-
γιάς είναι οι ίδιοι οι εμπρηστές;

 ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Παραμύθια 
και παραμυθιάσματα

«Τα κοινωνικά πράγματα είναι αυτό 
που είναι μέσω των σημασιών που 
εικονίζουν, άμεσα ή έμμεσα, κατ’ 
ευθείαν ή πλάγια»

Κ. Καστοριάδης

Για πόσο καιρό ακόμη θα παρι-
στάνει την Κοκκινοσκουφίτσα 

η νοτιοβαλκάνια Αριστερά; Την 
ανυποψίαστη και την αθώα κο-
ρασίδα που διατρέχει το γιομάτο 
δυσάρεστες εκπλήξεις δάσος του 
πολιτικού στερεώματος – της εύ-
φλεκτης πολιτικής εφαρμογής; 

Με αυτό το σχεδόν ασήμαντο 
ερώτημα αποχώρησα από την 
εκδήλωση του νέου Δέντρου για 
το βιβλίο του Χρ. Κάσδαγλη, «Η 
Αρι στερά και ο κακός ο λύκος» 
(27/3/2010). 

Όπου ο λύκος, σύμφωνα με 
τον συγγραφέα, ίσον ο Καπιταλι-
σμός. Στα δικά μου μάτια: οι με-
τασχηματισμοί, εγχώριοι και της 
αλλοδαπής, της λεγόμενης «δεξι-
άς πολιτικής». 

Αυτοαναφορικότητα (ήτοι ομ-
φαλοσκόπηση), αμηχανία, αδυ-
ναμία συνθετικής προσεγγίσεως, 
τα τρία προφανέστερα τρωτά της 
πολιτικής πνοής που φέρει τον 
όνομα Αριστερά. 

Σύγχρονη κι εντόπια (;) Αρι-
στερά. Όπερ και η αναλογία –ποι-
ητική τη αδεία– με την ηρωίδα 
του ομότιτλου παραμυθιού των 
αδελφών Γκρίμ.

Κι όμως: η Αριστερά που συ-
ναρτάται με την καίρια αντιπρό-

ταση της πασίδηλης χρεοκοπίας 
του ελληνικού πολιτικού συστή-
ματος, εάν κι εφόσον υπάρχει 
–πέρα από το ιδεολόγημα του 
κρατισμού και της οριζόντιας 
ισοπέδωσης ανθρώπινης αρετής 
τε και τόλμης– δεν μπορεί να 
αυτοπραγματωθεί μέσα από τον 
σύστοιχο συμβολισμό της με το 
κοριτσάκι που καταδίδει απερί-
σκεπτα το σπίτι της γιαγιάς της 
και σχεδόν αρέσκεται σε ερωτήμα-
τα για το μήκος των χεριών και 
των δοντιών του μεταμφιεσμένου 
κακού λύκου. 

Η Αριστερά της διεξόδου στο 
αδιέξοδο του πρώην οικείου Κα-
πιταλισμού –μετά τα διεθνή 
Οκτωβριανά του 2008– θα ήταν 
πιο ταιριαστό να συνταυτιστεί με 
τον ψύχραιμο και θαρρετό Κυ-
νηγό: την πρακτική της «μαίας» 
που απονευρώνει ανεπιστρεπτί 
τον κακό τον λύκο και διασώζει 
εφ’ όρου ζωής την κοκκινοσκου-
φίτσα έξη μας η οποία δυστυχώς 
επανεκλέγει διεφθαρμένους κι μι-
κρόνοες κυβερνήτες: Ανοίξτε το 
σκονισμένο βιογραφικό της Με-
ταπολίτευσης και κάντε τις προ-
φανείς αντιστοιχίσεις. 

«Το παραμύθι τέλειωσε, κι 
άρχισε η ζωή», τραγουδάει με νό-
ημα ο Αλκίνοος Ιωαννίδης. Και 
στη ζωή, ο έλλην πρωθυπουργός 
περίπου θριαμβολογεί για το ότι 
εξασφάλισε ένα ακόμη δανειοδά-
νειο με αόριστο –προσώρας– επι-
τόκιο από τα «φιλεύσπλαχνα» 
κεφάλαια της Ε.Ε και του Δ.Ν.Τ. 
Άρχισε –αλήθεια– η ζωή, ή εξα-
κολουθεί να κινείται στη σφαίρα 
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του φαντασιακού που αθόρυβα 
μας παραμυθιάζει με την ακόρε-
στη συνδρομή των ΜΜΕ (κατά 
Τζίμη Πανούση: Μέσων Μαζικής 
Εξαπάτησης;).

Η κατάρρευση των πρόσφα-
των εθνικών μύθων ηχεί παρα-
τεταμένα κι εκκωφαντικά στα 
σπλάχνα της ελληνικής κοινωνί-
ας: «Ισχυρή / Ολυμπιακή Ελλάδα 
– στην οικογένεια (sic) του ευρώ!» 
είναι το σύνθημα όπου αντάλλα-
ξαν ασπασμούς πολλοί Δαναοί 
μύθοι τους καιροσκόπους πολιτι-
κούς φέροντες και τους έντιμους 
πολίτες υποφέροντες.

Στο μεταξύ: άνω των 300 δις 
ευρώ το εθνικό μας δημόσιο χρέος 
(114,6 % του ΑΕΠ για το 2009, 
που σημαίνει: δάνειο στο δάνειο 
για να ικανοποιηθεί η πελατειακή 
σχέση που συντόνιζαν πάνω και 
κάτω από το –γιομάτο πάντοτε– 
τραπέζι οι εκάστοτε ελληνικές κυ-
βερνήσεις) και τα νοικοκυριά των 
ανά την επικράτεια ψηφοφόρων 
να πρωταγωνιστούν σε έναν πρω-
τοφανή ιστορικά δανεισμό που 
ντόπαρε –σε πρώτο μόνο «χρό-
νο»– το οικονομικό επίπεδο δια-
βίωσής τους.

