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Άσωτος Β΄

Χρειάζεται νοικοκυριό και μάτια τέσσερα.
Σου τό 'πα κι άλλοτε. Περνάμε
απάνθρωπους καιρούς, ακόμα και οι τράπεζες
θα ζοριστούν, κι έχει πολλούς 
που ψάχνουν κιόλας στα παλιά τους τεφτέρια.
Δεν είναι ώρα για δάνεια.
Βολέψου όπως μπορείς. Στα περιθώρια
της αγρυπνίας και του ύπνου τα σύνορα
περιφέρονται ύποπτα σχήματα και σκιές,
κι αν βάνεις τ' αφτί σου κι αφουγκραστείς
στης νύχτας τις ρωγμές θ' ακούσεις ψιθύρους
θανάσιμους. Άκου που σου μιλώ. 
Πάρ' τα παιδιά σου και πήγαινε στην εξοχή.
Περάσανε τα χρόνια της σπατάλης.

Δημήτρης Τσαλουμάς, Το βιβλίο των Επιγραμμάτων, 
1978-1982
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Μάρκος  Καλεώδης

Εφτά ποιήματα

ΕΞΙ ΚΙ ΕΓΩ

Η μία
Πάει για σκί κάθε που κάνει χιόνι
Μόνο και μόνο επειδή μόνο
Τότε μπορεί κανείς να κάνει σκί

Η άλλη 
Δεν βγαίνει ποτέ για τσάι 
Όταν βρέχει 
Αν και δεν το πρότεινα ποτέ 

Λόγω βροχής

Η τρίτη 
Αχ πόσο θα ’θελε η τρίτη
Να βρισκότανε σε έναν 
Και τον αυτόν κάποιος που να την θέλει 

Όσο εκείνοι που δεν θέλει
Και που να τόνε θέλει 
Όσο εκείνους που την απαξιούν 

Υπάρχει μία τέταρτη

Η τέταρτη

Δεν ξέρει 

Και νομίζει ότι θέλει
Κάποιον που ξέρει τί νομίζει
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Κι αφήνει να γίνεται

Κι ιδού και πέμπτη:

Κλειδωμένη με κολάρο
Του οποίου έχει αντικλείδι
Μα λέει βαριέται να το βρίσκει

Δεμένη κάθεται κι ελπίζει

Και μία έκτη:

Βιάζεται διαρκώς για να προλάβει
Να τα κάνει όλα πριν την εύρει
Η φθορά που φέρνει η βιασύνη

Και όσα θέλουνε αργά τ’ αφήνει

...

Δεν τις λυπάμαι όλες το ίδιο

Μα πιο πολύ λυπάμαι

Τον εαυτό μου
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Από την άκρη σε κρατούσα
Λιγνό τριφύλλι
Μα εσύ διαρκώς παρακαλούσες
Να μη σε κόψω

Κι από την άκρη εκεί και πριν εγείρεις 
Ελπίδες άδειες 
Ώς την άκρη τό ήπια το ποτήρι
Tού πρώτου σου θανάτου
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O ΡΑΒΔΙΣΤΗΣ

 «...και μπαίνει ο ραβδιστής στο κρεββάτι
 να πει πού θα πιαστεί καλύτερα το παιδί»

Στο κρεββάτι ο ίμερος
Ζητά ό,τι ζητούνε τα σώματα

Όσα κι αν τού πούνε ονόματα
Που θα τον αρπάξουν

Δεν το οφείλει εν πρώτοις στα λόγια

Στο κρεββάτι τα λόγια
Προδίδουν πάντα τη θέση τού σώματος
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΧΕΣ  

Τί γίνεται
Αν έρθει ξάφνου ένα τζίνι
φφΦΦΦ — έτσι
Και σού ζητήσει να τού κάνεις τρείς ευχές;

Δημιουργεί ένταση δε δημιουργεί;
Γιατί ήδη: την μία ευχή
Την πρώτη
Ακόμη τη γυρεύεις
Πώς να πεις τώρα στο τζίνι
Λοιπόν και τρείς;

Υπάρχει μία ένταση
Υπάρχει
Γιατί είναι βέβαια πράγματα που θές 
Αλλά το κάθε ένα 
Τα θυσιάζει όλα
Εξόν μονάχα από δύο
Και προτιμάς να μην βιαστείς

Τί γίνεται όμως
Αν τύχει κι έρθει ένα τζίνι
Σήμερα
Όχι το τζίνι 
Το γνωστό 
Μα ένα καινούργιο τζίνι
Φανταστικό
Ναί

Τί γίνεται 
Αν ένα τζίνι σαν κι αυτό 
—φφΦ-ούπ!— ξεπηδήσει 
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Απ’ το πουθενά 
Και ζυγώνοντας μιλήσει:

— Μάρκο.
Θέλω να κάνεις τρείς ευχές
Και θα σ’ τίς κάνω ευθύς

Αλλ’ άκουσε —

Δεν δύναμαι να σου τις κάνω όλες
Γιατί αν υπήρξανε άλλες 
Εποχές 
Στην τωρινή το ξόρκι μου
Έχει φυράνει
Και είναι οι ευχές 
Που δεν μπορώ κι από τις άλλες
Ίσως πλέον πιο πολλές 
Μα έλα
Και τούτο μη σ’ αποθαρρύνει 
Κάνε εσύ
Όποιαν ευχή θές
Κι αν είναι απ’ αυτές
Στο τέλος τέλος δεν την κάνω
Όμως πρόσεξε 
Γιατί την ευχή αυτή 
Σ’ τη χάνω 

..................................................

Και τί θα γίνει 
Αν ένα τέτοιο πάντα τζίνι
Σού πεί μετά:

— Επίσης:
Απ’ τις ευχές που δύναμαι 
Να κάνω
(Και με τις άλλες είπαμε
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Χάνεις ευχές)
Από αυτές 
Μπορώ απόψε μονάχα τρείς
Και μάλιστα φοβάμαι
Πως ούτε καν δεν τίς θυμάμαι —
Α στάσου:
Θα θυμηθώ ποιές είναι
Άμα τις πείς
 
..............................................

Τελικά 
Το μόνο πράγμα που δίνει
Ένα καινούργιο τέτοιο τζίνι 
(Μα που ίσως να ομοιάζει 
Ανά τις εποχές) 
Είναι μιά δυνατότητα μόνο
Που δεν είναι όμως και λίγη:
 
Να κάνει κανείς τρεις ευχές 
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ΡΕΤΣΙΤΑΤΙΒΟ ΚΑΙ ΑΡΙΑ 

Λοιπόν
Η χθεσινή σου η σιωπή
Ήταν μιά πάρα πολύ όμορφη
Σιωπή
Η πιο όμορφη που έχω ακούσει

Στη χθεσινή σου τη σιωπή
Καθρεφτιζόταν ένα βιολί
Πάνω στην άκρη τής βελόνης

Στη χθεσινή σου τη σιωπή
Δυό κινέζες έκαναν κουπί
Στην πορσελάνη

Και είχες λέει μέσα εκεί
Μιάν άλλη φυάλη μυστική
Μ’ ωχρό λιβάνι

Στη χθεσινή σου τη σιωπή
Σαν πορσελάνη
Δυό κινέζες έκαναν κουπί
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ΣΤΗΛΗ

Δάκρυα τρέχουνε 
μες στο ρυάκι
μα εσύ γελάς ω νύμφη 
μου γλαυκή — γελάς 
μορφίνη μου ακριβή, στυγνό 
τσουλάκι
 
Δάκρυα τρέχουνε 
μες στο μελάνι
μα δε γελάς πια μούσα 
μου χλωμή — οδύνη μου
παντοτεινή, μες στο λευκό
φουστάνι
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 ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΛΑΤΕΡΝΑ Ή ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟ

 «...ξημέρωσε κι ακόμα ζω
 κι αν προτιμώ ας μην ξέρω
 το χέρι που απόψε μ’ άγγιξε
 αν ήτανε δικό σου ή ξένο...»

Φυσούσε, θυμήσου
Και μού γλιστρούσε το σάλι
Κι εσύ δειλά με ακουμπούσες 
Πάλι και πάλι

Kαι σαν πήγε αργά η ώρα
Και στιγμή δεν είχαμε άλλη
Βγήκαμε μαζί στην μπόρα 
Kαι με κρατούσες — θυμήσου

Δεν το θυμάσαι τώρα;

Είμαι σού φώναζα, δική σου
Μα η μπόρα μού ’παιρνε τα λόγια
Κι εσύ όλο ρωτούσες
Σαν ποιά να φωνάζει τέτοιαν ώρα

Θυμήσου μάτια μου, θυμήσου 
Πόσο διψασμένα απ’ τη βροχή
Σμίξαν τα χέρια μας εξίσου
Κάτω απ’ την μπόρα —

Τα μάτια που έλαμπαν θυμήσου.

Θυμήσου, μιάν άλλη φορά
Ήταν πριν πέσει η σελήνη
Μα ήσουν ακόμα μες στη δίνη
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τού ιδρώτα — 

Θυμήσου. Το σούρουπο σού δίνει

Τη μορφή που είχες πρώτα
Και μιά αύρα που μ’ εμπαίζει
Εμπρός μου σε ρωτά ποιάν είχες 
Και δεν ξέρεις — Ρώτα! Το γραμμόφωνο 

Κουράστηκε να παίζει.
Και στη λατέρνα σκάλωσε μιά νότα.

                                  τής Γιώτας Μ.
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Αθηνά-Στυλ ιανή Μίχου

Δύο ποιήματα

1.

Φωνή,
δέντρο,
ο κύκλος της σελήνης
ζωγραφίζει τους ανέμους
της σιωπής.
Ένα τραγούδι γυμνώνει
το συνεχές.
Ένας γδούπος κάνει
τη στιγμή να φυλλορροεί.
Τα πάντα βρέχουν.

Η σκιά ανοίγει τις πλάτες της.
Τα δάχτυλα σχεδιάζουν τις γραμμές
της αφής.
Η ανάσα αρθρώνει μια αυγή.

                                 Aθήνα 2010
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2.

Χρώμα, η γύμνια της στιγμής κρότος υπάρξεως
το άγγιγμα ενώνει τις γραμμές των ματιών
η ματιά κίνηση δράση-αντίδραση
το μονοπάτι εναλλάσσει τις εποχές της αίσθησης
γεμίζοντας με αναπνοές το σύμπαν.

Τα άστρα μεταβάλλονται
ο άνεμος του σώματος διατρέχει τη φωνή
και σε μια έκρηξη βροχής όλα υπάρχουν.

                               16/09/2010 Μάλαγα
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ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ

Διασχίζω το 

                       AΠΕΙΡΟ 

                                          ο
                                                                                                
                             ν                  υ.
με τα ρούχα του   α             μ                
                                                                                                     
                                έ                   
                                                        
     Ο χρόνος, ασύρματος                                                
επιστροφής στο πάντα.                                                  
Διαπερνώ την αφή της διάπλασης                                                 
εξαϋλώνοντας                                                                                                                               
                             τις 
      α   ι   σ   θ   ή   σ   ε   ι   ς. 

                                                           
     Είμαι η νέα Ιθάκη
      του εαυτού μου.
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Διονύσης  Γουβ ιάς

Μετάλλαξη

Το τρομερό δηλητήριο που χαρίζει την Κάθαρση, 
το καλύτερο όπλο για να καταστρέψουμε τον Εχθρό!
Να ψάξουμε βαθιά στην ηδονή το ελάττωμά του.
Να κάνουμε σπονδές και πλούσια γεύματα.
Να φορέσουμε τη μάσκα της χαράς στα πρόσωπά μας, 
και να σκεπάσουμε το ατσάλι που αναδύεται.
Να λυγίσουμε σαν την πολυμήχανη ιτιά στη ορμή του σαρω-

τικού βοριά.
Και στην κατάλληλη στιγμή (ενώ αυτός φλογέρα χρυσόπνοη 

πως κρατεί θαρρεί στα χέρια)
να βγάλουμε τα φονικά τα δόντια μας ξάφνου (που φόνο δεν 

εγνώρισαν ως τώρα)
και να τα μπήξουμε βαθιά μέσα στο χείλι του, αναζητώντας το 

μαύρο αίμα της ψυχής του.
Να του γεμίσουμε το κορμί όλο φαρμάκι, ένα κορμί που ηδο-

νή γευόταν πριν λιγάκι, και σκόρπιζε το θάνατο απλόχερα, 
γκρεμίζοντας Ελπίδες και κλέβοντας Χαρές!

Τι κι αν ο πόνος μας θα μείνει ριζωμένος, άγρια τσουκνίδα να 
πληγώνει την καρδιά μας.

Μέσα απ' το σκότος ξαναγεννήθηκε ο Ήλιος, και μες στην έρη-
μο ανάβλυσε Νερό!

Τι κι αν θα θέλαμε —αλίμονο— ποτέ να μην λυγίσουμε.
Τι κι αν ποθούσαμε άσβηστη να μένει η φωτιά.
Τι κι αν διωγμένοι κάθε μέρα απ' τους ανθρώπους χύναμε δά-

κρυα σαν τους βλέπαμε σκυφτούς.
Τώρα τα χέρια μας ένα σύνθημα χαράζουν: «Γαλήνια λίμνη 

γίνετε για εκείνους που αγαπάνε, και άγριος χείμαρρος για 
εκείνους που μισούν»!
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Άλγη

Η ζωή σα στιλέτο, με τρυπάει, με λιώνει,
η καρέκλα στον τοίχο προσμονή για συγγνώμη.
«Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα», 
το στυλό στο γραφείο καταγράφει τα έργα.
 
Αιωρόπτερα στέκουν, αγναντεύουν το χρόνο,
αλογίσιοι επιβήτορες τιθασεύουν τον πόνο
Οι διαβάτες σκυφτοί προσπερνούν την αγάπη, 
ένα σύγνεφο στέκεται, μας χτυπάει στην πλάτη. 
 
Τα κοιτάγματα αβέβαια στη θολή τζαμαρία, 
το δελτίο αποφάνθηκε «η γνωστή ιστορία».
Οι φωνές επιτάσσουν, οι φωνές σιωπούν,
τα αστέρια στο χώμα εμπαιγμούς χορηγούν.
Το επάγγελμα ορίζει, οι κανόνες σκληροί,
μόνο ο θάνατος μένει σιωπηλή προσταγή!
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Αποτιμήσεις
 

Όνειρα που έσβησαν, όνειρα τρελά, σκέψη που ναυάγησε εκεί, 
στο πουθενά!

Μαγική εξέλιξη, μαγικός ρυθμός, ήρθε ο Βαρδάρης, έφυγε ο 
Θεός!

Νύχια, δόντια, δέρματα, πρόχειρα θολά, τώρα που όλα χάθη-
καν, χάθηκαν κι’ αυτά!

Κόσμος που αρνιότανε φευγαλέες χίμαιρες, τώρα σπέρνει αγόγ-
γυστα θύελλες εφήμερες!

‘Χρήμα’, μόνο ‘χρήμα’ ακούς όπου κι’ αν σταθείς, δόξα, λάμψη, 
όνειρα για να θυμηθείς!

Κι’ αν περίσσεψε μυαλό στο κούφιο σύμπαν τούτο, φαντάσου 
αδελφάκι μου και φτύστονε τον πλούτο!

Η γη που μας ανέχεται, δεν μας ανήκει, ξέρεις, τα λάθη που 
πουλήσαμε πίσω μη μας τα φέρεις!

Αν δεν ξυπνήσεις τελικά, αν πίσω δεν κοιτάξεις, μην περιμένεις 
του Θεού τη Χάρη να ‘αρπάξεις’! 
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Βασίλης  Ν. Πης

Κώια

                                           Κόων Μεροπηϊδα Νήσου 
                     Καλλίμαχος 

                                        Η Ασπίδα του Ιπποκράτη 

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανά-
κειαν καὶ Θεούς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, 
ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε 
καὶ ξυγγραφήν τήνδε...

Μα σε Κοίλη σαν Κάτοπτρο Ασπίδα Γράψαν’
Αυτά τα Λόγια του Ιπποκράτη από τον Όρκο;

Πολύ Κομψός μού Μοιάζει ο Φάρος
Στο Ανατολικό Ντοκ του Λιμανιού
Με την Ασπίδα Πάνω

Πώς Άραγε να ’χει Στερεωθεί;
Ποιά Στατικότητα Εφάρμοσαν; Τι Ευστάθεια!
Και με τι Στωικότητα τους Θαλάσσιους Δρόμους Αγναντεύει
Στο Ισόγειο, Καφέ, Εστιατόρια και 
Ταξιδιωτικά Γραφεία, Χαλούν τον Κόσμο 
 
Ο Φάρος θα πρέπει να ’χει Είκοσι Έξι με 
Είκοσι Εφτά Μέτρα Ύψος και η Ασπίδα Σίγουρα 
Θα Πιάνει τα Οκτώ Μέτρα Διάμετρο 
Γιατί Από μακριά Ξεχωρίζεις το Αρχιτεκτονικό Κόσμημα

Με τα Φιδωτά Κρόσσια και τις Χρυσές Κλωστές στην Άκρη 
Δώδεκα Χάλκινους Κρίκους και Δώδεκα 
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Ομφαλούς από Κασσίτερο, για Επενδύτη Φαίνεται το Δέρμα 
Αμάλθειας Γίδας και το Υλικό της Μείγμα θα ’ναι
Από μαύρο Χάλυβα, Σίδηρο και Κύανο
Δώδεκα Ένοπλοι Κουρήτες Φρουρούν την Είσοδο
Κτυπώντας τις Ασπίδες τους 

Όταν ο Δρόμος σου σε Βγάλει στην Ρωμαϊκή Οικία 
Και Περπατήσεις την Πόλη μέσα στην Πόλη 
Και Περάσεις από τα Οθωμανικά Λουτρά 
Θα Φτάσεις στο Λιμάνι και Εκεί
Το Θαυμαστό το Φάρο Θ’ Αντικρίσεις
Με την Ασπίδα του Ιπποκράτη Πάνω

Σε Στάση Μάχης που Χάρισε 
Στο Γένος των Ανθρώπων την Υγεία και την Πανάκεια
Και Όρισε Φύλακες Δικούς τους σ’ όλη τη Γη 
Τους Άρρωστους να Φροντίζουν και να Τιμούν ό,τι Άξιο Έχουν 

Μα Αυτό το Σκήπτρο μα το Φίδι 
Γιατί το Βάλανε στην Ασπίδα Δίπλα
Και Ένα Δελφίνι Αριστερά τι Άραγε να Συμβολίζει;
Το Σκοπό τους Διόλου δεν Απέτυχαν
Υπό την Αιγίδα του Ιπποκράτη Φαίνεται

Τυχερός Θα ’σαι Ξένε αν Τέτοια Αιγίδα Κατακτήσεις
Και ίσως να δεις να Καθρεφτίζεται στο Βαθύ
Κύμα του Αρχιπελάγους Ομοίωμα Όρκου Από Κάτοπτρο
Την Εύκρατη Ζώνη του Βίου σου να Κυκλώνει. 
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Αργύρης  Κόσκορος

Ανάθημα

Στον Τρίσταν, την Ελευθερία και τη Μάρη

Μπορεί άραγε ένας αγγελιαφόρος του θανάτου να πετά 
στο φως του ήλιου, αντί στα σκοτάδια, να έχει φτερά 
λευκά, αντί για μαύρα, να στέκεται αιωρούμενος στο 

απαλό πελαγίσιο αεράκι και να φλερτάρει με τις ψυχές μας; Για 
έναν στεριανό αυτό είναι άτοπο. Όχι όμως για έναν ερημίτη 
νησιώτη που το πετσί του το έχει ποτίσει η αλμύρα.

Χρόνια πολλά, σ’ αυτήν την πετρώδη κουτσουλιά στο χάρτη 
της θάλασσας, εκεί ψηλά στο φτωχικό του, ένιωθε σαν τους 
άγιους στυλίτες του Βυζαντίου. Τα χιλιοδιαβασμένα βιβλία του 
είχαν πια κιτρινίσει, η σκόνη γέμιζε το κενό του χώρου κάθε 
που ανάσαινε λίγο πιο βαριά· στα έπιπλα φώλιαζε ο σκόρος, 
ο μέρμηγκας και άλλα μικροσκοπικά τέρατα, επίμονοι πολι-
ορκητές που είχαν πια καταλάβει το φρούριο. Στα χέρια του 
κρατούσε ένα καθρεφτάκι. Το κοίταζε, μα η αντανάκλαση του 
προσώπου του έπρεπε να ξεφύγει από τα δεσμά της σκόνης, 
των περιττωμάτων των εντόμων, ενός ραγίσματος σαν χαρακιά 
στο τζάμι και κατόπιν να διεισδύσει στα μυωπικά μάτια του. 
Επίτηδες είχε αφήσει τον καθρέφτη του σ’ αυτό το χάλι, τον 
εκδικούνταν. Επίτηδες δεν φορούσε τα γυαλιά του. Και όμως, 
το φως, πιο αρχαίο και πιο σοφό απ’ τον ίδιο, ήξερε να ξετρυ-
πώνει, να περνά χίλια δυο εμπόδια, κι ύστερα από πολλές περι-
πέτειες κλασμάτων των κλασμάτων δευτερολέπτου, να φτάνει 
στα μάτια ως εικόνα, κατόπιν στο νου ως αλήθεια και τέλος 
στην καρδιά ως πόνος.
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Κοιτούσε τα μάτια του που είχαν θαμπώσει και το καστανό 
τους χρώμα έμοιαζε με λασπόνερα μετά τη βροχή. Τα ολόλευκα 
μαλλιά τ’ αχτένιστα, τα λιγοστά πάνω στο έρημο κεφάλι του, 
σαν ερειπωμένο ορεινό χωριό το χειμώνα· το δέρμα του το ξηρό, 
σαν άνυδρη γη που είχε αρχίσει να σκάει και να ραγίζει· τις 
φλέβες που πετάγονταν στα ροζιασμένα χέρια του, σαν κακο-
τράχαλα δρομάκια που διακλαδίζονταν άσκοπα, για να φτά-
σουν στη μητρόπολη μιας γέρικης καρδιάς η οποία χτυπούσε 
όλο και πιο αργά, όλο και πιο παθιασμένα. Τ’ αγαπούσε αυτό 
το σώμα κι ας τον πρόδιδε. Τα μισότυφλα μάτια του ακόμα 
αγνάντευαν τον ορίζοντα, το φαγωμένο απ’ το χρόνο δέρμα 
του ακόμα άγγιζε τον άνεμο και τις σταγόνες των κυμάτων, 
τα μαραμένα σκέλια του ακόμη κρατούσαν την υγρή θαλπωρή 
των θηλυκών. Και δεν ήθελε, που να πάρει ο διάολος!, τούτο το 
κορμί που το φίλησε ο αγέρας, που τ’ αγκάλιασε το κύμα, που 
έσμιξε με γυναίκες να το φάει το χώμα. Δεν ήθελε να πεταχτεί 
σαν κάτι άχρηστο, σαν σκουπίδι και να λειώσει στη χωματερή 
του τάφου.

Αχ, οι γλάροι, ας γινόταν να τον κατασπαράξουν! Όταν τα 
πλοία περνούσαν νυχτιάτικα απ’ το νησί του, άκουγε τα κορ-
ναρίσματά τους, μα το «ευχαριστώ» τους αυτό του φαινόταν 
λίγο, σαν μακρινό τηλεγράφημα με τις ίδιες πάντα σύντομες 
και στερεότυπες φράσεις. Δεν έβλεπε τα βλέμματα των ναυτών 
τα ευγνωμονούντα, που θα γύριζαν πάλι σώοι στις αγκαλιές και 
τα φιλιά της στεριάς. Ούτε το γεμάτο σεβασμό πρόσωπο του 
περήφανου καπετάνιου. Τους γλάρους όμως, όταν τους τάιζε, 
τους άκουγε να κράζουν χαρούμενα, τους έβλεπε να φτάνουν 
στο μέρος του πετώντας χαριτωμένα κι ύστερα τους κοιτούσε 
να φεύγουν με την πολύτιμη λεία στα ράμφη τους ευχαριστη-
μένοι. Ήταν σίγουρος πως τον γνώριζαν, αν είχαν λαλιά αν-
θρώπινη θα τον φώναζαν με τ’ όνομα του, όπως τους φώναζε 
κι αυτός με τα δικά τους, τον Κώστα, τον Τρελό, τον Πανορμί-
τη, τον Ιωνάθαν...

Αυτοί ήθελε να τον καταβροχθίσουν και όχι ο σκώληκας! Να 
διαμελίσουν τ’ άψυχο κορμί, να το βάλουν στις κοιλιές τους, να 
γίνει δύναμη στα όμορφα φτερά, να ταϊστούν τα πεινασμένα 
κλωσσόπουλα, να πάρει ζωή καινούργια. Και την καρδιά του 
γλάρος θηλυκός να τη ραμφίσει, να ποτίσει με το αίμα της τα 
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σωθικά του και να του δώσει τον χτύπο της, λαχτάρα ερωτική. 
Ύστερα, να ζευγαρώσει, να θρέψει τα καινούργια του αυγά απ’ 
τα οποία το σάπιο κορμί, το γέρικο θ’ αναστηθεί, θα σπάσει το 
τσόφλι, θα θεριέψει και θα πετάξει ψηλά στον ουρανό.

Βγήκε έξω, ανοίγοντας με βία την πόρτα. Το ημικυκλικό 
παραπέτασμα του στύλου στον οποίο βρισκόταν φυλακισμένος 
του πρόσφερε ένα μέρος να σταθεί, να πάρει αέρα και να συνέλ-
θει από τη ζάλη, που ίσως να οφειλόταν στην πείνα —απ’ το 
πρωί είχε να βάλει κάτι στο στόμα του—, ίσως και στην αγωνία. 
Γιατί ο ήλιος βιαζόταν να δύσει, ο ουρανός τον αποχαιρετούσε 
βαμμένος στα πύρινα χρώματά του, και θα έπαιρνε μαζί του 
τους φτερωτούς φίλους του γερο-ερημίτη, αφήνοντας τον ορί-
ζοντα δίχως χαρωπά κρωξίματα. Έπρεπε να τους φτάσει...

* * *
Από τον ημερήσιο τύπο:
«Τραγικό θάνατο βρήκε προχθές το βράδυ ο φαροφύλακας 

της βραχονησίδας «Μακρινής», 25 μίλια νοτιοανατολικά της Ρό-
δου, βυθίζοντας σε πένθος την τοπική κοινωνία. Για αδιευκρί-
νιστους ακόμα λόγους, έπεσε από την κορυφή του φάρου στον 
οποίο διέμενε, πάνω στα βράχια. Το σώμα του 67χρονου πρώ-
ην καπετάνιου Δ.Λ. βρέθηκε διαμελισμένο και κατασπαραγμένο 
δυο μέρες μετά, όταν κάποιος ψαράς, περνώντας από το σημείο 
εκείνο, παρατήρησε τους γλάρους να μαζεύονται εκεί όπου εκεί-
το ο άτυχος άντρας.»
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Έλλειψη χώρου

Κουλουριασμένος σε μια γωνιά περιμένει —μάταια— το 
τραίνο που θα τον πάρει μαζί του. Μισοκοιμισμένος 
όπως είναι, δεν μπορεί να θυμηθεί πόσες αμαξοστοιχίες 

έχουν περάσει, όλες γεμάτες, όλες δίχως χώρο αρκετό για τον 
ίδιο και το φίλο του τον Μούργο. Και οι δυο μαζί κοιτάζουν 
το κενό, το οποίο τους ανταποδίδει το ενδιαφέρον φωλιάζοντας 
στα βλέμματά τους. Ρίχνει μια ματιά στο βασανισμένο απ’ τα 
χρόνια, τη βρώμα και τις ψείρες σκυλί και αναρωτιέται τι τον 
έκανε να το κρατήσει, αφού δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν ο 
ένας στον άλλον. Ίσως γιατί δεν είχε λεφτά ν’ αγοράσει καλύ-
τερο καθρέφτη.

Είναι αλλόκοτος, σχεδόν απόκοσμος αυτός ο σταθμός που 
διάλεξε, κέντρο στο κέντρο της πόλης, είναι η καρδιά της η ίδια 
η λίθινη. Η μυρωδιά του, στην οποία συμβάλλει και ο ίδιος με 
την παρουσία του, είναι ικανή να διαβρώσει αργά και επώδυνα 
τα σπλάχνα των ανθρώπων, σαν ύπουλο σκουλήκι μέσα στο 
ανυπεράσπιστο φρούτο, αφήνοντάς τους μονάχα το πετσί τους. 
Όσοι περνούν τακτικά αποδώ έχουν πάθει ανοσία σ’ αυτήν 
την οσμή, σαν άδεια καύκαλα που δεν έχουν τίποτα πια να 
φοβηθούν από την αρρώστια που τα έγδυσε από ζωή. Δεν την 
αντιλαμβάνονται, μπαίνει στα πνευμόνια τους σαν οξυγόνο 
και βγαίνει σαν διοξείδιο του άνθρακα, σχεδόν μηχανικά, δίχως 
ιδιαίτερη γεύση. Κι έτσι επιβιώνουν.

Το λασπόχρωμο, χιλιομπαλωμένο παλτό του κάνει απόψε 
καλά τη δουλειά του, χοντρό και βαρύ καθώς είναι, αδιαπέρα-
στο απ’ το κρύο. Χρησιμεύει για σκέπασμα στον Μούργο, αφού 
ο ίδιος έχει άλλον τρόπο, λιγότερο πεζό, να ζεσταίνει το σώμα 
του, μια μισογεμάτη μποτίλια. Είναι η καλύτερή του φίλη και 
θα εξακολουθεί να είναι, τουλάχιστο μέχρι ν’ αδειάσει. Είναι 
και οι δυο αδέρφια, γιατί ο κόσμος έχει μάτια να δει μονάχα 
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το σκούρο μουντό γυαλί τους και το μισοσκισμένο χαρτί που 
έχουν κολλημένο πάνω τους, όχι όμως και να καταλάβει το μα-
γικό φίλτρο που υπάρχει μέσα και εξαφανίζει την περιρρέουσα 
ασχήμια.

Κοιτάζει γι’ ακόμα μια φορά γύρω του. Το ελιξήριο δεν έχει 
σβήσει, προς το παρόν, τ’ απατηλά φαντάσματα που τον πε-
ριστοιχίζουν. Είναι τελείως μόνος, τίποτα το ζωντανό, πέρα 
απ’ τον Μούργο που πια ροχαλίζει, δεν υπάρχει τριγύρω: ένα 
ξεκούρδιστο ρολόι με τους δείκτες να δείχνουν μέρα αντί για 
νύχτα, ιδρωμένα απ’ την υγρασία πλακάκια, σκισμένα διαφη-
μιστικά φυλλάδια που υπόσχονται ευτυχία με λίγα χρήματα 
—τα οποία ο ίδιος δεν διαθέτει—, μια ξεχασμένη σύριγγα με 
μια κόκκινη σταγόνα σκοτωμένης ζωής στην άκρη της βελόνας, 
κίτρινα χλωμά φώτα, λίγο πιο ζωηρά από τις βαριεστημένες 
φάτσες των επιβατών και του σεκιουριτά που ακόμη δεν τον 
έχει αντιληφθεί.

Αυτός τουλάχιστον δεν τον διάλεξε αυτόν τον τόπο, ανα-
γκάστηκε από συμβιβασμό να τον αποδεχτεί για ένα όνειρο, 
οι άλλοι όμως; Τι αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς το τσιμεντένιο 
χωνί που ανακατεύει τα εκατομμύρια χνώτα τους, για να τα 
κάνει απόνερα που οδεύουν στον υπόνομο; Το νεφοστεφές 
άστυ, κατ’ ευφημισμόν κλεινόν, δεν σημαίνει τίποτε άλλο γι’ 
αυτόν παρά «λεροί, ασήμαντοι δρόμοι, με τα λαμπρά, μεγάλα 
ονόματά τους».

Ω ναι, κάποτε διάβαζε ποίηση, μα διάλεξε να γίνει ποίημα 
ο ίδιος. Κάποτε ζούσε σε νησί, τώρα αυτός είναι νησί, όαση 
ξηράς στην άγονη αλμύρα των προσώπων γύρω του. Κάποτε 
βουτούσε στη θάλασσα, τώρα την πίνει στο μπουκάλι του. Κι 
όλα τα θηρία της, οι καρχαρίες, οι μέδουσες, οι σμέρνες βουτάν 
στο λαρύγγι του, το καίνε ηδονικά κι ύστερα διεισδύουν στα 
σπλάχνα του, ψάχνουν το συκώτι του να χορτάσουν την πείνα 
τους. Τουλάχιστον πληρώνουν το ναύλο τους, του προσφέρουν 
φωτιά που τον προστατεύει από την παγωνιά του αέρα και των 
ανθρώπινων χνώτων.

Απ’ όλα τα πλάσματα που φωλιάζουν στο ελιξήριο πιο πολύ 
λατρεύει μια Σειρήνα. Του τραγουδά με φωνή διαπεραστική 
που σκεπάζει τη βοή των περαστικών, τη δίχως σκοπό, την άρ-
ρυθμη και σβήνει γύρω του την κακοφτιαγμένη ζωγραφιά της 
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πόλης. Αυτήν που μοιάζει με βιαστική πινελιά μοντέρνου καλ-
λιτέχνη που πουλά την ακριβή υπογραφή σε άξεστο μαικήνα, 
πετώντας την ομορφιά στα σκουπίδια. Φωλιάζει μια Σειρήνα σε 
κάθε μποτίλια και το ξέρει. Τραβάει άλλη μια γουλιά, η ψυχή 
του θεριεύει, ξεχύνεται στον αέρα· το νιώθει ακόμα και ο Μούρ-
γος, που γρυλλίζει απότομα μες στο ροχαλητό του. Τώρα πια 
δεν υπάρχουν διαβάτες, ούτε σταθμός, δεν περιμένει κανένα 
βαγόνι αδειανό, ξέρει πως πουθενά δεν περισσεύει χώρος. Δεν 
τον νοιάζει. Το πνεύμα του μπουκαλιού τον καλεί κοντά του, 
ν’ αφήσει την σάρκινή του υπόσταση και να μοιραστεί τη δική 
του. Τα ’χασε όλα, αργά ήρθε στο σταθμό, δεν έχει συνέχεια το 
ταξίδι. Κι ο ίδιος χάθηκε, τουλάχιστον κέρδισε μια Σειρήνα.