Αφήνοντας στην άκρη «λεπτο-
μέρειες», όπως η παιδεία, η υγεία, 
ο πολιτισμός και τα «ελάσσονα» 
συναφή, αναρωτιέται πλέον κα-
νείς: στον ρόλο της Κοκκινοσκου-
φίτσας θα αναζητά την ταυτότη-
τά της η ελληνική Αριστερά ή σε 
εκείνον του από μηχανής Κυνη-
γού – της δράσης, της αλληλεγ-
γύης και της δίκαιης ανατροπής;

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η λογοτεχνία 
ως αντικείμενο εξετάσεων

Ίντζη Χαφούζ, μαθήτρια του 2ου 

Ε.Λ. Κω: «Θέλουμε να σχολιάσετε 
τις ερωτήσεις που υπάρχουν στο 
σχολικό βιβλίο, στο τέλος του κει-
μένου. Οι ερωτήσεις είναι οι εξής: 
α) Να περιγράψετε και να σχολιάσε-
τε την κατάσταση που δημιουργείτε 
στο νησί με την επίσκεψη του αμε-
ρικάνικου πλοίου, 
β) «Στο αφήγημα διαπιστώνουμε το 
σχήμα ύβρις-τίσις. Να το επισημά-
νετε και να το σχολιάσετε», 
γ) Να παρατηρήσετε τον τρόπο με 
τον οποίο συνθέτει ο συγγραφέας 
το αφήγημά του. Τι διαπιστώνετε.»
Νίκος Κάσδαγλης: «Δεν καταλαβαί-
νω τίποτα! Τι να σας πω; Για τον 
τρόπο που έγραψα ένα πραγματικό 
περιστατικό; Το περιστατικό έχει τη 
δική του αυτόνομη ζωή και τι μπο-
ρεί να πει κανείς για το πραγματι-
κό, να το αλλάξει δηλαδή;»

Περιοδικό «ΗΡΙΝΝΑ», τεύχος 3ο, 
Συνέντευξη με τον N. Κάσδαγλη

Διόλου ρητορικά ερωτώ: γίνε-
ται – έχει, πάει να πει, νόημα 

υπάρξεως η λογοτεχνία ως αντι-
κείμενο εξετάσεως; Κι αν γίνεται, 
πώς; Πώς προκύπτει –πέρα από 
βαθμολογίες και τελικές κατατά-
ξεις– νόημα; Νόημα παιδευτικό, 
έστω φιλο-λογικό.

Aς ξεκινήσουμε με το δεδο-
μένο, πως η λογοτεχνία έχει την 
τιμητική της στα εξεταστέα–μετε-
ξεταστέα–εισακτέα και τα λοιπά 
αξιολογικά «–τέα» της εκπαιδεύ-
σεως σε όλες της τις βαθμίδες. 
Έως τις εξετάσεις εκπαιδευτικών 
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του ΑΣΕΠ. Έως τις εξετάσεις δα-
σκάλων και νηπιαγωγών για την 
εισαγωγή της στα Διδασκαλεία 
της χώρας –όπου και η επικαιρική 
αφορμή για τούτο το σχόλιο. 

Δεν είναι η πρώτη φορά όπου 
εκφέρεται ο σχετικός προβλημα-
τισμός. Όπως επίσης, δεν είναι 
άγνωστα τα επιχειρήματα υπέρ 
της ένταξης της λογοτεχνίας στα 
εξεταστικά προγράμματα μεγά-
λου μέρους των ανθρωπιστικών 
σπουδών, οπωσδήποτε σε ολόκλη-
ρη την γκάμα των επιστημών που 
διασυνδέονται με τη διδασκαλία 
και μελέτη του προφορικού και 
του γραπτού λόγου.

Δε είναι η πρόθεσή μας να 
επαναλάβουμε τα αυτονόητα: 
όπως το ότι το «πώς» των εξετά-
σεων συναρμόζεται –οργανικά, θα 
λέγαμε με μια σκόπιμη δόση πλε-
ονασμού– με το «τι» εξετάζεται. 
Όπως το ότι όποιες υψηλόφρονες 
προθέσεις –προαγωγή φιλαναγνω-
σίας, (συγ)κριτική μελέτη κειμέ-
νων– δεν βρίσκουν την ενσωμά-
τωσή τους σε αυτό το εξεταστικό 
«πώς».

Το καίριο όσον αφορά τη 
σχέση λογοτεχνίας και σχολείου 
–ευρύτερα– υποδηλώνεται στο 
πρόσφατο άρθρο του Γ. Παπαθε-
οδώρου με τίτλο «Λογοτεχνία και 
Πολιτισμός» (Κωπηλάτες, τεύχος 
2, σελ. 31-35): «Το ζήτημα δεν 
είναι αν η λογοτεχνία διατηρεί 
το συμβολικό της κεφάλαιο μέσα 
στη δημόσια σφαίρα, άλλα, αν 
και σε ποιο βαθμό, η κριτική γνώ-
ση και πρόσληψη της λογοτεχνί-
ας, έτσι όπως αυτή παρέχεται (και 

αξιολογείται, προσθέτουμε) από 
της επίσημους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς, προάγει μία ιδιαίτερη 
αντίληψη και σχέση της λογοτε-
χνίας με την κοινωνική πραγμα-
τικότητα: πώς, με άλλα λόγια, η 
ανάγνωση της λογοτεχνίας μπορεί 
να μετατραπεί από στερεοτυπική 
«κιβωτός αξιών» και «καλλιέργει-
ας» σε σημαίνουσα πολιτισμική 
πρακτική, που διαμορφώνει αλλά 
και μεταμορφώνει τις συνειδήσεις 
των πολιτών».

Για ποιού είδους «διαμόρφωση 
/ μεταμόρφωση συνειδήσεων» –ή 
ό,τι άλλο μεγαλόστομο– να γίνει 
λόγος, όταν σε εισαγωγικές εξετά-
σεις για μετεκπαίδευση μάχιμων 
δασκαλών και νηπιαγωγών το 
σκεπτικό και οι απαιτήσεις των 
σχετικών θεμάτων παραπέμπουν 
–ακόμη και στο ύφος– σε εξετά-
σεις Λυκείου (Σημ.: Για την εξετα-
στέα ύλη και τα θέματα της περι-
όδου 1999-2007 –μεταξύ πολλών 
άλλων συναφών στοιχείων– φέτος 
με εξεταστική αιχμή την «Απι-
στία» του Κ. Π. Καβάφη, πέρσι 
με τους «Δημοσίους υπαλλήλους» 
του Κ. Καρυωτάκη κ.ο.κ.;