Ο Μούργος ξύπνησε απότομα στον έρημο πια σταθμό. Από 
τα σπλάχνα του έβγαινε μια κραυγή πανάρχαια, λυκίσια, που 
αντηχούσε στις σκοτεινές σήραγγες του μετρό πονεμένα. Ο μό-
νος φίλος του απελπισμένου ζώου βρισκόταν δίπλα του ξαπλω-
μένος στο κρύο δάπεδο, με μια άδεια μποτίλια κολλημένη στα 
χέρια του, μη μπορώντας να ξυπνήσει απ’ τις φωνές του.
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Mario Wirz

Τριστιάνε 
Μετάφραση: Αλέξανδρος  Κυπρ ιώτης

Χιόνι πάνω σ’ όλα τα βιβλία. Χιόνι πάνω στο παγωμένο 
πρόσωπο του βιβλιοπώλη. Χιόνι πάνω στα παπούτσια αυ-
τών των λίγων που απόψε χάσανε τον δρόμο τους και 

βρέθηκαν στο βιβλιοπωλείο στην πλατεία της Αγοράς. Προφα-
νώς μόνο έξω χιονίζει μπροστά στη μεγάλη βιτρίνα του βιβλιο-
πωλείου, αλλά εμένα μου φαίνεται λες και πέφτει ασταμάτητα 
το χιόνι πάνω στο παράπονο αυτής της παρουσίασης βιβλίου. 
Ήταν γι’ άλλη μια φορά ένα μη γενόμενο, γκρίνιαζε βαρύθυμα 
παλιά ο φίλος μου ο ποιητής Ντέτλεφ Μάγερ μετά τις εκδηλώ-
σεις που δεν πήγαιναν καλά. Ίσως τώρα να διαγωνίζεται στα 
επουράνια με τον Στέφαν Γκεόργκε για τη χάρη του Ρεμπώ. Οι 
ποιητές με κάνουν να πλήττω. Δεν είναι αρκετά αισθαντικοί για 
τα γούστα μου. Έκανα λίγο παρέα με τον Τζέιμς Ντην, ακούω 
μ’ ένα κρυφό γελάκι απαλό σαν νιφάδα χιονιού πίσω απ’ την 
πλάτη μου.

Ο κύριος Βιρτς φαίνεται προφανώς πως σκέφτεται κάποιο 
νέο κείμενο αυτή τη στιγμή.

Η φωνή του βιβλιοπώλη ακούγεται από μάταιη ευγένεια.
«Zείτε από τα βιβλία σας;», επαναλαμβάνει ένας νεαρός 

άντρας την ερώτησή του. Εγώ λέω να μην ξεσπάσω σε υστερι-
κά γέλια και δίνω ακριβείς πληροφορίες για τη χρόνια αφρα-
γκία του επαγγέλματός μου. Η ποίηση είναι ως επί το πλείστον 
ζημιογόνος επιχείρηση. Όχι μόνο για τους εκδοτικούς οίκους, 
μουρμουρίζει ο βιβλιοπώλης και μετανιώνει που δεν προσκάλε-
σε κάποιον συγγραφέα best seller. Δυο βαμμένες ξανθές κυρίες 
αγοράζουν δυο βιβλία από συμπόνια και μου ζητάνε να τους τα 
υπογράψω. Εγώ μουτζουρώνω ευγνώμων τ’ όνομά μου και σκέ-
φτομαι το θλιβερό δωμάτιο του ξενοδοχείου που με περιμένει 
χωρίς mini bar. Ακόμα κι η επανάληψη της επανάληψης αρνεί-
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ται μια κάποια πιθανή ηρεμία. Κάθε φορά κάνει την εμφάνισή 
του ο θρήνος, λες και με συναντάει για πρώτη φορά.

Γιατί η λεπτή κυρία με τον λαιμό καμηλοπάρδαλης κοιτάζει 
τόσο επίμονα προς το μέρος μου; Ο βιβλιοπώλης μαζεύει τις 
καρέκλες. Εγώ κοιτάζω το χειρόγραφό μου και το άδειο ποτήρι 
του νερού και μένω καθισμένος στην καρέκλα μου, λες κι έχω 
παγώσει εκεί.

Δεν θα με θυμάσαι πια, αλλά παίζαμε μαζί παιδιά. Είμαι η 
Κριστιάνε, λέει η καμηλοπάρδαλη και μου χαμογελάει γλυκά 
προς τα κάτω. Μου φαντάζει απίστευτα λεπτή και ψηλή. Όταν 
διά βασα στην εφημερίδα ότι θα διαβάσεις σήμερα εδώ εσύ, μα-
ταίωσα τη βραδιά μπόουλινγκ. Τον άντρα μου δυστυχώς δεν 
μπόρεσα να τον πείσω. Εκείνος είναι μάλλον παντρεμένος με 
το μπόουλινγκ. Η καμηλοπάρδαλη αναστενάζει. Στον δρόμο 
δεν θα τη γνώριζα. Κι εκείνη σίγουρα όχι τη γριά κουρούνα της 
ποίησης. Χιόνι πάνω σ’ όλες τις μέρες αυτού του ευτυχισμένου 
χειμώνα.

Είμαι πέντε χρονών και κάθομαι στο έλκηθρο που τραβάει η 
Κριστιάνε, η οποία πάει σχολείο εδώ και δύο χρόνια. Μόνο τη 
μαμά μου την αγαπάω έτσι άνευ όρων όπως την Κριστιάνε, που 
τ’ όνομά της δεν μπορώ να το πω σωστά.

Τριστιάνε! Τριστιάνε! Είμαι στην πόρτα του σχολείου και 
περιμένω τη μεγάλη φίλη μου. Κάποιες φορές δεν με προσέχει 
και με προσπερνάει με τις συμμαθήτριές της, λες κι ούτε με ξέ-
ρει. Τριστιάνε! Τριστιάνε! Τρέχω από πίσω της εγώ κι άθελά μου 
βάζω τα κλάματα σαν μωρό. Όλοι γελάνε μαζί μου.

Τριστιάνε! Τριστιάνε!, κοροϊδεύουνε τ’ άλλα κορίτσια.
Άλλες μέρες με φιλάει και μ’ αγκαλιάζει και χτενίζει μπρο-

στά στις άλλες τα ατίθασα μαλλιά μου. Εγώ το νιώθω ότι κάνει 
λες κι είμαι η κούκλα της, αλλά δεν με πειράζει. Είμαι ο πιο 
ευτυχισμένος κούκλος σ’ ολόκληρο τον κόσμο. 

Η Τριστιάνε παίζει μαζί μου. Εγώ της χαρίζω ολόκληρο το 
δωμάτιό μου, τον λαγό και το αρκουδάκι, που χωρίς εκείνο δεν 
μπορώ να κοιμηθώ, αλλά τα δικά της τα αισθήματα συνεχίζουν 
να είναι χλιαρά.

Όταν είναι μπροστά οι φίλες της, η Τριστιάνε είναι δια-
φορετική. Ακόμα κι όταν με τρελαίνει στα χαϊδευτικά και με 
ζουλάει, λες και θέλει να μου σπάσει τα πλευρά, εγώ βλέπω ότι 
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το κάνει ψεύτικα. Δεν την καταλαβαίνω τη φίλη μου, αλλά 
μια μέρα χωρίς εκείνη είναι ανυπόφορη. Τ’ άλλα κορίτσια είναι 
όλα χαζά, κι αυτό που θα ’θελα πάνω απ’ όλα εγώ είναι να εί-
μαι μόνος μου με την Τριστιάνε, αλλά αυτό συμβαίνει σπάνια 
μόνο. Όταν δεν είναι μπροστά οι ηλίθιες κατσίκες που μαζί 
τους πάει στο σχολείο, η φίλη μου μου λέει ό,τι σκέφτεται και 
μου φέρεται λες κι είμαστε συνομήλικοι. Εγώ κάνω τούμπες μες 
στον δρόμο και της χαρίζω λουλούδια που μαζεύω στα κρυφά 
από τους κήπους των γειτόνων. Με επισημότητα της δίνω τη 
φανταχτερή καρφίτσα που έκλεψα από τη μπιζουτιέρα της μα-
μάς μου. Παρ’ όλ’ αυτά η Τριστιάνε δεν παύει να με τυραννάει 
με κακίες μπροστά στις φίλες της. Με βάζει να καταπιώ ένα 
σκουλήκι και να κυλιστώ με το καινούργιο άσπρο παντελόνι 
μου μες στις λάσπες. Μια φορά με δένει σ’ ένα δέντρο κι αφήνει 
τ’ άλλα κορίτσια να με χαστουκίζουν. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό 
που γίνεται. Κλαίγοντας τρέχω μετά σπίτι με κόκκινα μάγουλα 
και ζητάω παρηγοριά απ’ τη μαμά μου. Υπόσχομαι ότι δεν θα 
ξαναπαίξω ποτέ με την Τριστιάνε.

Την επόμενη μέρα στέκομαι και πάλι έξω απ’ το σπίτι της 
φίλης μου.

Τριστιάνε! Τριστιάνε!
Όταν η φίλη μου μετακομίζει με τους γονείς της σε μια 

άλλη πόλη, εγώ ζω την πρώτη ερωτική μου απογοήτευση. Όταν 
μεγαλώσω θα παντρευτώ την Τριστιάνε, λέω στη μαμά μου με 
δάκρυα και με το ζόρι καταπίνω το πράσινο φρουί ζελέ, που 
ακόμα και τώρα μ’ αρέσει, πράγμα που με κάνει ν’ απορώ.

Έχω κλείσει τραπέζι στο Δημαρχείο. Η κουζίνα του είναι 
εξαιρετική, ψιθυρίζει ο βιβλιοπώλης, που θεωρεί χρέος του το 
τραπέζωμα στο τέλος μιας εκδήλωσης.

Έχεις χρόνο;, ρωτάω την Κριστιάνε και δεν ξέρω ποια απά-
ντηση προτιμώ.

Το χιόνι των περασμένων ημερών πέφτει πάνω σ’ αυτό το 
βράδυ.

Πολύ μακριά, πολύ κοντά.

Nachrichten von den Geliebten von Christoph Klinke & Mario Wirz, 
Querverlag, Berlin 2009, S. 14-17.



32

Julio Cortazar

Γκράφιτι
Μετάφραση από τα ισπανικά: Ματθα ίο ς  Δημητρ ίου

Στον Άντονι Τάπιες

Πόσα πράγματα δεν αρχίζουν και δεν τελειώνουν σαν παι-
χνίδι, υποθέτω ότι σε διασκέδαζε να βρίσκεις ένα σχέ-
διο δίπλα στο δικό σου, το απέδωσες σε σύμπτωση ή σε 

ένα καπρίτσιο και μόνο τη δεύτερη φορά συνειδητοποίησες ότι 
ήταν σκόπιμο και τότε το κοίταξες για αρκετή ώρα, μάλιστα 
επέστρεψες αργότερα για να το δεις ξανά, παίρνοντας τις συ-
νηθισμένες προφυλάξεις: ο δρόμος τελείως ερημικός, κανένα 
περιπολικό στις γύρω γωνίες, πλησίαζες με ύφος αδιάφορο και 
ποτέ δεν στεκόσουν μπροστά στα γκράφιτι αλλά τα κοίταζες 
από το απέναντι πεζοδρόμιο ή διαγώνια προσποιούμενος τάχα 
ενδιαφέρον για τη διπλανή βιτρίνα και αμέσως μετά έφευγες. 

Το παιχνίδι σου είχε αρχίσει από βαρεμάρα, στην ουσία δεν 
ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στην κατάσταση που επικρατού-
σε στην πόλη, στην απαγόρευση κυκλοφορίας, στην απειλητική 
απαγόρευση να κολλάς αφίσες ή να γράφεις στους τοίχους. 
Απλώς σε διασκέδαζε να κάνεις σχέδια με χρωματιστές κιμωλίες 
(δεν σου άρεσε ο όρος γκράφιτι, τόσο επικριτικός για την τέχνη) 
και πού και πού να πηγαίνεις να τα βλέπεις κι αν είχες λίγη 
τύχη να βρισκόσουν εκεί όταν θα έρχονταν τα φορτηγά του 
δήμου και να ακούς τις ανώφελες βρισιές των εργαζομένων την 
ώρα που έσβηναν τα σχέδια. Λίγο τους ένοιαζε που δεν ήταν 
σχέδια με πολιτικό περιεχόμενο, η απαγόρευση ίσχυε για όλα, 
ακόμα κι αν κάποιο παιδί είχε τολμήσει να σχεδιάσει ένα σπίτι 
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ή ένα σκύλο κι αυτό θα το έσβηναν βρίζοντας και απειλώντας. 
Στην πόλη ακόμη κανείς δεν ήξερε από πού προερχόταν στ’ 
αλήθεια ο φόβος˙ ίσως για αυτό σε διασκέδαζε να ελέγχεις τον 
δικό σου και μια στις τόσες να επιλέγεις το κατάλληλο μέρος 
και την ώρα για να κάνεις ένα σχέδιο. 

Ποτέ δεν κινδύνεψες επειδή ήξερες να επιλέγεις σωστά και 
στο διάστημα που μεσολαβούσε μέχρι να έρθουν τα φορτηγά 
της καθαριότητας σαν να ανοιγόταν για εσένα ένας χώρος πιο 
καθαρός όπου σχεδόν χωρούσε η ελπίδα. Κοιτάζοντας από μα-
κριά το σχέδιό σου μπορούσες να δεις τον κόσμο που του έριχνε 
μια ματιά καθώς περνούσε, βέβαια κανένας δεν σταματούσε, 
όλοι όμως κοίταζαν το σχέδιο, συχνά μια γρήγορη αφηρημένη 
σύνθεση δύο χρωμάτων, ένα περίγραμμα πουλιού ή δυο μορφές 
ενωμένες. Μόνο μια φορά έγραψες μια φράση με μαύρη κιμω-
λία: Και μένα με πονάει. Δεν πέρασαν δυο ώρες και η ίδια η 
αστυνομία την έσβησε. Ύστερα συνέχισες να κάνεις μόνο σχέδια. 

Όταν εμφανίστηκε το άλλο δίπλα στο δικό σου σχεδόν φο-
βήθηκες, ξαφνικά ο κίνδυνος έγινε μεγαλύτερος, κάποιος χαιρό-
ταν να διασκεδάζει σαν εσένα με κίνδυνο να μπει στην φυλακή 
ή κάτι ακόμα χειρότερο και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτός 
ο κάποιος ήταν γυναίκα. Κι εσύ ο ίδιος δεν μπορούσες να το 
αποδείξεις, είχε όμως κάτι το διαφορετικό, καλύτερο και από 
τις πιο απτές αποδείξεις: μια γραμμή, μια προτίμηση προς τα 
πιο ζεστά χρώματα, μια αύρα. Ίσως επειδή ήσουν μόνος να 
την φαντάστηκες ως ανταμοιβή: την θαύμασες, φοβόσουν για 
κείνη, ήλπιζες ότι θα ήταν η μοναδική φορά, κόντεψες να προ-
δοθείς όταν ξαναείδες ένα σχέδιό της δίπλα στο δικό σου, σου 
ήρθε να γελάσεις, να μείνεις εκεί και να το κοιτάζεις λες και οι 
αστυνομικοί ήταν τυφλοί ή ηλίθιοι. 

Άρχισε μια περίοδος διαφορετική, πιο μυστικοπαθής, πιο 
ωραία και πιο απειλητική συνάμα. Παραμελώντας τη δουλειά 
σου έφευγες οποιαδήποτε στιγμή με την ελπίδα να την ξαφ-
νιάσεις. Επέλεξες για τα σχέδιά σου εκείνους τους δρόμους που 
μπορούσες να τους διατρέξεις γρήγορα: επέστρεφες την αυγή, 
το σούρουπο, στις τρεις τα ξημερώματα. Ήταν μια περίοδος 
ανυπόφορης αντίφασης, η απογοήτευση όταν έβρισκες ένα και-
νούριο της σχέδιο δίπλα σε κάποιο από τα δικά σου και το 
δρόμο άδειο και η απογοήτευση όταν δεν έβρισκες τίποτα και 
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αισθανόσουν το δρόμο ακόμα πιο άδειο. Μια νύχτα είδες το 
πρώτο της σχέδιο μόνο του: το είχε κάνει με κόκκινες και μπλε 
κιμωλίες σε μια πόρτα γκαράζ, εκμεταλλευόμενη την σάπια επι-
φάνεια των ξύλων και τα κεφάλια των καρφιών. Ήταν σίγουρα 
αυτή, η γραμμή, τα χρώματα, όμως επιπλέον ένιωσες ότι αυτό 
το σχέδιο ήταν σαν να σου ζητούσε κάτι ή σαν ένα ερωτημα-
τικό, ένας τρόπος να σε καλέσει. Επέστρεψες την αυγή, που οι 
περίπολοι χαλάρωναν το σιωπηλό τους κλοιό και στο υπόλοιπο 
της πόρτας σχεδίασες ένα πρόχειρο τοπίο με ιστία και αναχώμα-
τα. Αν κάποιος δεν το πρόσεχε καλά ήταν σαν ένα παιχνίδι με 
τυχαίες γραμμές, εκείνη όμως ήξερε να το κοιτάζει. Εκείνη τη 
νύχτα μόλις που γλίτωσες από μια αστυνομική περίπολο, στο 
διαμέρισμά σου ήπιες το ένα τζιν μετά το άλλο και της μίλησες, 
της είπες ότι σου κατέβαινε στο κεφάλι σαν ένα άλλο σχέδιο, 
ηχητικό, άλλο λιμάνι με ιστία, την φαντάστηκες μελαχρινή και 
σιωπηλή, της διάλεξες χείλη και στήθη, την πόθησες λίγο. 

Σχεδόν αμέσως σου πέρασε από το μυαλό ότι αυτή θα έψα-
χνε μια απάντηση, ότι θα επέστρεφε στο σχέδιό σου όπως εσύ 
επέστρεφες τώρα στα δικά της και παρόλο που ο κίνδυνος μετά 
τις απόπειρες στην αγορά ήταν όλο και μεγαλύτερος, τόλμησες 
να πλησιάσεις στο γκαράζ, να γυροφέρνεις στο οικοδομικό τε-
τράγωνο, να παραγγέλνεις αμέτρητες μπίρες στο γωνιακό καφέ. 
Ήταν παράλογο επειδή εκείνη δεν θα σταματούσε βλέποντας 
το σχέδιό σου, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από τις πολ-
λές γυναίκες που πηγαινοέρχονταν. Μόλις ξημέρωσε η επόμενη 
μέρα, διάλεξες έναν μισογκρεμισμένο γκρίζο τοίχο και σχεδίασες 
ένα άσπρο τρίγωνο και τριγύρω κηλίδες σαν φύλλα βελανιδιάς. 
Από το ίδιο γωνιακό καφέ μπορούσες να δεις το μισογκρεμισμέ-
νο τοίχο (είχαν ήδη καθαρίσει την πόρτα του γκαράζ και μια 
περίπολος τριγύριζε λυσσασμένα). Το σούρουπο απομακρύνθη-
κες λίγο, επιλέγοντας όμως διαφορετικές οπτικές γωνίες, μετα-
κινούμενος από το ένα μέρος στο άλλο, αγοράζοντας μικρο-
πράγματα από τα μαγαζιά για να μην τραβήξεις την προσοχή. 
Είχε πια νυχτώσει για τα καλά όταν άκουσες τη σειρήνα και 
οι προβολείς σε τύφλωσαν. Κοντά στον μισογκρεμισμένο τοί-
χο ήταν πολλοί άνθρωποι που δεν διακρίνονταν καλά, έτρεξες 
ενάντια σε κάθε λογική αλλά ήσουν τυχερός καθώς ένα αυτοκί-
νητο έστριβε στη γωνία και φρέναρε βλέποντας το περιπολικό, 
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ο όγκος του σε προστάτεψε κι είδες την πάλη, τα μαύρα μαλλιά 
που τα τραβούσαν γαντοφορεμένα χέρια, τις κλωτσιές και τα 
ουρλιαχτά, τη διακεκομμένη εικόνα μπλε παντελονιών πριν 
την ρίξουν μες στην κλούβα και την πάρουν. 

Πολύ αργότερα (ήταν φριχτό να τρέμεις έτσι, ήταν φριχτό 
να σκέφτεσαι ότι αυτό συνέβη εξαιτίας του σχεδίου σου πάνω 
στον γκρίζο μισογκρεμισμένο τοίχο) χώθηκες μέσα στον κόσμο 
και κατάφερες να δεις ένα μπλε σκίτσο, τις πορτοκαλί γραμ-
μές που ήταν σαν το όνομά ή το στόμα της, εκείνη εκεί στο 
μισοτελειωμένο σχέδιο που οι αστυνομικοί είχαν μουτζουρώσει 
πριν την πάρουν˙ ήταν αρκετό για να καταλάβεις ότι ήθελε να 
απαντήσει στο τρίγωνό σου με ένα άλλο σχήμα, με ένα κύκλο ή 
με κάτι σαν ένα σπιράλ, ένα σχήμα πλήρες κι όμορφο, κάτι σαν 
ένα ναι ή ένα πάντα ή ένα τώρα. 

Το ήξερες πολύ καλά, θα είχες και με το παραπάνω χρόνο 
να φανταστείς τις λεπτομέρειες απ’ όσα θα συνέβαιναν στο 
αρχηγείο, στην πόλη σιγά-σιγά το γεγονός διαδιδόταν, ο κόσμος 
ήξερε την τύχη των φυλακισμένων και αν καμιά φορά έβλεπαν 
έναν εδώ κι έναν εκεί, προτιμούσαν να μην τον είχαν δει και 
όπως οι περισσότεροι χάνονταν σ’ εκείνη τη σιωπή που κανένας 
δεν τολμούσε να διαταράξει. Το ήξερες πολύ καλά ότι αυτή τη 
νύχτα το τζιν δεν θα σε βοηθούσε, ότι δεν θα κατάφερνες τίπο-
τα τρώγοντας τα νύχια σου και ποδοπατώντας τις χρωματιστές 
κιμωλίες, πριν χαθείς μες στο μεθύσι και στο κλάμα. 

Ναι, αλλά οι μέρες περνούσαν και δεν ήξερες να ζεις αλλιώς. 
Παράτησες και πάλι τη δουλειά σου για να τριγυρνάς στους 
δρόμους, να κοιτάς φευγαλέα τους τοίχους και τις πόρτες όπου 
πάνω τους εκείνη κι εσύ είχατε ζωγραφίσει. Όλα καθαρά, όλα 
ξεκάθαρα, τίποτα˙ ούτε καν ένα λουλούδι ζωγραφισμένο από 
ένα αθώο μαθητή που κλέβει μια κιμωλία από την τάξη και 
δεν αντέχει στον πειρασμό να την χρησιμοποιήσει. Ούτε κι εσύ 
μπόρεσες να αντισταθείς και ένα μήνα αργότερα σηκώθηκες τα 
ξημερώματα και επέστρεψες στο δρόμο που ήταν το γκαράζ. 
Δεν υπήρχαν περίπολοι, οι τοίχοι ήταν πεντακάθαροι: ένας γά-
τος σε κοίταξε επιφυλακτικά από μια είσοδο όταν έβγαλες τις 
κιμωλίες και στο ίδιο μέρος, εκεί όπου εκείνη είχε σχεδιάσει, 
γέμισες τα ξύλα με μια πράσινη κραυγή, μια κόκκινη φλόγα 
ευγνωμοσύνης και αγάπης, έκλεισες το σχέδιό σου μέσα σε ένα 
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ωοειδές πλαίσιο που ήταν το στόμα σου και το δικό της κι η 
ελπίδα συνάμα. Τα βήματα στη γωνία σε έκαναν να το βάλεις 
σιωπηλά στα πόδια, να βρεις καταφύγιο σε μια στοίβα με άδεια 
κιβώτια, ένας μεθυσμένος που παράπαιε πλησίασε σιγοτραγου-
δώντας, θέλησε να κλωτσήσει το γάτο και έπεσε μπρούμυτα 
μπροστά στο σχέδιο. Έφυγες αργά, σίγουρος πια, και με το 
πρώτο φως του ήλιου κοιμήθηκες όπως δεν είχες κοιμηθεί εδώ 
και πολύ καιρό.

Την ίδια μέρα το πρωί το κοίταξες από μακριά: δεν το εί-
χαν σβήσει ακόμα. Επέστρεψες το μεσημέρι: σχεδόν αδιανόητο, 
αλλά ήταν ακόμα εκεί. Οι φασαρίες στις φτωχογειτονιές (είχες 
ακούσει τους καλά πληροφορημένους) έβγαζαν τις περιπολίες 
της πόλης από τη ρουτίνα˙ το σούρουπο επέστρεψες να το δεις 
όπως τόσος κόσμος το έβλεπε την ημέρα. Περίμενες μέχρι τις 
τρεις το πρωί για να ξαναγυρίσεις. Ο δρόμος ήταν άδειος και 
σκοτεινός. Από μακριά διέκρινες το άλλο σχέδιο. Μόνο εσύ μπο-
ρούσες να το διακρίνεις τόσο μικρό, πάνω αριστερά από το δικό 
σου. Πλησίασες νιώθοντας κάτι που ‘ταν σαν δίψα και τρόμος 
μαζί. Είδες το πορτοκαλί ωοειδές πλαίσιο και τις βιολετί κηλίδες 
απ’ όπου φαινόταν να ξεπηδά ένα πρόσωπο πρησμένο, ένα μάτι 
κρεμασμένο, ένα στόμα συνθλιμμένο από γροθιές. Ναι το ξέρω, 
ναι το ξέρω˙ αλλά τι άλλο θα μπορούσα να είχα σχεδιάσει για 
σένα; Ποιο μήνυμα θα είχε νόημα πια; Με κάποιο τρόπο έπρεπε 
να σου πω αντίο και ταυτόχρονα να σου ζητήσω να συνεχίσεις. 
Κάτι έπρεπε να σου αφήσω πριν γυρίσω στο καταφύγιό μου 
όπου δεν υπήρχε πια κανένας καθρέφτης, μόνο ένα κενό για 
να κρυφτώ στο απόλυτο σκοτάδι μέχρι το τέλος, ενθυμούμενη 
τόσα πράγματα και μερικές φορές, —έτσι σαν να είχα πλάσει 
με τη φαντασία μου τη ζωή σου— να φαντάζομαι ότι έκανες 
άλλα σχέδια, ότι έβγαινες τη νύχτα για να κάνεις άλλα σχέδια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ: Το Γκράφιτι ανήκει στη συλλογή “Quere-
mos tanto a Glenda” (1980), η οποία δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Θέλω 
να ευχαριστήσω τη Γεωργία Ζακοπούλου. Οι παρατηρήσεις και οι διορθώσεις της 
ήταν καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα. 

 



Σωτήρης Γεραλής

Νησίδες 6 | Π Ο Ρ Τ Ρ Α Ι Τ Α
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Μέσα απ’ το χώμα πάντα φωνάζουμε:
τη σπορά, το θερισμό μας*  

Είναι η ανθρώπινη μνήμη εναρμονισμένη κυψέλη της αλή-
θειας; Της ομορφιάς; Του πόνου και της φθοράς; Της αυ-

ταπάτης; Ερωτήματα καίρια και απαιτητικά που ενδεχομένως 
να απασχολούν έναν άκρως πεινασμένο φιλόσοφο – αν τον 
θεωρούμε αποκλειστικό εντολοδόχο των μείζονων αινιγμάτων 
της ζωής.

Και της τέχνης.
Στην τέχνη, όμως, όσο κι αν γεννιέται και —όχι σπάνια— 

αναγεννιέται ο στοχασμός, δεν μετέχουν μόνον οι στοχαστές. 
Μετέχουν οι πάντες. Ή πιο σωστά, ο καθένας χωριστά.

Κι όσον αφορά, ειδικότερα, το κουπί της ποίησης μετέχει 
προπαντώς το ...κύμα. Του ποιητή και του αναγνώστη. Του 
αναγνώστη και του ποιητή. Εναλλάξ και συγχρόνως.

Στο κουπί και στο κύμα που απαντάται η ποίηση του Σω-
τήρη Γεραλή συνάντησα το αρχικό περί μνήμης και αλήθειας, 
ομορφιάς κι απάτης, δυσεπίλυτο ερώτημα. Κι αυτό, διότι από 
συλλογή σε συλλογή, από τις Κλίμακες (1999) έως το Ψηλά το 
αίμα (2009) κοινός παρονομαστής των λέξεων του Γεραλή είναι 
τα φυσικά φαινόμενα που απασχολούν την μνήμη: συνεπώς 
τόσο το πνεύμα, όσο και το σώμα. Στη συνομιλία που περιέχε-
ται ακολούθως εντός του παρόντος Πορτραίτου ο λόγος του Γε-
ραλή αποκαλύπτει κι άλλα εννούμενα ή και υπονοούμενα της 
συμβίωσής και περιδίνησής του με την μούσα. Και είναι γνωστό 
ήδη από τα χρόνια της αρχαιοελληνικής χαραυγής: μητέρα της 
μούσας είναι η Μνημοσύνη. 

 ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

* Γεραλής Σωτήρης, Ψηλά το αίμα (εκδ. Γαβριηλίδης, 2009), Επίλογος, σελ. 
56.
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Σωτήρη, γιατί γράφουμε ποίηση σήμερα; Συμφωνείς με 
την άποψη ενός μέρους της δυτικής παράδοσης πώς η ποίηση 
είναι μια τέχνη περιττή; 

Ποίηση γράφουμε για να περιγράψουμε το αόρατο. Για να 
ενωθούμε με τους άλλους και τα άλλα. Για την ομορφιά.

Είναι σχεδόν Νόμος, πως για ό,τι αποφανθούμε, ισχύει τε-
λικώς το αντίθετο, μόλις κρυώσουν λίγο οι τοποθετήσεις! Άρα, 
θα συμπέραινε κάποιος, ποίηση γράφουμε για το ορατό. Για να 
ενωθούμε με τον εαυτό μας. Για την ασχήμια (μιλάω για την 
παρουσία και τον ξορκισμό της). Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εμ-
βρίθεια για να κατανοήσουμε το νόημα που κρύβεται σ’ αυτές 
τις απόπειρες (άσπρου-μαύρου), “φωτογράφησης” της ποίησης. 
Τα δίπολα των αντιθέτων συζευγνύονται με τρόπους που μάλ-
λον καθίσταται ανέφικτο να εντοπίσουμε τις ραφές τους και ν’ 
αρχίσουμε να ξηλώνουμε και να ράβουμε κατά το δοκούν, επι-
τρέποντας σε αυτό που αποκαλούμε «ποίηση», να παρεισφρέ-
ει σε αυτές, και τελικώς να αποτελεί «τον σύνδεσμο» για την 
σταθερότητα και την αυθυπαρξία τους.
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Όπως κάθε σκέψη, έτσι και αυτή (έτσι και οι επόμενες), σε 
λίγο που θα κρυώσει, θα πεινάσει ανατροπές και συμπληρώσεις. 

Ας παίξουμε λίγο με τα παιχνίδια: το βιωμένο “ποιητικό” 
υπόβαθρο των παιδικών μου χρόνων, απ’ όσο θυμάμαι και απ’ 
όσο είμαι σε θέση, αυτή τη στιγμή, να καταγράψω, είναι τρεις 
τέσσερις αισθήσεις: Η πρώτη καταγράφεται στη σκέψη “πού εί-
ναι οι άλλοι”, ξέροντας —ας πούμε—, πού ήμουν εγώ. Η δεύτε-
ρη, έχει να κάνει με το “αόρατο” των ερτζιανών (αυτό το κοπι-
ώδες για την μικρή μου ηλικία, ερώτημα) και με το απολύτως 
“ορατό” στην αίσθηση της ακοής (τότε), αποτέλεσμά τους. Οι 
φωρατές, οι αντιστάσεις, οι πυκνωτές, οι λυχνίες και τα τραν-
ζίστορ αποτέλεσαν τις πρώτες υλικές παγίδες (ως άλλες λέξεις), 
για την αιχμαλωσία του, την κτήση, την παρατήρηση στο ερ-
γαστήριο. Την βαθύτερη κατανόηση. Ας θυμηθούμε ότι με τις 
ίδιες ή παρεμφερείς παγίδες γύρω στο ’64-’65, “πιάσαμε” τον 
απόηχο της μεγάλης γενέσεως. Αυτόν τον βαθύ κοσμικό ανα-
στεναγμό. Επιστημονικά, την «Κοσμική Ακτινοβολία Υποβά-
θρου». Δεν θα ασχοληθώ βέβαια με την τεχνολογική επανάστα-
ση των τελευταίων δεκαετιών. Αλλά οφείλω να επισημάνω τη 
σημασία που απέκτησε εκ των υστέρων, στους πολλούς, η συ-
νειδητοποίηση της φύσεως είτε του ίδιου του φωτός (ως κύ-
μα), είτε όλου του υπόλοιπου (μη ορατού) φάσματος, ως φο-
ρέας υπάρξεων, χαμένων στα βάθη του αρχέγονου χρόνου, εί-
τε βέβαια, αυτής της ίδιας Κ.Α.Υ, το πρώτο κλάμα του Κόσμου-
μωρού, που, παρ’ όλη την ενηλικίωσή του, ακούμε ακόμη και 
σήμερα. Όλα αυτά, από μόνα τους, είναι «ένα ποίημα».