Με λόγια απλά: μέσα σε τρεις 
ώρες ένας εκπαιδευτικός, με πε-
νταετή τουλάχιστον προϋπηρε-
σία, θα πρέπει να ανταποκριθεί 
σε θέματα κατ’ εξοχήν φιλολογι-
κής αποστήθισης και παπαγαλίας 
(όπου επιπλέον, κάθε συνιστώσα 
του θέματος άνετα διεκδικεί την 
αναγωγή της σε ευμεγέθη κι αυ-
τόνομη διάλεξη), προκειμένου να 
επιτύχει το 1/3ο της εισόδου του 
στη διετή μετεκπαίδευσή του!
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Να μιλήσει κανείς για παρω-
δία του λογοτεχνικού κόσμου; 
Του εκπαιδευτικού χώρου; Και 
για τα δυο μαζί; Ή μήπως, αν το 
πράξει θα διολισθήσει στην υπερ-
βολή;

Ναι, αν υπερβάλλει και η 
ποιήτρια και ακαδημαϊκός Κ. Δη-
μουλά, η οποία σε μία από τις 
σπάνιες τηλεοπτικές της παρου-
σίες (ΝΕΤ, εκπομπή: «Στα άκρα», 
3/1/2009) σχολίασε αναφορικά με 
την ένταξη δύο ποιημάτων της 
στην εγκύκλια σχολική παιδεία, 
πως είναι μία «αφορμή να με μι-
σήσουν πολλά παιδιά και πολλοί 
φιλόλογοι».

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μια εμπειρία 
λογοτεχνικής μετάφρασης 

με τον μαθητόκοσμο 
της Ρόδου

Τι σημαίνει μεταφράζω; ανα-
ρωτιέται ο Ουμπέρτο Έκο 

στην εισαγωγή του δοκιμίου του 
Εμπειρίες μετάφρασης, Λέγοντας 
σχεδόν το ίδιο (μετάφραση Έφη 
Καλλιφατίδη, εκδόσεις Ελληνι-
κά Γράμματα, Αθήνα 2003), ένα 
ερώτημα που κάθε επαγγελματίας 
μεταφραστής καλείται κατ’ ουσί-
αν να απαντήσει όταν βρίσκεται 
αντιμέτωπος με τα πιο ανελέη-
τα διλήμματα της δουλειάς του: 
πιστότητα στο πνεύμα ή στο 
γράμμα του πρωτοτύπου, αναπα-
ραγωγή του περιεχομένου ή της 

μορφής ενός ποιήματος, κ.ο.κ. 
Μεταφράζω ση μαίνει κατανοώ, 
ερμηνεύω, επικοινωνώ, μεταφέρω 
το μήνυμα του συγγραφέα όπως 
θα το έκανε ο ίδιος αν έγραφε στη 
γλώσσα μου, σημαίνει προσπαθώ 
να αποδώσω όχι μόνο τις λέξεις 
αλλά και το νόημα, όχι μόνο το 
ρυθμό και το ύφος αλλά και την 
ευαισθησία του πρωτοτύπου. 

Η ενασχόληση με τη λογοτε-
χνική μετάφραση απαιτεί περι-
έργεια, κριτικό πνεύμα, ανεπτυγ-
μένη αισθητική και αγάπη στη 
λογοτεχνία. 

Μεταφράζοντας συνειδητο-
ποιεί κανείς πόσο διαφέρουν οι 
γλώσσες μεταξύ τους ακόμη και 
όταν θέλουν να πουν ακριβώς 
το ίδιο πράγμα, και διαπιστώνει 
πως η μελέτη των γλωσσών του 
δίνει την ελευθερία να μπορεί 
να εκφράζεται με περισσότερους 
τρόπους, να έρχεται πιο κοντά σε 
άλλους πολιτισμούς και στη λο-
γοτεχνική κληρονομιά τους.

Έχοντας τις σκέψεις αυτές 
στο μυαλό μου και γνωρίζοντας 
τις σημαντικές αλλά και συστη-
ματικές εκπαιδευτικές δράσεις 
του Διεθνούς Κέντρου Συγγρα-
φέων και Μεταφραστών Ρόδου 
τα τελευταία χρόνια, πρότεινα 
να διοργανώσουμε ένα μαθητικό 
διαγωνισμό λογοτεχνικής μετά-
φρασης. Ένα διαγωνισμό που δεν 
θα είχε χαρακτήρα διαγωνισμού. 
Ένα διαγωνισμό συνάντηση. 
Μια πολύ ευχάριστη συνάντηση 
των νέων με τη λογοτεχνία και 
τη μετάφραση. Η ιδέα ήταν να 
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δώσουμε την ευκαιρία σε νέους 
ηλικίας 15 με 17 χρονών να νιώ-
σουν για 3 ώρες τη χαρά αλλά και 
την αγωνία του μεταφραστή, την 
απογοήτευσή του όταν δεν μπο-
ρεί να δαμάσει ένα δύστροπο κεί-
μενο αλλά και την ικανοποίησή 
του όταν επιτέλους καταφέρει να 
κάμψει τις αντιστάσεις του και 
να το μεταφέρει στη γλώσσα του. 
Οι νέοι που θα ενδιαφέρονταν να 
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα 
καλούνταν να μεταφράσουν ένα 
απόσπασμα από ένα πρωτότυπο 
λογοτεχνικό έργο της αγγλικής, 
γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής 
λογοτεχνίας (ας μην ξεχνάμε πως 
οι γλώσσες που διδάσκονται στα 
ελληνικά γυμνάσια και λύκεια εί-
ναι τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα 
γερμανικά και τα τελευταία χρό-
νια έχουν κάνει την εμφάνισή 
τους, δειλά-δειλά, τα ιταλικά και 
τα ισπανικά). Θέλαμε τα παιδιά 
να δουλέψουν σε συνθήκες παρό-
μοιες με αυτές ενός επαγγελματία 
μεταφραστή, οπότε τα καλέσαμε 
να φέρουν μαζί τους ό,τι λεξικό 
ή άλλο βοήθημα ήθελαν. Το μόνο 
που δεν θα επιτρεπόταν ήταν η 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. 

Χώρος διεξαγωγής του διαγω-
νισμού ορίστηκαν οι εγκαταστά-
σεις του Διεθνούς Κέντρου Συγ-
γραφέων και Μεταφραστών στην 
Αντιπλοιάρχου Λάσκου 10α, στο 
παλιό αγγλικό Ναυαρχείο. 

Παρότι κάθε παιδί θα παρέδι-
δε τη δική του μετάφραση δεν θέ-
λαμε να αποθαρρύνουμε την συ-
νεργασία, έτσι η μεγάλη αίθουσα 

εκδηλώσεων του Κέντρου γέμισε 
με θρανία και τετράγωνα τραπέ-
ζια, όπου τα παιδιά μπορούσαν 
να καθίσουν δυο-δυο ή και τέσ-
σερα-τέσσερα. 