Το τρίτο είναι η ομορφιά σε όλες τις εκφάνσεις της: έτσι ευ-
άλωτος καθώς είσαι με την απουσία των άλλων, και σιγά-σιγά 
η μοναξιά σταλάζοντας, μπαίνει μέσα στα μάτια σου ένα σύν-
νεφο που στάζει ρόδι, ή μυρίζεις τον βρεγμένο κήπο σου. Ή 
πλήττεσαι από ένα αναδυόμενο κατακόκκινο φεγγάρι και σκά-
ει στη μύτη σου νυχτολούλουδο την ίδια στιγμή. Ή βλέπεις 
(και μυρίζεις) ένα όμορφο κορίτσι. Ή ακούς νύχτα καλοκαιρινή 
στην εξοχή, κάποια μπάντα σε σπίτι μακρινό, απόηχο από τρα-
γούδι αγαπημένο,. Και τρέχεις σαν τρελός να βρεις πηγή. Και 
καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν σήματα που δεν μπορείς, εύκολα, 
να αποκρυπτογραφήσεις. Αλλά κάποιος ή κάτι σου μιλάει. Και 
πρέπει να απαντήσεις. Κυρίως στον εαυτό σου. 
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Η ποίηση υπάρχει πα-
ντού. Και κάθε άλλο πα-
ρά περιττή είναι. Είναι 
απαραίτητη. Όπως το 
γεύμα. Εκείνο που αλλά-
ζει είναι οι τρόποι και οι 
βαθμοί πρόσληψης της. 
Εξαρτάται από την παι-
δεία και ταυτόχρονα δεν 
εξαρτάται. Όπως η ομορ-
φιά. Με ή χωρίς την συμ-
μετρία της. Εμφιλοχωρεί 
στον καμβά της Φύσης. 
Σ’ ένα πιάτο καλό φαΐ. Σε 
έναν ποδοσφαιρικό αγώ-
να. Σε μια ταινία. Σ’ έναν 
πίνακα. Σ’ ένα βιβλίο βέ-
βαια. Σ’ ένα τραγούδι ή 
σ’ ένα κομμάτι μουσικό, 
που παραλύει τη σκέψη 
σε όποιες έλλογες ερμη-

νείες. Η ποίηση είναι κακή. Καλή. Καλύτερη. Σπουδαία. Μεγα-
λοφυής. Όλες οι μορφές της είναι χρήσιμες. Όπως και η ασχή-
μια, που ταυτοποιεί την έλλειψη της ομορφιάς. Μεγαλώνου-
με σιγά-σιγά. Και στην αρχή τρώμε (και φτιάχνουμε) φαγητά 
απλά. Δεν θα ξεκινήσουμε από κατσικάκι στη γάστρα με δα-
μάσκηνο και πορτοκάλι. Στην “ενηλικίωση” αλλάζει το μενού. 
Κρύβονται οι ρωγμές της κατασκευής και δυσκολεύεται η είσο-
δος. Αποθαρρύνεται ή πεισμώνει ο υποψήφιος επισκέπτης. Πρέ-
πει να ξεσκουριάσει και να ακονίσει εργαλεία για την “είσοδο”. 
Όλα κοστίζουν και αμείβονται αναλόγως, όχι με τα γνωστά νο-
μίσματα. Γυρίζουν οι βραχίονες του γαλαξία μας που ταυτό-
χρονα ταξιδεύει στο άγνωστο και κάποιος τραγουδάει πάνω σ’ 
έναν κόκκο του, την “προδομένη του αγάπη”. Σε κάποια δις 
έτη, τι θα κάνει (εάν υπάρχει) ο απόγονος; Ποια η σχέση των 
“Χ” έξω-γήινων με την ποίηση (και όχι με την τεχνολογία, που 
φανταζόμαστε εύκολα κάποια σχέση). Τι ζουμερά —για μένα— 
ερωτήματα. Χωρίς απαντήσεις. 
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Ό,τι μπαίνει σε λέξεις μετέχει του «γλυκού» παιχνιδιού 
της εξουσίας ή μήπως όχι;

Όλοι οι δομικοί λίθοι (και όχι μόνον οι λέξεις), που δομούν 
τα οικοδομήματα των διαφόρων μορφών Τέχνης μετέχουν στο 
“γλυκό παιχνίδι”. Το καταλαβαίνει κανείς αργά. Γιατί στην αρ-
χή, όλα είναι εξωραϊσμένα, αμόλυντα, παθιασμένα με την υπο-
κειμενική “Αλήθεια”, ενστικτωδώς νοιώθοντας, ότι εδώ, δεν εμ-
φιλοχωρούν τα γνωστά χρηματιστήρια, που οδηγούν νομοτε-
λειακά στην προσωπική και συλλογική πτώχευση. Όμως, μέσα 
μας, κουβαλάμε ολόκληρο το ζωικό βασίλειο. Τους προπάτορές 
μας. Τα άγρια —που εξομαλύνθηκαν με τις χιλιετίες—, ένστι-
κτά τους. Δεν αποτελούν μόνον αρνητική επιρροή. Στο καθα-
ρά δημιουργικό κομμάτι, νοιώθεις ενίοτε να παφλάζει μέσα στο 
έργο ο σφυγμός του αρχαίου αίματος, που μάχεται για την επι-
βίωση, την κατανόηση του κόσμου και των μυστηρίων του. Αλ-
λά είναι πρόβλημα του καθενός μας να δει ή όχι το πταίσμα, σε 
αυτόν τον Γολγοθά της εξέλιξης. Το αν κάποιος ξεκινήσει κιθά-
ρα ή πιάνο, επειδή δεν τον προσέχει καθόλου η όμορφη Αγγε-
λική, δεν είναι προς Θάνατον. Ούτε προς Θάνατον είναι, ο εν-
δεχόμενος “μύθος” και ίσως κάποια μορφή “εξουσίας” που τον 
συνοδεύει, στην περίπτωση μιας καλλιτεχνικής εξέλιξης, πραγ-
ματικά ή πλασματικά σημαντικής. Η χρήση που κάνει ο οιοσ-
δήποτε, της Γνώσης ή της (ισχυρής ή όχι) θέσης που αποκτά, 
είναι συγκερασμός πολλών, και ο συλλογικός νους της ανθρω-
πότητας (που ενυπάρχει κατά κάποιο περίεργο, α ή β τρόπο, 
περισσότερο ή λιγότερο εκλεπτυσμένο, στον καθέναν μας), δεν 
ξεχνάει ούτε τον προπάτορα-σκουλήκι, ούτε διστάζει —όποτε 
χρειαστεί—, να ψυχράνει (λούζοντας) μια υπέρθερμη (από τις 
αναθυμιάσεις του “μύθου” και της “εξουσίας”) κεφαλή. 

Πέρα από ποιητής έχεις δώσει δείγματα γραφής παλαιό-
τερα κι ως τραγουδοποιός. Το ερώτημα λοιπόν που αναδύε-
ται είναι: Ποίηση στο χαρτί, στην ηλεκτρονική οθόνη ή ποίη-
ση στη λαλιά, στην «σκηνή»; 

Όπως απάντησα και στην πρώτη ερώτηση, η ποίηση υπάρ-
χει παντού. Δεν εξοβελίζεται από πουθενά. Είναι θέμα αισθήσε-
ων ή παραισθήσεων του δέκτη. Το αν διαβάζεται η ποίηση στο 
χαρτί ή πάνω στην οθόνη, πιθανώς να έχει την ίδια σημασία 
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με το (αρχαίο εδώ) ερώτημα: ποίηση στην πέτρα, στο κεραμί-
δι, ή στον πάπυρο. Το θέμα της “σκηνής” είναι γενικότερο, και 
δεν αφορά μόνον την μουσική βέβαια. Κάλλιστα θα μπορού-
σαμε να συζητήσουμε, το θέμα της ανάγνωσης ποίησης μπρο-
στά στο κοινό, για να είμαστε πιο κοντά στο θέμα μας. Είναι 
ένα θέμα όμως (κυρίως αυτό της μουσικής και της τραγουδο-
ποιίας), που πέραν των εμφανών αναλογιών, αισθάνομαι ότι 
είναι αρκετά απομακρυσμένο από τον κυρίως κορμό των ερω-
τήσεων-απαντήσεων αυτής εδώ της συν-διάλεξης, και θα ήθελε 
έναν δικό του χώρο για να θιγεί με επάρκεια.

Ποιών δημιουργών το έργο άνοιξε την αυλαία για τη δική 
σου ανηφορική περιπέτεια στον ποιητικό λόγο; 

Επανέρχομαι στην απάντησή μου της πρώτης ερώτησης. Εκεί 
βρίσκεται όλο το υπόστρωμα. Το χώμα που περιμένει τον πρώ-
το σπόρο. Ο πρώτος σπόρος, μπορεί να έρθει από ένα οργανωμέ-
νο και με πολύχρονη πείρα παρασκευαστήριο. Μπορεί όμως να 
τον ρίξει κάποιο πουλί. Άνεμος δυνατός, ή χείμαρρος σφοδρός 
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να μεταφέρει. Μπορεί ν’ ανθίσει, μπορεί κι όχι. Εγώ την τύχη 
(ή την ατυχία) να βρω σπόρο έτοιμο, από οικογενειακό παρα-
σκευαστήριο, απαλλαγμένο από κάθε είδους παράσιτα, δεν την 
είχα. Έτσι, αρκέστηκα στους σπόρους, όχι της τύχης ακριβώς, 
αλλά σε κάποιους περιβαλλοντικούς φορείς μιας λίγο πολύ τυ-
χαίας, αλλά και ταυτόχρονα ενσυνείδητης επιλογής προσώπων 
και πραγμάτων, μέσα ή στον περίγυρο της οικογένειας. Εννοώ 
την εμπειρία της «τεχνολογίας αιχμής» της εποχής, το ραδιόφω-
νο (με τον λόγο, την μουσική του, και την παλίρροια των μυ-
στηριωδών μακρών ή βραχέων κυμάτων), τις κανταδόρικες μπά-
ντες φίλων με έξοχες φωνές, που καλούσε ο ζακύνθιος πατέρας 
μου στο σπίτι, ή στην κοντινή ταβέρνα, και την κλίση την βι-
ολογική σχεδόν, που φανέρωσα νωρίς για την μουσική, ταυτό-
χρονα με την έκσταση, για την αόρατη κουρτίνα που έκρυβε ο 
ορατός (μικρόκοσμος ή μεγάκοσμος) του σύμπαντος και της αρ-
χόμενης —εκείνα τα χρόνια του ’60—, εξερεύνησής του. Ακόμα 
θυμάμαι τις πρωτόγονες, μυθώδεις και τρομακτικές συζητήσεις, 
με τα παιδιά της γειτονιάς, τα αυγουστιάτικα βράδια, κάτω από 
τα διερχόμενα καντηλάκια των πρώτων δορυφόρων που διέσχι-
ζαν το ελληνικό στερέωμα την δεκαετία του ’60. 

Τρομάζω τώρα που σκέφτομαι πόση απόσταση διανύει κά-
ποιος (ορμώμενος από τα πιο δυσπρόσιτα μέρη), για να κατα-
λήξει στην λεωφόρο, όπου εκεί, οι ταχύτητες και τα ερεθίσμα-
τα (καλά ή άσχημα), αυξάνονται ιλιγγιωδώς, και εναπόκειται 
στον ίδιο, το πόσο μακριά και γρήγορα θα φτάσει κάπου. «Στην 
λεωφόρο», βρέθηκα λοιπόν από τα μονοπάτια της φοιτητικής 
μου ζωής, μακριά από τους γονείς, σε μιαν άλλη πόλη, με «δι-
κό μου» άπλετο ελεύθερο χρόνο. Θα έπαιρνε πολύ χρόνο να πε-
ριγράψω τα βήματα σημειωτόν, για να φτάσω σε κάποια χιλιο-
μετρική θέση της λεωφόρου. Εκείνο στο οποίο βρίσκω σημασία 
να επιμείνω (και όχι στο να αραδιάσω ονόματα), είναι ότι κά-
θε βιβλίο (από το «Κομμουνιστικό μανιφέστο» και την «Ασκη-
τική», ίσαμε τις «Δοκιμές» και τα «Ανοιχτά χαρτιά, για να πε-
ριοριστώ στην δοκιμιογραφία κατά βάση), με τις παραπομπές 
του, αποτελούσε για μένα έναν «Μικρό Ναυτίλο», που με γε-
ωμετρική πρόοδο έπλεκε έναν ιστό-σηματωρό, που αποτελούσε 
και τον καλύτερο χάρτη, για τις περιοχές που ο καθένας είχε το 
κουράγιο, τα εφόδια, την τύχη και την διάθεση να εξερευνήσει.
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Ως προς την τόσο γόνιμη —διιστορικά— ελληνική γλώσσα: 
πόσο γράφει εκείνη και πόσο νεοέλληνας ποιητής; 

Πνευματικοί πατεράδες μας είναι κυρίως οι νεκροί. Και εί-
ναι πολλοί. Περισσότεροι από εμάς που ακόμα “εξέχουμε” από 
το χώμα, και προσπαθούμε να αποτελέσουμε τη συνέχειά τους. 
Φυσικά, ενστικτώδης στόχος όλων μας, είναι η υπέρβαση. Αλ-
λά το ένστικτο είναι μια τάση. Μια καλώς ή κακώς εννοούμε-
νη φιλοδοξία. Δεν είναι εξοπλισμός. Σε αυτή τη μάχη των «ρε-
κόρ» της “φόρμας”, ή της “πρωτότυπης ματιάς” στα συντελού-
μενα (γιατί ποιος θα κατηγορηθεί και δικαστεί, αν ισχυριστεί 
ότι όλα έχουν ειπωθεί;), χρειάζεται να γίνουν τόσες αλλαγές 
στον τρόπο άσκησης, εφοδιασμού ή ανεφοδιασμού, και γνωρι-
μίας των συναγωνιζομένων (νεκρών ή ζωντανών), προστιθεμέ-
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νου του υπερκορεσμού των τελευταίων δεκαετιών, που, πολύ 
αμφιβάλλω, ότι αυτή η αντιπαράθεση ελάσσονος-μείζονος, θα 
φθίνει, όχι επειδή είναι άνευ νοήματος, αλλά λόγω των τερά-
στιων απαιτήσεων που επιβάλλει. Ο «εμβολιασμός» με το «μεί-
ζον» κατά τον Ezra Pound, θα γίνεται (εκτός της αποτιμημέ-
νης Ιστορίας, που και αυτή υπόκειται σε κλυδωνισμούς, μετα-
πτώσεις, και ανατροπές), τυχαία, αποσμασματικά, ή σαν δώρο 
από κάποια προικισμένα μυαλά, προσωρινοί εκφραστές (πριν 
καταρρεύσουν) μιας συλλογικής μνήμης. Από εκεί και πέρα, 
στην απόπειρα του κάθε υποψήφιου νεοέλληνα ποιητή, εναπό-
κειται στον καθένα μας, παρόλο τον κορεσμό, να έχουμε μια 
θετική ή όχι στάση, απέναντι σε αυτήν την αλματώδη παραγω-
γή. Το σημαντικό —που δεν πρέπει να μας διαφεύγει— στοι-
χείο αυτής της πολυγραφίας, είναι η καταγραφή του προσω-
πικού σύμπαντος, που για τον γράφοντα, είναι εξίσου κρίσι-
μο και καίριο —αν δεν υπερτερεί—, με το Άλλο. Είναι ο δικός 
του τρόπος να ερμηνεύει τον κόσμο. Το αν έχει την επάρκεια 
ή την φιλοδοξία (φανερή ή κρυφή), ο δικός του τρόπος, να ερ-
μηνεύει τους κόσμους πολύ περισσότερων, είναι ένα άλλο ζή-
τημα που έθιξα στην αρχή της ενότητας.

Διδάσκεται η λογοτεχνία; Και αν ναι, πώς; Ή τουλάχι-
στον: τί θα ήταν καλό να αποφεύγεται στην σχετική εκπαι-
δευτική πράξη;

Ένας λογοτέχνης, πριν γράψει, έχει κάτι διδαχτεί. Αν δεν 
είχε διδαχτεί αυτό το «κάτι», δεν θα έγραφε απολύτως τίποτε. 
Σ’ αυτό το «κάτι», περιλαμβάνεται φυσικά η βασική παιδεία 
καταρχάς. Κατά δεύτερον ο τρόπος της. Που έχει σχέση βέβαια 
με τον διδάσκοντα κυρίως. Κατά τρίτον, στα επόμενα στάδια 
παιδείας (συμπεριλαμβανομένης της αυτοδιδαχής), το κρίσιμο 
είναι ο εμβολιασμός με το μείζον (σε δοκίμιο, πεζό ή ποίηση). 
Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα, έπονται. Προαπαιτούμενα δεν 
είναι. Σε άλλους είναι χρήσιμα. Σε άλλους όχι. Προαπαιτούμε-
νο είναι οι «πρώτες αισθήσεις», που έχω προαναφέρει. Κλείνω, 
λέγοντας, ότι στην οποιαδήποτε απόπειρα διδαχής της λογοτε-
χνίας, πρέπει να ενυπάρχει ταυτόχρονα, η υπονόμευση αυτής 
της διδαχής. 
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Είναι τέχνη η εργασία του κριτικού λογοτεχνίας — κι αν 
ναι, ποιές αρετές «πρέπει» να εκ-φέρει; 

Ως τέχνη του λόγου ναι, για να απαντήσω εύκολα. Ως τέ-
χνη του λόγου σε συνδυασμό με την κρίση και ανάδειξη (σε 
πείσμα πολύχρονης σιωπής) σημαντικών έργων, επίσης. Η τέ-
χνη λόγου του κριτικού, εξαρτάται πάντα από το κρινόμενο 
μέγεθος. Ας σκεφτούμε, από τη μια, «τις χαμηλές επιδόσεις» 
της κριτικής, σε μέτρια έργα, και από την άλλη, το αποτέλεσμα 
που έχουμε στην «κρίση» π.χ. του Κάλβου ή του Παπαδιαμά-
ντη από τον ομότεχνό τους Οδ. Ελύτη, με όλους τους «κλυδω-
νισμούς» των απόψεων του, στο πέρασμα του χρόνου. Κι αυ-
τό το αποτέλεσμα ας το συγκρίνουμε με ότι μας έχει προσπο-
ρίσει, πλειάδα ποιητικών συλλογών, που βέβαια έχει σχέση —
ας πούμε— με την «κάθε αυτό» τέχνη του λόγου. Τα συμπερά-
σματα είναι αυτονόητα.

Δεν θα ήθελα, να απομακρυνθώ πολύ, από τις περιπτώσεις 
δημιουργών, που οι ίδιοι με το δοκιμιακό τους έργο κατάφε-
ραν να μιλήσουν για τις συνθήκες του εργαστηρίου τους, των 
υλικών τους και εν γένει για το υπόστρωμα του έργου τους. 
Καθώς επίσης και για έργα ομοτέχνων τους, που εκτιμούσαν ή 
ένοιωσαν να διατρέχει το έργο τους κοινή «σημαντική». Εδώ η 
γλώσσα είναι σαφής, χειροπιαστή. Οι λέξεις είναι από ύλη, που 
την πιάνεις στα χέρια σου και την πλάθεις ή την καταπίνεις. 
Εξαρτάται από το πόσο νηστικός είσαι.

Απομακρυνόμενοι από τους δημιουργούς-δοκιμιογράφους-
κριτικούς, παλιότερα έβλεπες (γιατί τώρα έχω την αίσθηση ότι 
εκλείπει το είδος, και δεν είναι μόνον εκείνοι υπαίτιοι), μια αρ-
κετά μεγάλη γκάμα κριτικών (και όχι μόνον λογοτεχνίας), που 
—με τα λάθη τους—, διέτρεχαν όλο το φάσμα της διεισδυτι-
κότητας και της επάρκειας, στην ανάγνωση ενός έργου. Διεισ-
δύσεις, που ο καθένας από μας αξιοποίησε, για να τεκμηριώ-
σει και να αξιοποιήσει τον συνέχεια μεταβαλλόμενο λογοτεχνι-
κό χάρτη. Ας μην παραβλέπουμε, ότι στην βασική εκπαίδευση, 
στις αναλύσεις των κειμένων, που όλοι καταλαβαίνουμε την 
αξία τους, κλέβουν το ρόλο τους, συνήθως υποδεέστεροι διδά-
σκοντες. Προτιμώ τον κόσμο με τους κριτικούς. Και όχι χωρίς 
αυτούς. Κάθε δουλειά εξάλλου, έχει ανθρώπους σε λάθος μέρος. 
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Αναγνωρίζεις ή απορρίπτεις την όποια αξία του περίφη-
μου «λογοτεχνικού κανόνα»;

Η έννοια του περίφημου «λογοτεχνικού κανόνα», είχε επι-
πτώσεις (με δύσκολο τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιρ-
ροής του) στην λογοτεχνική παραγωγή από τον 4ο μέχρι τον 18ο 
περίπου αιώνα. Έκτοτε, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι οι φυ-
γόκεντρες τάσεις από αυτόν, αυξάνονταν με γεωμετρική πρόο-
δο, είτε λόγω επαναπροσδιορισμού της «λογοτεχνικής παράδο-
σης», είτε λόγω του μπολιάσματός της με τα σύγχρονα ρεύμα-
τα αντίληψης της λογοτεχνικής γραφής, φτάνοντας τις τελευ-
ταίες δεκαετίες στο σημείο, μιας διάθεσης πλήρους ανατροπής 
του, με αποτελέσματα, άλλοτε εξαίσια και άλλοτε αδιάφορα. Η 
έννοια του «κανόνα» δεν είναι δυνατόν, να θιχτεί περισσότερο, 
εδώ. Έχουν γραφτεί πολλά, και δεν εξαρτάται μόνον από λο-
γοτεχνικές παραμέτρους, στον βαθμό που μπορούμε να απομο-
νώσουμε την λογοτεχνία από τα υπόλοιπα κοινωνικά δρώμενα. 
Σε συνδυασμό με την απάντηση στην 6η ερώτηση, ο κάθε «κα-
νόνας» υφίσταται δικαίως. Ενυπάρχει εντός μας, είτε ως εργα-
λείο της βασικής παιδείας, είτε ως «χαρακτηριστικό» μιας λο-
γοτεχνικής εποχής, με τα μείζονα ή ελάσσονα έργα της. Κατα-
κτώντας τα, ενσωματώνουμε και τον «κανόνα» τους. Και ενστι-
κτωδώς, θέλουμε, παρανομώντας, να ανατρέψουμε. Ενστικτω-
δώς. Διότι η ουσιαστική ανατροπή —εάν έχει νόημα η έκφραση 
στις μέρες μας, που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο—, έχει απαι-
τήσεις, τις οποίες έχω αναφέρει σε άλλη ερώτηση. 

Υπάρχει κάποιο ποίημά σου που με την πάροδο των ετών 
και των επανεγγραφών, εξακολουθεί να μην έχει βρει την 
οριστική του μορφή; 

Δεν ξέρω αν κάποτε (που θα είμαι πιο γερασμένος, αλλά θα 
έχω ταυτόχρονα χρόνο, ελπίζω ουσιαστικό), αρχίσω να χτενίζω 
παλιά γραπτά. Προς το παρόν, οι σποραδικές και όχι συχνές 
επισκέψεις στα γραπτά μου (γιατί απαλλάχτηκα από δαύτα), 
δεν συνδυάζονται με έντονες διαθέσεις παρέμβασης για την δι-
αιώνισή των.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο ή και —σε τελική ανάλυση κρί-
νεις— απαραίτητο να εξηγείται το μυστήριο της εκάστοτε δη-
μιουργίας; 
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Δεν το βρίσκω ούτε εύκολο, ούτε δύσκολο. Εάν κάποιος γρά-
ψει κάτι καλό γι αυτό, είναι ευπρόσδεκτο για εκείνον που τη 
συγκεκριμένη στιγμή το έχει ανάγκη. Και στο διάβα της ζωής 
μας έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά. Το 
ίδιο το έργο, ταξιδεύει ερήμην οιονδήποτε εξηγήσεων, που έτσι 
κι αλλιώς ενυπάρχουν εντός του.

Το ποίημα που ζήλεψες-θαύμασες... (και οι λόγοι που το 
καθομολούν σε αυτή τη «θέση»)

Αδυνατώ να επιλέξω. Ευτυχώς.

Η πιο υπερκτιμημένη αρετή στην ποίηση είναι;
Η ηθική της.

Η πιο υποτιμημένη;
Η ανηθικότητά της.

Στον βαθμό που παρακολουθείς τη δουλειά των ομοτέ-
χνων σου: Τί χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τα ελληνικά ποι-
ητικά πράγματα στις αρχές του 21ου αιώνα;

Δυστυχώς, το να πω, ότι παρακολουθώ την ελληνική ποίη-
ση, με την προσήλωση, την ευθύνη και την επάρκεια που χρει-
άζεται, για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, θα ήταν ψέ-
μα. Ωστόσο θα εθελοτυφλούσα εάν δεν παραδεχόμουν (αυτά 
τα έχω ήδη θίξει, εν πολλοίς στην πέμπτη ερώτηση), ότι το με-
γαλύτερο μέρος της εκδοτικής παραγωγής, μάλλον παίζει έναν 
ψυχοθεραπευτικό (πολύ σημαντικό για το άτομο, και εμμέσως 
για την κοινωνία) ρόλο, και παρ’ όλες τις ψευδαισθήσεις —που 
όλοι κατά καιρούς τρέφουμε—, στο βάθος, μας είναι γνωστό, 
ότι δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι ο πήχης της ποίησης, που 
πρέπει, αν όχι να υπερπηδήσουμε, τουλάχιστον να φτάσουμε. 
Σύμφωνοι, είναι συζητήσιμη η έννοια «της αρένας» στην ποίη-
ση (αν και νομίζω αναπόφευκτη: ο κορμός της δημιουργικότη-
τας χτίστηκε πάνω στην «αποφυγή του υπαρκτού»). Αλλά εξί-
σου συζητήσιμη είναι η φιλομάθεια, η γνώση του αντικειμένου 
και η επάρκειά μας εν γένει.
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Ποιά είναι τα μελλοντικά σου πάθη, οι ποιητικοί σου σχε-
διασμοί απέναντι στην επόμενη «λευκή σελίδα»;

Κυοφορείται κάτι —πολύ μακρινό ακόμα— για να λάβει λε-
κτική υπόσταση και να δηλώσει παρόν. Είναι σαν τα μωρά, που 
ξαφνικά, από το πουθενά, βρίσκονται σε μια κοιλιά, και βλέ-
πεις το δέρμα της να γεμίζει «πατημασιές». Μπορεί όμως να εί-
ναι και βαρυστομαχιά.
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Σωτήρης  Γεραλής

Ιερά Πρανή

Ξεχυμένες στέπες ακατάβλητες
κοκόρια σε μαύρες αυγές
και πρόβατα βελάζοντα 
στα ιερά πρανή τ’ ουρανού.

Ανεμοδαρμένα ερίφια κραταιών ερειπίων
βυσσοδομούν στην εξαϋλωμένη νύχτα 
το μακελεμένο ύδωρ των φρεάτων.

Πουλιά, πλέκουν στο πέλαγο
τα ξάρτια της Πατρίδας 
με γαλανά κοιτάσματα.

Ξεχυμένες στέπες ακατάβλητες
με βουβάλια του θέρους
ιδρωμένα καλοκαίρι και γαλαξία
χλιμιντρίζουν
μιαν εποχή γεμάτη ρόζους από ξύλα παλιά 
πεθαμένα στους κάτω φλοιούς
μιας θάλασσας αποκλεισμένης
από νεκρά ονόματα, κόκαλα ψαριών
και φρύγανα που έτριξαν σε τρύπιους αιώνες.

Κοιτάσματα μιας πόλης που αναλήφθηκε 
σπαρμένη φύτρες ερειπίων,
βραχνά ποτάμια στα ψαχνά ορέων,
ξύλινες σοδειές μελισσοκόμων,
απολιθωμένες υλοτομίες
ενός καπνού που δεν υψώθηκε ποτέ,
κι άνυδρες σημαίες βυθοκόρων
να πενθούν ματαιωμένα καράβια.
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Δέντρα νωπά στην ατέλειωτη βροχή.
Νανουρίσματα πουλιών, νυφίτσες, χορευτικές αρκούδες
και λυκόπουλα που κυνηγάνε παραμυθένιες αλεπούδες
κόκκινα σκουφιά και κουρούνες.
Ξυλοκόπους νυσταγμένους, 
και στασίδια φυτρωμένα γραίες 
ανθισμένες πρόσφορα.

Φορώντας την πανοπλία του Έαρος
γυρίζω πίσω στα χώματα τα πατρικά.
Σαρωμένα απ’ την αυριανή συντέλεια
που δεν είναι παρά του σώματος η φθορά·
του κάθε κόκκου. 
Το ιερό πυροβολείο της εξαϋλωμένης μάζας.
Στόχοι νεκροί κιόλας απ’ το υπερπέραν
μας κοιτάζουν με γυάλινο μάτι
σ’ ένα θρόνο όλο πλουμίδια και δυσεξήγητη αγάπη.
Ελάσματα γονυκλισίας και κεριά
βαλσαμωμένα πυρίτιο· 
και προσευχή ξενιτεμένη.
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Πέτρος  Πολυμένης

 Αναμέτρηση με τον θάνατο

Η ποιητική συλλογή Ψηλά το αίμα του Σωτήρη Γεραλή 
συγκροτείται από δέκα ποιήματα: Προοίμιον, Ενύπνιον, 
Είσοδος, Ψηλά το αίμα, Εντός ορίων, Πορεία, Το ταξίδι, 

Έξοδος, Επιστροφή, Επίλογος. Τα δέκα αυτά μέρη διαμορφώ-
νουν και τη χρονική αφήγηση της συλλογής, τη ροή γεγονότων 
και καταστάσεων καθώς και τον συγκινησιακό αναστοχασμό 
τους: Xρόνος τριμμένος / στα κτίσματα, τα νερά / τις παλιές 
σκάλες και τα τεφτέρια. Ή: Θα πέρασε μια ώρα. / Μείνανε δύο. 
Αιώνες. / Χρόνος κυρτωμένος / που δαγκώνει. 

Κεντρικό χαρακτηριστικό που οριοθετεί τη ροή του χρόνου 
είναι η στρατιωτική θητεία, όπως δηλώνεται από συμφραζόμε-
να που σχετίζονται με το περιβάλλον του στρατού. 

Τα ποιήματα έχουν ως σκηνικό ένα συγκεκριμένο τόπο, τα 
Βρυσικά του Έβρου. Στοιχεία του τόπου υπάρχουν διάσπαρτα, 
η ύπαρξη είναι μπλεγμένη σχεδόν αξεδιάλυτα από την φυσιο-
λογία του τόπου. Μέσα στις λέξεις ανιχνεύεται η άκρη της Ανα-
τολής: φυσάει ο αέρας Μουεζίνη / Βαθιά λαλιά κροκάλες φυσα-
λίδες ή: Πάνω εκεί στη γραμμή / που πλέκουν οι διελεύσεις των 
πουλιών/ των κάρων, των ζώων / οι κυνηγημένοι πληθυσμοί / οι 
σφαγές / οι ψαλμοί των αηδονιών. 

Η ατμόσφαιρα που αποπνέουν οι στίχοι δημιουργούν μιαν 
ατμόσφαιρα βιβλική, είναι σαν ένας εσπερινός για την ύπαρξη 
που αναλογίζεται τα παρελθόντα, αλλά ταυτόχρονα έχει μια 
βουλιμία να ριζώσει στα παρόντα και να ξανοιχτεί στα μελλού-
μενα. Δεν είναι η γαλήνια ματιά ενός Πρόσπερου, μια νοσταλ-
γική και ήρεμη σοφία που ξετυλίγεται, αλλά μιας ύπαρξης που 
καταφέρνει για λίγο, οριακά, να αποσπαστεί από το μέσο της 
μάχης και της ροής. 
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Οι φωνές που ακούγονται στο ποίημα είναι σε τρίτο ενικό 
και τρίτο πληθυντικό πρόσωπο.

Αυτός — / Κατέπεσε ως άγγελος αμαρτήσας / Χαράσσοντας 
σημεία και κώδικες κρυφούς / Νοιώθει: / Το καλό που είχε μα-
ζευτεί/ στάλα στάλα / τον θωράκισε

Εκείνοι — / Πέρασε σιγά σιγά μέσα τους το χώμα. / Ανέβασαν 
το αίμα τους ψηλά / διεγείροντας τροχιές από τα μέσα στρώμα-
τα της ύλης. / Για μια θωπεία. / Για μιαν αγάπη ακριτική. 

Αν μπορούσα να φανταστώ ποια ώρα της ημέρας ακούγο-
νται οι φωνές, θα ήταν είτε κατά τη διάρκεια νυχτερινής πο-
ρείας, είτε στο πρώτο χάραμα. Τα πρόσωπα που εκφέρουν τις 
φωνές ενεργούν και παθαίνουν, είναι υπό την σκληρότητα μιας 
εξουσίας, είναι υπό του Αγέλαστου θανάτου. Είναι δίπλα δίπλα 
η γένεση και η φθορά. Οι στίχοι περιέχουν έντονα την αναμέ-
τρηση με τον θάνατο. Σα να διασχίζει την ψίχα της ύπαρξης. 
Περιέχουν συνθήκες οριακές που καθιστούν εφικτή μιαν απο-
κάλυψη του εαυτού, των προσώπων και τόπων γύρω του. 