Ημερομηνία ορίστηκε η Παρα-
σκευή 12 Μαρτίου στις 8.30 το 
πρωί, καθώς και το Σάββατο 13 
Μαρτίου, για όσα παιδιά ήθελαν 
να δοκιμαστούν και στη μετά-
φραση από μια δεύτερη γλώσσα. 
Τα προς μετάφραση κείμενα επέ-
λεξαν τέσσερις επαγγελματίες με-
ταφραστές λογοτεχνίας, τακτικοί 
συνεργάτες του Κέντρου, οι οποί-
οι ανέλαβαν και τη διόρθωση των 
μεταφράσεων: έτσι λοιπόν στα 
αγγλικά είχαμε ένα απόσπασμα 
από το The Lives of Christopher 
Chant της Diana Wynne Jones 
με εισηγήτρια την κυρία Ιρέ-
νε Μαραντέι, στα γαλλικά ένα 
απόσπασμα από το Meurtre 
dans un jardin français της 
Béatrice Nicodème, με εισηγή-
τρια την γράφουσα, στα γερμανι-
κά ένα απόσπασμα από το Der 
sterbende Soldat του Klabund 
με εισηγητή τον κύριο Κώστα 
Κουτσουρέλη και στα ιταλικά 
το απόσπασμα Atrazina, από 
το βιβλίο Casalinghitudine της 
Clara Sereni με εισηγήτρια την 
κυρία Μαρία Σπυριδοπούλου. Τα 
σημεία που θα έπαιζαν κεντρικό 
ρόλο στην αξιολόγηση των μετα-
φράσεων ήταν η ακρίβεια στην 
κατανόηση και την απόδοση του 
κειμένου, η εφευρετικότητα στην 
επίλυση των μεταφραστικών δυ-
σκολιών και κυρίως η ικανότητα 
σωστής γραπτής διατύπωσης και 
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ευχερούς γραφής στα ελληνικά. 
Αποφασίσαμε οι καλύτερες μετα-
φράσεις να βραβευτούν σε τελετή 
που θα διοργανώσει το Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ 
και να δημοσιευθούν στο λογο-
τεχνικό περιοδικό ΗΛΙΟΣ. Όταν 
συζητούσαμε τις τελευταίες λε-
πτομέρειες της προετοιμασίας του 
διαγωνισμού, δεν μπορούσαμε να 
φανταστούμε τη μεγάλη συμμετο-
χή που θα είχαμε. Την ημέρα του 
διαγωνισμού, από τις 8 η ώρα το 
πρωί, το Διεθνές Κέντρο Συγγρα-
φέων και Μεταφραστών μετατρά-
πηκε από ένα ήρεμο ησυχαστήριο 
συγγραφέων και μεταφραστών σε 
έναν ζωντανό χώρο γεμάτο φω-
νές, χρώματα και νιάτα. 

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 
94 μαθητές και μαθήτριες (80 στα 
αγγλικά, 13 στα γαλλικά, 4 στα 
γερμανικά και 1 στα ιταλικά) από 
τα εξής σχολεία: Γενικό Λύκειο 
Σορωνής, 6ο Γυμνάσιο Ρόδου, 
Κολέγιο Ρόδου, Λύκειο ΓΕΛ Αφά-
ντου, Καζούλλειο (2ο ΓΕΛ Ρόδου). 

Μοιράζοντας τα προς μετά-
φραση κείμενα στους μαθητές 
και τις μαθήτριες προσπαθήσαμε 
να τους εξηγήσουμε πως δεν τους 

είχαμε καλέσει για να περάσουν 
μία ακόμη δοκιμασία, αλλά για 
να τους δώσουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουν τη διαδικασία της 
μεταφοράς ενός κειμένου από μια 
ξένη γλώσσα στα ελληνικά και να 
αποκτήσουν μια μικρή εμπειρία 
του επαγγέλματος του μεταφρα-
στή. 

Ότι θέλαμε να διαβάσουν με 
την ησυχία τους το κείμενο, σαν 
απλοί αναγνώστες, και αφού το 
κατανοήσουν σε βάθος και το 
νιώσουν, αφού εντοπίσουν τις 
δυσκολίες και λύσουν τους επι-
μέρους κόμπους, να σηκώσουν 
ψηλά τα μανίκια και να προ-
σπαθήσουν να το αποδώσουν σε 
ωραία ελληνικά, δίχως να παρα-
λείψουν τίποτα. 

Κοντολογίς να το ξαναγρά-
ψουν στη γλώσσα τους σαν να 
ήταν εκείνοι οι συγγραφείς. 

Όλοι οι συμμετέχοντες —και 
όχι μόνον οι νικητές— βρήκαν 
πολύ έξυπνες λύσεις για την 
απόδοση των δύσκολων σημείων 
των κειμένων, δείχνοντας έτσι το 
μεταφραστικό τους ταλέντο. Ας 
μην ξεχνάμε όμως ότι πίσω από 
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κάθε πολλά υποσχόμενο μαθητή 
κρύβεται ένας καθηγητής. Συγ-
χαρητήρια λοιπόν και σε αυτούς. 
Ευχαριστούμε όλους τους κα-
θηγητές, τις καθηγήτριες και τα 
άλλα μέλη του προσωπικού των 
σχολείων που αφιέρωσαν πολύτι-
μο χρόνο και κατέβαλαν προσπά-
θειες για να γίνει ο διαγωνισμός 
αυτός πραγματικότητα.

Όλοι εμείς που συμμετείχαμε 
στη διοργάνωση του διαγωνισμού 
χαρήκαμε ιδιαίτερα που μας δό-
θηκε η ευκαιρία, είτε διαβάζοντας 
τις μεταφράσεις των διαγωνι-
ζομένων είτε γνωρίζοντάς τους 
από κοντά, να έρθουμε σε επαφή 
με νέους που αγαπούν τις ξένες 
γλώσσες αλλά και τη μετάφραση. 