Η ποίηση πριν απ’ όλα είναι γλωσσική γοητεία. Είναι ο τρό-
πος που οι λέξεις κυματίζουν εντός μας είτε από μόνες τους, 
είτε σε παράταξη. Σε ένα πρώτο ανακλαστικό επίπεδο το νόημα 
υποσκελίζεται από το χρώμα και την ηχώ. Η συλλογή Ψηλά 
το αίμα του Σωτήρη Γεραλή έχει στίχους εξαίρετης γλωσσικής 
γοητείας. Μεταφορές και παρεκκλίσεις με λέξεις γήινες. Λιτό-
τητα στην παράθεση των λέξεων. Στίχοι έξοχα σμιλεμένοι από 
σιωπές. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάνοντας μια αναγνωστική 
δοκιμή να δεις ποιοι στίχοι αντέχουν στη θέση τους, έχεις την 
αίσθηση δεν μπορείς να μετατοπίσεις ούτε μια λέξη από τη 
θέση της. Τόσο ιδανικά έχουν βρεθεί οι λέξεις μεταξύ τους, 
αλλά και σε στενή συνάφεια με ό,τι ονομάζουν. 
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Έχουν εκδοθεί οι ποιητικές συλλογές Κλίμακες (1999), Λε-
πτός Βυθός  (2002), Ακέραιος Χρόνος  (2004), και Ψηλά το αίμα  
(2009), όλες στις εκδόσεις “Γαβριηλίδης”.

Το 1996 εξεδόθη σε στίχους και μουσική του ιδίου, από τις 
εκδόσεις “Καθρέφτης”, ο δίσκος Εποχές, και το 1998 από τις 
ίδιες εκδόσεις, ο δίσκος Φίλυμνον Φάσμα σε μουσική του ιδίου 
και στίχους των: Νίκου Σπάνια (6) από την συλλογή Το μαύρο 
γάλα της αυγής, εκδόσεις “Οδός Πανός”, Νάσου Βαγενά (2) από 
την ποιητική συλλογή Βάρβαρες Ωδές, εκδόσεις “Κέδρος”, Μάρι-
ου Μαρκίδη (1) από την ποιητική συλλογή Μαντινεία, εκδόσεις 
“Έρασμος” 1991, David Wood (1) ένα, από τα τραγούδια του 
θεατρικού έργου για παιδιά Ο Ψωμένιος, σε μετάφραση Εύας 
Γεωργουσοπούλου, και του ιδίου (2).

Το 1989 έγραψε την μουσική για την ταινία μικρού μήκους 
Σενάριο για ένα φόνο της Αιμιλίας Παπαβασιλείου (Φεστιβάλ 
Δράμας, & Μονάχου).



Heinrich von Kleist
ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

Επιμέλεια: Φανή Παραφόρου
Γράφουν: Αναστασία Δασκαρόλη, Curt Hohoff  (†), Όλγα Λασκαρίδου
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Το 2011 συμπίπτει με την διακοσιοστή μνήμη της ημέρας θανάτου 
του γερμανού συγγραφέα Χάινριχ φον Κλάιστ (Heinrich von 
Kleist, 1777-1811), η οποία σηματοδοτεί τόσο στη γενέτειρα 

χώρα του συγγραφέα και στο γερμανόφωνο χώρο όσο και στην Ευρώ-
πη γενικότερα μια “επιστροφή” στο έργο του: στον γερμανόφωνο χώρο 
λαμβάνει χώρα καθημερινά πλήθος εκδηλώσεων —τόσο καλλιτεχνικού 
όσο και επιστημονικού ενδιαφέροντος– με αφορμή το Έτος Κλάιστ 
2011, ενώ στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο δίνεται αφορμή να αναστο-
χαστεί κανείς σχετικά με τις πτυχές εκείνες του έργου του συγγραφέα 
που επηρέασαν μέσω της υποδοχής τους την εκάστοτε εθνική λογοτε-
χνική, καλλιτεχνική και εν γένει πνευματική δραστηριότητα.
Το παρόν αφιέρωμα λαμβάνει ως αφορμή αυτό το επετειακό έτος, 
προκειμένου να παρουσιάσει έμμεσα —μέσα από κείμενα γύρω από 
τον Χάινριχ φον Κλάιστ— και άμεσα —δημοσιεύοντας μεταφράσεις 
επιλεγμένων δοκιμίων του— πτυχές της ζωής, του έργου του και της 
άμεσης συνάφειας μεταξύ των δύο. Δομείται δε ως εξής:
Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος παρατίθεται α) εργοβιογραφικό 
σημείωμα του συγγραφέα και β) ένα δοκίμιο-περιγραφή σχετικά με τον 
συγγραφέα και διανοούμενο Κλάιστ από τον γερμανιστή Curt Hohoff 
— εν είδει πορτραίτου. Ακολουθεί γ) η κατατοπιστική μελέτη πάνω σε 
ζητήματα υποδοχής του συγγραφέα από το ελληνικό —αναγνωστικό 
και θεατρόφιλο— κοινό κατά τον 20ο αιώνα καθώς και εκτενής βιβλι-
ογραφία έργων του Κλάιστ αλλά και σχετικές έρευνες στα ελληνικά, 
από την καθηγήτρια και ερευνήτρια του έργου του Κλάιστ, εν Ελλάδι, 
κυρία Όλγα Λασκαρίδου.
Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος απαρτίζεται από πρωτογενή κεί-
μενα του Χάινριχ φον Κλάιστ, καθώς παρουσιάζονται σε αυτό δείγ-
ματα της δοκιμιακής γραφής του: α) η σύντομη πραγματεία του Περί 
της σταδιακής κατασκευής των ιδεών κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
(1805/1806), που ο Κλάιστ συνέγραψε κατά την διάρκεια της δημο-
σιοϋπαλληλικής θητείας του στο Kαίνιγκσμπεργκ και δημοσιεύεται 
το 1878 —πολύ μετά το θάνατο του συγγραφέα— στην εφημερίδα 
“Βορράς και Νότος” του Πάουλ Λίνταου και β) το σύντομο δοκίμιό 
του Περί συλλογισμού. Ένα παράδοξο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό “Βραδινά Φύλλα του Βερολίνου” προς το τέλος του 1810.
Στο τρίτο μέρος του αφιερώματος εισάγεται ο αναγνώστης σε όψεις 
της εκλεκτικής συγγένειας του Χάινριχ φον Κλάιστ με τις εικαστικές 
τέχνες, καθώς σε αυτό παρουσιάζεται το σύντομο κείμενο του συγγρα-
φέα Αισθήματα αντικρύζοντας το θαλασσινό τοπίο του Φρήντριχ, το 
οποίο συνοδεύεται από εκτενές σχόλιο με αφορμή το εν λόγω κείμενο 
και τις συνάφειές του με την ευρύτερη θεωρητική σκέψη του Κλάιστ. 
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Εργοβιογραφία 

18 Οκτωβρίου 1777
Γεννιέται στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου και συγκεκριμέ-
να στην πόλη της Φρανκφούρτης κοντά στον ποταμό Όντερ ο 
Μπερντ Βίλχελμ Χάινριχ φον Κλάιστ, γιος του λοχαγού Γιόα-
χιμ Φρήντριχ φον Κλάιστ από τη δεύτερη γυναίκα του, Γιου-
λιάνε Ουλρίκε, έχει πέντε αδελφές —οι δυο από τις οποίες ετε-
ροθαλείς— και έναν αδελφό.

1788
Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο εντεκάχρονος Κλάιστ κα-
ταλήγει οικότροφος στη σχολή του θεολόγου και ιεροκήρυκα 
Σ.Χ. Κατέλ στο Βερολίνο, ο οποίος εικάζεται πως ήταν ο πρώ-
τος που έφερε σε επαφή το νεαρό μαθητή τόσο με την κλασι-
κή ποίηση όσο και με τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού.

1792-1797
Ο Κλάιστ κατατάσσεται στην ηλικία των δεκαπέντε στη φρου-
ρά του Πότσνταμ ως πεζικάριος. Στο μεταξύ πεθαίνει η μητέρα 
του. Ο Κλάιστ συμμετέχει στην εκστρατεία του Ρήνου εναντί-
ον των Γάλλων, ωστόσο, μολονότι φτάνει στο βαθμό του αν-
θυπολοχαγού, αρχίζει να ασφυκτιά.

1799
Εγκαταλείπει την απεχθή στρατιωτική ζωή. Στο πανεπιστήμιο 
της γενέτειράς του, τη Viadrina (Viadrus ήταν η λατινική εκ-
δοχή του ονόματος του ποταμού Όντερ), ο Κλάιστ κάνει μια 
αρχή θέτοντας στόχους στη ζωή του. Ξεκινά σπουδές μαθημα-
τικών, φυσικής, ιστορίας του πολιτισμού, λατινικών και δημό-
σιας διοίκησης. Μέσα από τις σπουδές φυσικής αναζητά τρό-
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πους να κατανοήσει καλύτερα την κοινωνία και τον κόσμο, αλ-
λά είναι ήδη βέβαιος πως κανένας δε μπορεί να αλλάξει το πε-
πρωμένο του. Αρραβωνιάζεται τη Βιλελμίνη φον Τσένγκε, κό-
ρη στρατηγού.

1800
Η οικογένεια της μνηστής του εκφράζει την επιθυμία να απο-
κτήσει ο Κλάιστ ένα δημόσιο αξίωμα. Μετά από τρία εξάμηνα 
εγκαταλείπει τις σπουδές του και εργάζεται εθελοντικά, ως άμι-
σθος μαθητευόμενος, στο πρωσικό Υπουργείο Οικονομικών που 
εδρεύει στο Βερολίνο. Το καλοκαίρι του 1800 το Υπουργείο του 
αναθέτει μια μυστική αποστολή, για την οποία εικάζεται πως 
πρόκειται για κατασκοπεία. Πρώτα σχεδιάσματα για την Οικο-
γένεια Σρόφενστάιν (Die Familie Schroffenstein, αρχικός τίτ-
λος: Die Familie Ghonorez).

1801-1803
Ο Κλάιστ έρχεται σε επαφή με τη σκέψη του Καντ διαβάζο-
ντας την Κριτική της κριτικής δύναμης (1790). Στη φράση του 
«Δε μπορούμε να αποφασίσουμε αν αυτό που εμείς ονομάζουμε 
αλήθεια είναι αληθινά αλήθεια ή εάν μας φαίνεται απλά έτσι» 
—όπως γράφει στη Βιλελμίνη— είναι εμφανής η δυσαρέσκειά 
του, η οποία συμπυκνώνεται στον όρο καντιανή κρίση και ση-
ματοδοτεί στροφή στη σκέψη του νεαρού συγγραφέα και διαν-
νοούμενου. Εγκαινιάζεται μια δεκαετία ανήσυχων περιπλανή-
σεων και νευρικών κλονισμών. Στην ίδια επιστολή στη μνηστή 
του ο Κλάιστ καταλήγει: «Ο μοναδικός μου, ο ύψιστος στόχος, 
έγινε συντρίμμια. Δεν έχω κανένα στόχο πια».
Την ανοιξη φεύγει για το Παρίσι. Τον συνοδεύει η ετεροθα-
λής αδερφή του Ουλρίκε. Αρχίζει να ασχολείται με το ιστορικό 
δράμα Ροβέρτος Γυϊσκάρδος (Robert Guiskard). Εντυπωσιάζε-
ται από τον Ρουσσώ. Σχεδιάζει τη δική του επιστροφή στη φύ-
ση. «Να οργώσω ένα χωράφι, να φυτέψω ένα δέντρο, να κάνω 
ένα παιδί» γράφει, πάλι στη Βιλελμίνη. Ξαναγυρίζει στη Φραν-
κφούρτη και αναχωρεί αμέσως για την Ελβετία.
Έχει εγκατασταθεί στην Ελβετία, σ’ ένα νησάκι του ποτα-
μού Άαρ, κοντά στην πόλη Τουν. Ο αρραβώνας του διαλύε-
ται. Συνεχίζει τον Ροβέρτο Γυϊσκάρδο, ολοκληρώνει την Οι-
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κογένεια Σρόφενστάιν και αρχίζει τη Σπασμένη Στάμνα (Der 
zerbrochene Krug). Η Οικογένεια Σρόφενστάιν κυκλοφορεί 
ανώνυμα στη Βέρνη.
Ο Κλάιστ επιστρέφει στη Γερμανία. Προσπαθεί να μπει στον 
κύκλο της Βαϊμάρης. Γνωρίζει τον Γκαίτε, τον Σίλλερ, τον Βί-
λαντ. Επιθυμεί διακαώς την αναγνώρισή του από τον Γκαίτε.
Μαζί με τον Πφούελ, τον παιδικό του φίλο, φεύγει εκ νέου 
για το Παρίσι. Εκεί θα κάψει τα χειρόγραφα του Γυϊσκάρδου. 
Αργότερα θα δοκιμάσει να ξαναγράψει κάποια αποσπάσματα, 
τα οποία θα δημοσιεύσει λίγο αργότερα. «Οι ουρανοί μου αρ-
νούνται το μεγαλύτερο επίγειο αγαθό, τη δόξα» γράφει στην 
Ουλρίκε.
Θαυμάζει τον Ναπολέοντα και σχεδιάζει να καταταγεί στον 
γαλλικό στρατό, να πολεμήσει τους Άγγλους, να βρει «το θά-
νατο στη μάχη». Όμως ένας γνωστός του τον πείθει να ξανα-
γυρίσει στο Πότσνταμ. Διορίζεται στη διπλωματική υπηρεσία 
του Βερολίνου.

1804
Απασχολείται ως έκτακτος δημόσιος υπάλληλος στο Καίνι-
γκσμπεργκ, χωρίς σταθερό μισθό. Προσπαθεί να συνεχίσει τις 
σπουδές του. Ξανασυναντά τη Βιλελμίνη, η οποία στο μετα-
ξύ είναι παντρεμένη με έναν καθηγητή φιλοσοφίας. Έχει αρ-
χίσει να γράφει τον Αμφιτρύωνα (Amphitryon) και την Πενθε-
σίλεια (Penthesilea).

1806
Εγκαταλείπει τη δημοσιοϋπαλληλία με μια παρατεταμένη 
αναρρωτική άδεια και αποφασίζει να ασχοληθεί με τα κείμε-
νά του για το θέατρο. Ολοκληρώνει τη Σπασμένη Στάμνα. Αρ-
χίζει να συγκεντρώνει υλικό για τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ 
(Prinz Fritz von Homburg).

1807
Καθοδόν προς το Βερολίνο, συλλαμβάνεται από τους Γάλλους, 
διότι θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία. Έγκλειστος αρχικά 
στο Φορ ντε Ζου της Μπεζανσόν, κατόπιν στο στρατόπεδο στο 
Σαλόν-συρ-Μαρν, δουλεύει την Πενθεσίλεια. Τέλη Αυγούστου 
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αφήνεται ελεύθερος. Περνάει από το Βερολίνο και καταλήγει 
στη Δρέσδη. Εκεί γνωρίζει τον φιλόσοφο και λογοτεχνοκριτι-
κό Άνταμ Μύλλερ, που αναλαμβάνει να εκδώσει τον Αμφιτρύ-
ωνα. Τελειώνει την Πενθεσίλεια και το Κατερινάκι του Χαϊλ-
μπρόν (Kätchen von Heilbronn). Μαζί με τον Μύλλερ ιδρύει 
το Φοίβο, «ένα περιοδικό για την τέχνη» όπως λέει ο υπότιτ-
λος (Phöbus. Journal für die Kunst).

1808
Ο Γκαίτε αναλαμβάνει να ανεβάσει την παράσταση της Σπα-
σμένης Στάμνας στη Βαϊμάρη· σημειώνεται παταγώδης αποτυ-
χία. Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού δημοσιεύεται απόσπα-
σμα από την Πενθεσίλεια. Ο Κλάιστ στέλνει το κείμενο στον 
Γκαίτε, ο οποίος του απαντάει πως δεν αισθάνεται την Πενθε-
σίλεια και τόσο οικεία του. Ο θαυμασμός του Κλάιστ για τον 
Γκαίτε έχει μετατραπεί σε οργή και ανταγωνισμό. Ο θαυμασμός 
του για το Ναπολέοντα σε καθαρό μίσος.
Το Δεκέμβριο ολοκληρώνει τη Μάχη του Αρμινίου (Die Her-
mann s schlacht). Ο Αρμίνιος είναι αρχηγός του γερμανικού φύ-
λου των Χερούσκων και πρόμαχος τη γερμανικής ανεξαρτησί-
ας: είχε νικήσει τους Ρωμαίους του Γερμανικού το 9 μ. Χ. και 
τους εμπόδισε να περάσουν στα ανατολικά του Ρήνου. Το έργο 
έμελλε να παρερμηνευτεί και να κακοποιηθεί όσο κανένα άλ-
λο από το Τρίτο Ράιχ.