Η μετάφραση και ιδιαίτερα η 
μετάφραση της λογοτεχνίας εί-
ναι μια διανοητική άσκηση που 
σε φέρνει αντιμέτωπο με όλα τα 
υπαρξιακά και ηθικά διλήμματα 
της πνευματικής δημιουργίας. 
Έργο δύσκολο αλλά πολύ γοητευ-
τικό. Ελπίζουμε ο πρώτος μαθη-
τικός διαγωνισμός λογοτεχνικής 
μετάφρασης, τον οποίο οργάνωσε 
το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων 
και Μεταφραστών, να έδωσε την 
ευκαιρία στους 94 μαθητές και 
μαθήτριες να νιώσουν κάτι από 
αυτή τη γοητεία. Πόσο σημαντικό 
ήταν αυτό, θα φανεί από τη συ-
νέχεια, τόσο των νέων μεταφρα-
στών όσο και του διαγωνισμού.

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ



193

Νησίδες 4 | ( A Ν ) Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

Χριστ ί να Περόν

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτικό 

Κάνοντας μια βόλτα στο παρελθόν, εύκολα καταλαβαίνει 
κανείς πόσο έχουν αλλάξει οι ρόλοι εκπαιδευτικού και 
γονέα σήμερα. Θυμάμαι τους γονείς μου να μιλούν για 

Δασκάλους και Καθηγητές με ευγένεια και σεβασμό. Μπορεί 
εκείνοι οι εκπαιδευτικοί να μην γνώριζαν τις νέες «παιδαγωγι-
κές μεθόδους» του σήμερα, μπορεί η επαναφορά του άτακτου 
μαθητή στην τάξη να γινόταν με τη βέργα, και ίσως η μόρφωση 
που παρείχαν να ήταν ελλιπής και μονοδιάστατη, αλλά πάντα 
μου έκανε εντύπωση, ότι είχαν βαθιά χαραγμένες εικόνες από 
αυτούς τους ανθρώπους στην μνήμη τους. 

Πριν από κάποια χρόνια συνάντησα στο δρόμο τυχαία ένα 
κοριτσάκι με τους γονείς της, στο οποίο έκανα μάθημα ένα 
χρόνο πριν σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο. Έκανα το λάθος —όπως 
αποδείχθηκε εκ των υστέρων— να το χαιρετήσω με το όνομά 
του. Εκείνο με κοίταξε με υπεροπτικό ύφος και δεν αποκρίθη-
κε. Όταν η μαμά —με το ίδιο ύφος— ρώτησε την κόρη φτιά-
χνοντας επιδεικτικά τη γούνα στους ώμους της: «ποια είναι η 
κυρία;», το κοριτσάκι δεν απάντησε και τότε αναγκάστηκα να 
εξηγήσω «ότι την είχα μαθήτρια πέρσι»! Ένιωσα πολύ άσχημα, 
ειδικά όταν μαμά και κόρη κούνησαν απλά το κεφάλι και συ-
νέχισαν τη συζήτηση που εγώ είχα διακόψει!

 Ποιος φταίει;

Δεν θα πλέξω διθυράμβους για το δασκαλοκεντρικό και αυ-
ταρχικό σύστημα του ’40 και του ’50. Αυτές οι εποχές περάσανε 
ανεπιστρεπτί και ούτε που θέλω να ξαναγυρίσουν. Μήπως όμως 
έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο;

Κάποτε ο δάσκαλος ήταν αυθεντία, επειδή είχε μορφωθεί, 
ενώ οι γονείς των μαθητών πιθανόν να μην είχαν τελειώσει 
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ούτε το δημοτικό. Θεωρούσαν λοιπόν τον δάσκαλο ανώτερο. 
Σήμερα, η πλειοψηφία των γονέων είναι μορφωμένοι ή τουλά-
χιστον έτσι νομίζουν. Ίσως λοιπόν, αυτή η υποτιθέμενη μόρ-
φωση να τους δίνει το δικαίωμα να επεμβαίνουν στη δουλειά 
του εκπαιδευτικού, να κρίνουν και να κατακρίνουν παρουσία 
των μαθητών το έργο και τη μέθοδό του και έτσι αυτόματα 
να μειώνουν στα μάτια των παιδιών την προσωπικότητά του, 
ώσπου στο τέλος να φτάνουν οι μαθητές να απαξιώνουν πλή-
ρως όποιον προσπαθεί να τους μεταφέρει γνώση.

Αυτό όμως δε συμβαίνει ποτέ με τους εκπαιδευτικούς του 
φροντιστηρίου. Δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης, είναι θέμα χρη-
μάτων! Στο φροντιστήριο θα πάει το παιδί διαβασμένο και θα 
κάνει ότι λέει ο καθηγητής, επειδή πολύ απλά εκεί ο γονιός 
πληρώνει! Και αν ο φροντιστής του πει πως πρέπει να κάνει 
μαθήματα και το Σάββατο και την Κυριακή και τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο… θα το κάνει! Και βέβαια όσο πιο πολλά 
χρήματα διαθέτει ο καθένας για το φροντιστήριο του παιδιού 
του, τόσο πιο μορφωμένο θα βγει!. Τώρα πια δεν συγκρίνουν 
βαθμούς οι γονείς έξω από την καγκελόπορτα του σχολείου, 
αλλά αποδείξεις!

Λίγοι βλέπουν το σχολείο πια σαν μορφωτικό ίδρυμα. Για 
τους περισσότερους γονείς είναι απλά ένα πέρασμα και έχει 
να κάνει μόνο με την προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις 
εισαγωγής στα Πανεπιστήμια! Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικρή 
ιστορία!

Οι πολίτες αυτής της χώρας θεωρούν τον εκπαιδευτικό έναν 
απλό «δημοσιουπαλληλίσκο» που τεμπελιάζει 4 μήνες το χρό-
νο, εργάζεται 5 ώρες την ημέρα και ενίοτε βγαίνει στους δρό-
μους να ζητήσει αύξηση στο μισθό του. Και δεν είναι μόνο οι 
πολίτες που εκμηδενίζουν το έργο του. Το ίδιο το υπουργείο 
παιδείας ακυρώνει τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά του, όταν 
τον υποχρεώνει να διαβάσει ξανά και να δώσει εξετάσεις για 
τον ΑΣΕΠ. Σπουδάζει το λιγότερο 4 χρόνια στο δημόσιο Πανε-
πιστήμιο, ειδικεύεται στη διδακτική και δεν αρκεί. Το αν είναι 
ικανός να μορφώσει τα παιδιά αυτής της χώρας θα κριθεί σε 8 
ώρες! Έχοντας μπροστά του δυο στυλό, ένα μπουκαλάκι νερό 
και πολλά πολλά χαρτιά για να γράφει, θα αποδείξει ότι έχει 
παιδαγωγική και γνωστική κατάρτιση, ότι δεν έχει ψυχολογικά 
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προβλήματα, ότι έχει την ικανότητα να χειριστείς οποιαδήποτε 
περίπτωση μαθητή με μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολί-
ες, ότι έχει ευφράδεια λόγου και άλλα πολλά που συνθέτουν 
«το πακέτο» ενός καταρτισμένου εκπαιδευτικού! Το πτυχίο εί-
ναι απλά μια προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να συμμετέχει 
στις εξετάσεις. Και η ειρωνεία: Αφού επιτύχει στις εξετάσεις και 
ξεκινήσει να εργάζεται στο δημόσιο σχολείο ως εκπαιδευτικός 
π.χ. Αγγλικής γλώσσας, υποχρεώνεται πολλές φορές να διδάσκει 
και ιστορία, γεωγραφία, ψυχολογία και άλλα μαθήματα για τα 
οποία όχι μόνο δεν έχει περάσει από το Ανώτατο Συμβούλιο, 
αλλά ούτε πτυχίο έχει, ούτε τι χρώμα έχει το εξώφυλλο του 
βιβλίου δεν γνωρίζει!

Το ίδιο Υπουργείο, επίσης, κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις για 
την πάταξη της παραπαιδείας, ενώ την ίδια στιγμή δίνει άπειρες 
άδειες σε ιδιώτες να στήνουν ιδιωτικά —σούπερ μάρκετ— φρο-
ντιστήρια για να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους εις βάρος 
της δημόσιας δωρεάν παιδείας και να «κλείνουν τα στόματα» 
των αδιόριστων εκπαιδευτικών! Τελικά είναι οι αποτυχόντες 
του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί αυτοί που μορφώνουν τα παιδιά της 
Ελλάδας; Με λίγα λόγια: Αν ο εκπαιδευτικός δεχθεί την ακύ-
ρωση του πτυχίου σου, δώσει εξετάσεις στον ΑΣΕΠ και επιτύχει, 
θα είναι έπειτα ένας δημόσιος λειτουργός που θα ακυρώνεται 
καθημερινά από γονείς και παιδιά του δημόσιου σχολείου. Αν 
όμως αποτύχει ή αρνηθεί να μπει στη διαδικασία αυτών των 
εξευτελιστικών εξετάσεων και καταφύγει στη λύση της παρα-
παιδείας —γιατί πρέπει να ζήσει—, τότε θα χρήζει της εύνοιας 
των γονέων που του στέλνουν τα παιδιά τους για να τα μορ-
φώσει και να τα «προετοιμάσει» για το Πανεπιστήμιο και κατά 
συνέπεια και των ίδιων των παιδιών!

Δεν είμαι υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης,Ãια την ακρίβεια 
θεωρώ απαραίτητο να «μπουν λουκέτα» στα περισσότερα ιδιω-
τικά σχολεία. Υπάρχει όμως μια δικαιολογία που προφασίζονται 
κάποιοι γονείς που αποφασίζουν να στείλουν τα παιδιά τους σ’ 
αυτά, η οποία έχει μια βάση.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα κατά τόπους γρα-
φεία Α΄ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευ-
τικούς να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια 
τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο και μάλιστα από τα μέσα της 
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χρονιάς και μετά. Τα σεμινάρια αυτά λαμβάνουν χώρα εργάσι-
μες ημέρες και ώρες, με αποτέλεσμα να κλείνει το σχολείο. Αν 
προσθέσουμε και τις ημέρες συνελεύσεων του διδακτικού προ-
σωπικού —πάντα εντός σχολικού ωραρίου— χάνονται αρκετές 
διδακτικές ώρες.

Και βέβαια οι γονείς που είναι απ’ έξω ζώντας με το άγχος 
για το τι θα κάνουν τα παιδιά τους εκείνη τη μέρα που δεν 
θα λειτουργήσει το σχολείο απαξιώνουν για μια ακόμα φορά 
το δάσκαλο ή τον καθηγητή. Εδώ έχουν ένα δίκιο. Από τις 15 
Ιουνίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί 
έχουν άπλετο χρόνο να ασχοληθούν με σεμινάρια και επιμορ-
φώσεις, και οι συνελεύσεις μπορούν να γίνουν πέραν του σχο-
λικού ωραρίου.

Και ξαναρωτώ: Ποιος φταίει; Μήπως τελικά και οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί έχουν δώσει το δικαίωμα σε γονείς και παιδιά 
να μην «τους παίρνουν στα σοβαρά»; Μόνο να ακούσει κανείς 
με πόση εμπάθεια μιλούν οι μισοί εκπαιδευτικοί για τους άλ-
λους μισούς! Οι δάσκαλοι κατηγορούν τους νηπιαγωγούς και 
οι καθηγητές τους δασκάλους ότι στέλνουν τα παιδιά στην 
επόμενη βαθμίδα απροετοίμαστα! Οι νηπιαγωγοί κατηγορούν 
τους δασκάλους και οι δάσκαλοι τους καθηγητές, ότι δεν ενδι-
αφέρονται για τα παιδιά όσο αυτοί! Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και 
καθηγητές που «λουφάρουν» κατηγορούν αυτούς που αγαπούν 
πραγματικά τη δουλειά τους και κοπιάζουν, επειδή τους «χα-
λάνε την πιάτσα»! Πως είναι δυνατόν να αποδεχθεί η κοινωνία 
μια ομάδα ανθρώπων που στην ουσία έχει κοινούς στόχους, 
αλλά δεν το έχει καταλάβει; 

Δυστυχώς, η εικόνα που έχουν τα παιδιά σήμερα για τους 
ανθρώπους που θεωρητικά παίζουν τον κυριότερο ρόλο στη ζωή 
τους μετά τους γονείς, έχει ξεθωριάσει. Οι ρόλοι έχουν μπερ-
δευτεί. Μια φορά κι έναν καιρό, έμπαινε ο εκπαιδευτικός στην 
τάξη και τα παιδιά σηκώνονταν όρθια. Πεπερασμένο, συμφω-
νώ! Αλλά τώρα είτε μπαίνει ο εκπαιδευτικός είτε ο συμμαθητής 
τους είναι το ίδιο πράγμα. Ένα μεγάλο μέρος των λειτουργών 
της Α’ θμιας εκπαίδευσης επιλέγουν το επάγγελμα αυτό καθαρά 
για λόγους επαγγελματικής αποκατάστασης. Και έτσι ανόρεκτα 
και χλιαρά μπαίνουν στην τάξη να διαμορφώσουν χαρακτήρες. 
Επίσης ένα μεγάλο μέρος των λειτουργών της Β΄ θμιας εκπαί-
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δευσης θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να κοπιάσει και πολύ για να 
προετοιμαστεί για το μάθημα, αφού τα παιδιά «βγάζουν» την 
ύλη στα φροντιστήρια.

Ο εκπαιδευτικός λειτουργός έχει απομυθοποιηθεί πλήρως 
στα μάτια των μικρών και μεγάλων μαθητών και είναι και 
ο ίδιος αίτιος για την κατάσταση αυτή. Αδιαφορεί για πράγ-
ματα που δεν έχουν άμεσα να κάνουν με τη γνώση, όπως για 
την καθαριότητα και την τάξη, για την ασφάλεια των παιδιών 
εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, για την εξωτερική και 
εσωτερική κατάσταση του σχολείου που εργάζεται, για τον ίδιο 
του τον συνάδελφο!

Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Δυστυχώς είναι λίγοι αυτοί που 
διαφέρουν και είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς σαμποτάρονται 
και καπελώνονται από τη μάζα των «ωχαδερφιστών» και αδιά-
φορων συναδέλφων.
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Φώτης Bαρέλης
Eυχαριστώ τους ανθρώπους, 
ποιήματα
Eκδ. Τέχνη, Pόδος 2010, σελ. 99.

Θεοδόσης N. :ιακογιάννης
Iπποκρατικά Θέματα,
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Έφη Kαλογεροπούλου
Ήχος από νερό, 
Εκδ. Ενδυμίων, Αθήνα 2010, 
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Σ. Λυγέας
Περί αυτοχειρίας, δοκίμια και 
άλλα αναγνώσματα, 
Εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2010, 
σελ. 50.

Ιωσήφ Παγκαλίνης
Ερωχόος, ποιήματα
Εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2009, 
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Γιάννης Θ. Πατέλλης
Στον τοίχο... 
(αφηγήματα)
Κάλυμνος 2010, σελ. 113.

Λουκία Ρικάκη,
Παραμύθια της αγάπης και της 
ελπίδας,
Εκδ. Απόπειρα, Αθήνα 2010, σελ. 
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Mάρω Φιλίππου
Τα ταξίδια του ρόδου και
του σκαραβαίου,
Eκδ. Kέδρος, Aθήνα 2009, σελ. 
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EKΦPAΣH ΛOΓOY KAI TEXNHΣ
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Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Ο Ευάγγελος Κ. Βαλσαμίδης 
γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπού-
δασε νομικά. Έχει εκδόσει τις 
ποιητικές συλλογές Γυμνές 
υδρίες 1969, Αδαμιαία Περι-
βολή 1971, Μοτοσακό — Εν 
Ακανθηρώ Έλληνι Λόγω 1979, 
Μετωνυμικά — Ειδάλλως περί 
ύφους 1995, Οι αγνωστικι-
σμοί της Harley Davidson 
2000. Μετέφρασε το Φινλαν-
δικό έπος Καλεβάλα και τα 
Ποιητικά του Τζαίημς Τζόϋς. 
Γλωσσολογικά Ονοματολογι-
κά Α΄ 1996, Ονοματολογικά 
Β΄ 1997, Ονοματολογικά Γ΄ 
1998. Έγραψε Δοκίμια και 
Κριτικές. Υπήρξε συνεκδότης 
και διευθυντής του περιοδι-
κού Παραλλάξ. 

H Μένη Βασιλείου αποφοίτη-
σε από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου 
και είναι κάτοχος Μεταπτυ-
χιακού με τίτλο “Παιδικό βι-
βλίο και Παιδαγωγικό υλικό”. 
Εργάζεται ως μόνιμη δασκάλα 
στο 16ο Δ.Σ. Πόλεως Ρόδου. 

Η :ώρα Γκουτζιαμάνη τέ-
λειωσε το Π.Τ.Δ.Ε. της Ρόδου. 
Εργάζεται ως δασκάλα στο 
Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής. 
Συνυπέγραψε με την Άννα 
Ξανθάκη το δοκίμιο «Ο τρε-

λός του Σαίξπηρ» (εκδ. Δω-
δώνη, 2005). Από το 1998 ως 
το 2004 ήταν υπεύθυνη της 
θεατρικής ομάδας «Άννα Ξαν-
θάκη».

Πάνος :ρακόπουλος βλ. Νησί-
δες, τχ. 2, 2009.

H Γεωργία Ζακοπούλου είναι 
μεταφράστρια ισπανόφωνης 
και γαλλόφωνης λογοτεχνίας 
και μέλος της συντακτικής 
επιτροπής του περιοδικού Με-
τάφραση. Από το 1990 μοιρά-
ζει τον χρόνο της ανάμεσα στη 
Ρόδο και την Αθήνα.

Αναστασία Ζέππου, βλ. Νησί-
δες, τχ. 2, 2009.

Γιάννης Ηρακλείδης, βλ. Νη-
σίδες, τχ. 2, 2009.

Αγγελική Θανοπούλου: Νη-
πιαγωγός. Απόφοιτη του 
Πανεπι στημίου Αιγαίου 1994-
1998. Διο ρισμένη στην Περι-
φέρεια Ανατ. Αττικής όπου 
εργά στηκε και σαν αναπληρώ-
τρια.

Η Βικτωρία Θεοδώρου είναι 
ποιήτρια, γεννημένη στα Χα-
νιά το 1926 Απόφοιτος του 
τμήματος κλασσικής φιλολο-

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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γίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το 1942 οργανώθηκε στην 
τοπική οργάνωση της ΕΠΟΝ 
στα Χανιά ως μαθήτρια γυ-
μνασίου, συμμετείχε ενεργά 
στην Εθνική Αντίσταση και 
συνέχισε τη δράση της στην 
Αθήνα, με αποτέλεσμα να 
εξοριστεί στις αρχές του 1948 
διαδοχικά στη Χίο, το Τρίκερι 
και την Μακρόνησο. Εμφανί-
στηκε στα γράμματα το 1957 
με ποιήματά της που δημο-
σιεύτηκαν στην «Επιθεώρηση 
Τέχνης». Έκτοτε δημοσίευσε 
12 ποιητικές συλλογές και 4 
πεζά. Πρόσφατα κυκλοφόρη-
σε μία συγκεντρωτική έκδοση 
των ποιημάτων της με τίτλο 
«Βικτωρία Θεοδώρου, Ποιήμα-
τα» Εκδ. Γαβριηλίδης, 2008).

Η Μαρία Κλαδάκη είναι Εκ-
παιδευτικός και Διδάσκουσα 
στο Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου. Παράλληλα, διδά-
σκει στο Διδασκαλείο Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος 
Δελμούζος». Είναι Διδάκτορας 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου 
και έχει λάβει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) 
από το Ελληνικό Ανοιχτό Πα-
νεπιστήμιο.

:ημήτρης Κόκκινος, βλ. Νη-
σίδες, τχ. 3, 2010.

Η Ασκληπιάδα Κυριάκου εί-
ναι απόφοιτος της Φιλοσοφι-
κής σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
του τμήματος Ψυχολογίας και 
Παιδαγωγικής και του μετα-
πτυχιακού τμήματος Ψυχολο-
γίας του ιδίου Πανεπιστημίου. 
Εργάζεται ως φιλόλογος στο 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Θεσσαλονίκης.

Χριστίνα Περόν, βλ. Νησίδες, 
τχ. 2, 2010.

Ο Βασίλης Ν. Πης γεννήθη-
κε στην Κω τον Δεκέμβρη 
του 1963. Μετά τις ημιτελείς 
σπουδές του στο τμήμα της 
σχολής Φυσικομαθηματικών 
στην Ιταλία, επιστρέφει στην 
Ελλάδα. Εργάζεται στο Πνευ-
ματικό Κέντρο του Δήμου 
της Κω.Τελευταίο του έργο: 
«Στίχοι Πάνω σ’ ένα Μύλο» 
(Μπαλαλής Γραφικές Τέχνες, 
Κως, 2009).

Η Φλώρα Ρεμπούλη σπούδα-
σε στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα 
τελευταία τρία χρόνια εργάζε-
ται ως δασκάλα στο Δημοτικό 
Σχολείο Κοσκινού, Ρόδου.
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Η Ελένη Σκούρτου είναι Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου. Διδάσκει και 
ερευνά στις γνωστικές περι-
οχές: διγλωσσία, προφορικό-
τητα / γραμματισμός / πολυ-
γραμματισμοί, διδασκαλία και 
μάθηση γλώσσας σε ηλεκτρο-
νικά περιβάλλοντα.

Αυγουστίνος Τσιριμώκος, βλ. 
Νησίδες, τχ. 2, 2009.

H Ελένη Τσοποτού γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 12-05-1983 
και μεγάλωσε στη Ρόδο. Σπού-
δασε στο τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με κατεύθυνση Αρχαιολογία 
και Ιστορία Τέχνης, απ΄ όπου 
αποφοίτησε το 2007. Η ερ-
γασία «Δημοτικές Πινακοθή-
κες: Ιστορία, πραγματικότητα, 
προοπτικές» αποτέλεσε την 
διπλωματική της εργασία στο 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών Πολιτιστική Διαχεί-
ριση του Παντείου Πανεπι-
στημίου. Το κείμενο που δη-
μοσιεύεται εδώ είναι εκτενής 
περίληψη αυτής της εργασίας. 
Σήμερα ζει στην Φλωρεντία 
και εργάζεται στη Galleria 
degli Uffi  zi.

Η Αναστασία Μαρίνα Τσου-
τσουλοπούλου γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη, όπου και σπού-
δασε Αγγλική φιλολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσ  σαλονίκης. Κατόπιν πήρε 
το Ma ster of Arts και Ph.D. 
στην Αγγλική γλώσσα και Λο-
γοτεχνία στο Παν/μιο Λονδί-
νου στην Αγγλία. Εργάστηκε 
στην Αγγλία για κάποιο διά-
στημα και μετά, στην Ελλάδα, 
δίδαξε κυρίως Αγγλική γλώσ-
σα και Λογοτεχνία, Αμερικά-
νικη Λογοτεχνία, Παγκόσμια 
Μυθολογία στη Θεσσαλονίκη 
σε ιδιωτικές σχολές, Αγγλι-
κή γλώσσα και ορολογία στη 
ΣΣΑΣ και ΣΥΔ (Θεσ/κη), καθώς 
και Αγγλική γλώσσα και ορο-
λογία σε τμήματα του Παν/
μίου Αιγαίου στη Ρόδο και στο 
Παν/μιο Θεσσαλίας στο Βόλο.
Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδι-
κά στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό.

Η Τσαμπίκα Φεσάκη γεννήθη-
κε στη Στουτγάρδη της Γερμα-
νίας. Μεγάλωσε στη Ρόδο και 
αποφοίτησε από το Παν/μιο 
Αιγαίου. Σπούδασε στο Κρα-
τικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα 
κι όπου αλλού χρειαστεί ως 
ηθοποιός.



202

Η Φλωρεντία Χρύσαλλου γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στη Ρό-
δο. Σπούδασε στο Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου στο Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχει 
διοριστεί και δουλεύει ως μό-
νιμη δασκάλα τα τελευταία 8 
χρόνια. Τα χρόνια των σπου-
δών της ασχολήθηκε πρώτη 
φορά με το θέατρο στην θε-
ατρική ομάδα που είχε ιδρύ-
σει η Άννα Ξανθάκη. Από τό-
τε ασχολείται ερασιτεχνικά με 
το θέατρο.

Η Κατερίνα Χρυσανθοπού-
λου γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1966. Είναι πτυχιούχος Πλη-
ροφορικής και Αγγλικής Φιλο-
λογίας, έχει εκπαιδευτεί στην 
ψυχοθεραπευτική μέθοδο της 
Βιοσύνθεσης και έχει ολοκλη-
ρώσει μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Γνωσιακή Επιστήμη. Έχει 
εργαστεί ως ερευνήτρια στους 
τομείς της γλωσσικής τεχνο-
λογίας και των γνωσιακών δε-
ξιοτήτων. Δραστηριοποιείται 
στον κλάδο της μετάφρασης 
και της διερμηνείας. Το τελευ-
ταίο μυθιστόρημά της «Κινέ-
ζικο δωμάτιο» δημοσιεύθηκε 
το 2008 από τις εκδ. Τόπος.
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