1809
Ελπίζοντας σε μια γενικότερη αντίσταση κατά του Ναπολέο-
ντα, πηγαίνει με τον Ντάλμαν στο Άσπερν της Αυστρίας κι 
έπειτα στην Πράγα. Σχεδιάζει ένα εβδομαδιαίο φύλλο με τίτλο 
Germania, που θα γίνει όργανο «της γερμανικής ελευθερίας». 
Η Αυστρία όμως συνθηκολογεί και το σχέδιο ματαιώνεται. Επι-
στρέφει στην Φρανκφούρτη του Όντερ. Καταπιάνεται με τον 
Πρίγκιπα του Χόμπουργκ.

1810
Από τον Ιανουάριο βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου διαμένει, με 
εξαίρεση κάποια μικρά διαλείμματα, ως το θάνατό του. Περ-
νάει ονειρεμένες «μουσικές βραδιές» στο σπίτι των Φόγκελ. Η 
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σχέση του με την κυρία Εριέττα Φόγκελ παραμένει πλατωνική, 
εκφράζεται όμως με παθιασμένες λέξεις.
Εκδίδεται ο πρώτος τόμος με τις νουβέλες του και το Κατε ρι-
νάκι του Χαϊλμπρόν. Τελειώνει τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ. 
Ξεκι νάει τα Βραδινά Φύλλα του Βερολίνου (Berliner Abend-
blätter), μια καθημερινή εφημερίδα με τοπικές ειδήσεις και 
σκοπό την προώθηση των εθνικών ζητημάτων. Εκεί δημοσιεύ-
ει μεταξύ άλλων και τις Μαριονέτες του (Über das Mario net-
ten theater).

1811
Η λογοκρισία γίνεται ασφυκτική και η εφημερίδα αναγκαστι-
κά κλείνει. Κυκλοφορεί ο δεύτερος τόμος με τις νουβέλες του, 
ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα διηγήματα Η ζητιά-
να του Λοκάρνο (Das Bettelweib von Locarno) και Αρραβωνιά-
σματα στον Αγιο Δομίνικο (Die Verlobung in St. Domingo). 
Το Κατερινάκι ανεβαίνει στη Βαμβέργη. Ο Πρίγκιπας του Χό-
μπουργκ ξεσηκώνει κατακραυγή. Ο Κλάιστ είναι άπορος, άνερ-
γος και βαθιά πληγωμένος. «Ούτε τη μύτη μου δε βγάζω από 
το παράθυρο, γιατί πονάει μόλις την αγγίξει το φως της μέ-
ρας» γράφει στις 10 Νοεμβρίου στην αγαπημένη του ξαδέρφη, 
τη Μαρί φον Κλάιστ.
Η Εριέττα Φόγκελ που πάσχει από καρκίνο, τον παρακαλεί να 
τη σκοτώσει. Σχεδιάζουν από κοινού την αυτοκτονία τους. Στις 
20 Νοεμβρίου, στη λίμνη Βάννζεε στα νοτιοδυτικά του Βερο-
λίνου, πίνουν τσάι, κρασί και ρούμι, γράφοντας ταυτόχρονα 
επιστολές. Ο Κλάιστ αποχαιρετά την Ουλρίκε δηλώνοντας πως 
περιμένει «με άφατη αγαλλίαση» το τέλος. Η Εριέττα παραγ-
γέλνει στο σύζυγό της: «Ούτε στο θάνατο μη με χωρίσεις από 
τον Κλάιστ». Στις 21 ο Κλάιστ την πυροβολεί —κατόπιν συ-
γκατάθεσής της— με μια σφαίρα στην καρδιά, κι έπειτα βά-
ζει το όπλο στο στόμα του και αυτοχειρεί. Θάβονται πλάι πλάι 
στο σημείο ακριβώς της αυτοκτονίας. Ο τάφος του Κλάιστ εί-
ναι σφραγισμένος με έναν χαρακτηριστικό στίχο από τον Πρί-
γκιπά του: «Και τώρα είσαι όλη δική μου, Αθανασία!»
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Curt Hohoff*

Το φαινόμενο Κλάιστ
Μετάφραση: Αναστασ ία Δασκαρόλη

Ο Χάινριχ φον Κλάιστ είναι ο ποιη-
τής της μετάβασης από την εικό-
να του κόσμου που είχε ο γερμα-

νικός κλασικισμός προς το παρόν. Δεν εί-
ναι μήτε ένας παθιασμένος μήτε ένας ιδε-
αλιστής. Ο κόσμος και η ζωή δεν έχουν 
πλέον για εκείνον κανένα καθορισμένο ή 
προσδιοριζόμενο νόημα, ο κόσμος και η 
ζωή είναι «εύθραυστα», είναι ένα αίνιγ-
μα, είναι παραπλάνηση. Η αποκαλούμενη 

πραγματικότητα δεν κυριαρχείται ούτε διακατέχεται από κά-
ποια ιδέα. Είναι ο φοβερός σύντροφος κάθε ανθρώπου. Οι νό-
μοι της πραγματικότητας συγχέουν, είναι μανιώδεις και μυ-
στήριοι, μάλιστα ανεδαφικοί, και όσο αυτό καθίσταται σαφέ-
στερο, τόσο μοναχικότερος αισθάνεται κάθε άνθρωπος. Υπάρ-
χει Θεός και υπάρχουν θεοί, αλλά είναι αυτού του κόσμου και 
συμμετέχουν στη σύγχυση του ανθρώπου. Συνεπώς, ο άνθρω-
πος πρέπει να κρατηθεί από το Εγώ του, από το αίσθημα που 
έχει για τον εαυτό του. […]

Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ βλέπει τον ίδιον του τον τάφο 
και συνταράσσεται από ένα —άγνωστο για τον κλασικισμό— 
υπαρξιακό ρίγος, που τον «ελευθερώνει».
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Ο Κλάιστ αποτελούσε για τον ίδιον του τον εαυτό ένα μυ-
στήριο. Ένας μεγαλόπνοος χαρακτήρας και καλλιτέχνης που 
διαβρώνεται σιγά σιγά από αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, μια 
διπλή καταβολή ντροπής και ευχαρίστησης, σκληρότητας και 
ηπιότητας, παραμυθένιας ονειροπόλησης και τρομερών αποφά-
σεων οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο χαρακτήρας του είναι 
παθολογικός. Kαι τούτο ευσταθεί στο βαθμό που ο μοντέρνος 
άνθρωπος είναι εν γένει μη ομαλός, στο βαθμό που το Eίναι 
και η Συνείδηση παύουν να είναι ενωμένα.

O Κλάιστ ήταν για λόγους οικογενειακής παράδοσης καταρ-
χάς στρατιώτης, και κατόπιν στράφηκε προς την λογοτεχνία. 
Tο εθνικό φρόνημα δεν τον περιόρισε ποτέ, ο δεσποτισμός μιας 
αφόρητης στρατιωτικής διακυβέρνησης είναι αυτό που αφύ-
πνησε τον πατριώτη. Tότε όμως βρήκε εναντίον του εχθρού λό-
γους τόσο δαιμονικού μεγαλείου, ώστε ο τριαντάχρονος Κλάιστ 
να μπορεί να θεωρείται ο διανοητικά ανώτερος αντίπαλος ενός 
Nαπολέοντα. Αυτό το στερεότυπο διατηρήθηκε καθ’ όλον τον 
19ο αιώνα. O Κλάιστ θεωρούνταν ο κατ’ εξοχήν πρώσος ποιη-
τής, πράγμα παράδοξο, διότι ο βασιλιάς θεωρούσε τον Κλάιστ 
προδότη και λιποτάκτη. Aπαγόρευσαν στην Πρωσία τη σκηνο-
θεσία του Πρίκιπα του Xόμπουργκ, επειδή το έργο δείχνει έναν 
στρατηγό να χάνει τις αισθήσεις του. 

O Κλάιστ ήταν φιλόδοξος, ήθελε πάντοτε το ύψιστο, ήθε-
λε να αρπάξει το δάφνινο στεφάνι από τον Γκαίτε, για να εί-
ναι εκείνος ο μεγαλύτερος ποιητής. Aπό κάποια άποψη ο Κλά-
ιστ ολοκλήρωσε το έργο του Σίλλερ και ξεπέρασε τις προθέσεις 
του Γκαίτε. O Γκαίτε στράφηκε εναντίον του, επειδή διαισθα-
νόταν ότι αυτός ο νέος άνδρας ζούσε με συνέπεια αυτό που 
εκείνος είχε με τρόμο απαρνηθεί από την περίοδο της Bαϊμά-
ρης και εξής. H αυτοκαταστροφική τάση ήταν πάντοτε ζωντα-
νή στον Κλάιστ, τον παράσερνε σε σκέψεις αυτοκτονίας, την 
οποία και εν τέλει πραγματοποίησε. O αντίθετος πόλος ήταν η 
ανάγκη του για ηρεμία. Επί χρόνια ήλπιζε να μπορέσει να γί-
νει αγρότης. Tου άρεσε το παλιό ρητό του Zωροάστρη, σύμφω-
να με το οποίο το πιο τιμητικό για έναν άνδρα είναι να φυ-
τέψει ένα δένδρο, να σκοτώσει έναν εχθρό και να γεννήσει ένα 
παιδί. Tι συνδέει αυτές τις αξιώσεις; Oι στόχοι αυτοί βρίσκονται 
πέρα από τον Κλάιστ, είναι εκείνη η χάρις, την οποία αναζη-
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τούσε και την οποία είχε εδώ και εκεί στη ζωή του. H μεγαλο-
μανής αξίωση εξισορροπείται στον Κλάιστ από μια απλότητα 
παιδική, σχεδόν από ταπεινοφροσύνη.

Στο έργο του Κλάιστ επανέρχονται ξανά και ξανά ορισμέ-
να μοτίβα που μπορούμε να θεωρήσουμε σύμβολα της αμφί-
σημης οπτικής του για τον κόσμο. Έτσι, στην πόλη του Bύρ-
τσμπουργκ τον συγκλόνισε η όψη μιας θολωτής αψίδας, που 
στηρίζεται στατικά με την πίεση της βαρύτητας που ασκεί κά-
θε πέτρα στην άλλη. Ένα άλλο μοτίβο είναι η δυνατή δρυς, 
που πέφτει επειδή η θύελλα αρπάζει το φύλλωμά της, ενώ ο 
σκληρός κορμός μένει όρθιος. Tο μοτίβο αυτό επαναλαμβάνε-
ται στις επιστολές, στο δράμα Oικογένεια Σρόφενστάιν και στο 
τέλος της Πενθεσίλειας. Πρόκειται για παράδοξες εικόνες που 
δεν θα είχαν νόημα ούτε στη δραματουργία του Σίλλερ ούτε σε 
εκείνη του Γκαίτε. Όμως ο Κλάιστ δεν έγινε ούτε κυνικός ούτε 
μηδενιστής, όπως κάποιοι ρομαντικοί, γιατί διατήρησε το βα-
θύ αίσθημα ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και η αλήθεια και η 
αγνότητα. Σε αυτό συνίσταται η ανείπωτη ευγένεια των έργων 
του. Oι μάρτυρές του είναι ο στίχος και το ύφος, η ευφωνία 
και η γλώσσα και το μεγαλείο της δραματικής εκτίναξης πέρα 
από κάθε πιθανό.

Όλοι οι ήρωες του Κλάιστ, όλο το σώμα των έργων του, 
υπερ βαίνουν την περιορισμένη από ανησυχίες ζωή του. Aκρι-
βώς όπως ο εαυτός του παρέμεινε για τον ίδιο πάντοτε ένα μυ-
στήριο, έτσι και η ζωή του δεν μπορεί να εξηγήσει τα έργα του. 

H λύτρωση και η απελπισία είναι αλληλένδετα, το γήινο και 
το θεϊκό είναι απατηλά χωρισμένα και συγχρόνως μαζί πλεγ-
μένα. Aυτό μαρτυρούν οι τόσο συγκινητικές φιγούρες, όπως η 
Tόνι και το Kατερινάκι, και τα ίδια λέγει με τον φοβερό τρόπο 
ο Kόλχας. Στον εύθραυστο αυτό κόσμο υπάρχουν πάντα ση-
μεία, στα οποία ανοίγεται ο παράδεισος: στην αγάπη, και ο τό-
πος της είναι η πέργκολα, η σπηλιά, το κρεβάτι και, τέλος —ο 
πλέον μυστηριώδης και δεινότερος απ’ όλα— ο θάνατος. 

H ευσέβεια του Κλάιστ απέναντι στην ύπαρξη ήταν και η 
εμπιστοσύνη του, και αυτό τη διαχωρίζει από τη γυμνή απαι-
σιοδοξία και το μηδενισμό του αιώνα που τον ακολούθησε. 
Δεν βρήκε όμως άλλα λόγια για να εκφρασθεί παρά τις μορφές 
των δραμάτων του, την Aλκμήνη, την Πενθεσίλεια, το Kατε-
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ρινάκι. Mαζί με τον Γκαίτε είναι ο ποιητής των γυναικών με 
βάθος και αλήθεια. Eίναι οι φορείς μιας λανθάνουσας συνή-
θως ενσάρκωσης της αλήθειας και της αγνότητας. Νωρίς απο-
δεσμεύτηκε από τη δογματική πίστη. Στη Δρέσδη και στην πό-
λη του Bύρτσμπουργκ απέκτησε γνώσεις για ένα χριστιανικό 
πρότυπο, και στα μεγαλύτερα δράματά του προσεγγίζει κάποια 
από τα μυστικά του χριστιανισμού τόσο στενά, ώστε δεν έλει-
ψαν οι απόπειρες να θεωρηθεί η αλήθεια των έργων του χρι-
στιανική. Aσφαλώς, ο Κλάιστ επεδίωκε μια σύνθεση που υπερ-
βαίνει όλες τις έννοιες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
*. Απόσπασμα από τη μονογραφία του Curt Hohoff, Hein rich von Kleist 

in Selbstzeugnissen und Bild do ku menten [O Xάινριχ φον Κλάιστ σε προσω-
πικά σημειώματα και φωτογραφικά ντοκουμέντα], Αμβούργο 1958, το οποίο 
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε ελληνική μετάφραση στο πρόγραμμα της πα-
ράστασης Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ στο Εθνικό Θέατρο το 2008 σε σκηνο-
θεσία του Λευτέρη Βογιατζή και μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη. Το κείμε-
νο αναδημοσιεύεται εδώ κατόπιν ευγενικής παραχώρησης της μεταφράστριας.
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Και τώρα είσαι όλη δική μου, Αθανασία! Ο τάφος του Χάινριχ φον 
Κλάιστ κοντά στη λίμνη Βάννζεε στο Βερολίνο.
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Στιγμιότυπο από την παράσταση Η σπασμένη στάμνα (1954) του 
Εθνικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολοωμού. Θεατρική περίο-
δος 1954-55. Ηθοποιοί: Καίτη Λαμπροπούλου (Εύα), Χρήστος Ευθυ-
μίου (Δικαστής Αδάμ).
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Όλγα Λασκαρ ί δου

Ο Χάινριχ φον Κλάιστ στην Ελλάδα

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 ο Χάινριχ φον Κλάιστ (1777-
1811) είναι λιγότερο ή περισσότερο γνωστός στην Ελλά-
δα ως θεατρικός συγγραφέας. Ήδη το 1817, έξι μόλις 

χρόνια μετά την αυτοκτονία του στις όχθες της λίμνης Βάν-
νζεε στο Βερολίνο, ο Κλάιστ αναφέρεται στα Γραμματικά του 
Κωνσταντίνου Οικονόμου ως ένας από τους τρεις σημαντικό-
τερους Γερμανούς θεατρικούς συγγραφείς μαζί με τον Γκότ-
χολντ Έφραιμ Λέσσινγκ και τον Φρειδερίκο Σίλλερ.1 Παρόλα 
αυτά θα χρειαστεί να περάσει σχεδόν ένας αιώνας από το θά-
νατο του συγγραφέα προτού το ελληνικό —για την ακρίβεια: 
το αθηναϊκό— κοινό έχει την ευκαιρία να δει έργο του επί θεα-
τρικής σκηνής. Το 1906 ανεβαίνει στο Βασιλικό Θέατρο Η Σπα-
σμένη Στάμνα (Der zerbrochene Krug) σε μετάφραση Κωνστα-
ντίνου Χατζόπουλου και σκηνοθεσία Θωμά Οικονόμου. Γεννη-
μένος στη Βιέννη και με μακρά θητεία στο βιεννέζικο θέατρο, 
ο Οικονόμου μετέφερε τη θεατρική του εμπειρία στο Βασιλικό 
Θέατρο, το ρεπερτόριο του οποίου κατά την πρώτη αυτή περί-
οδο λειτουργίας του (1901-1908) αποτελούνταν ως προς το ένα 
τρίτο σχεδόν από γερμανόφωνα έργα.2 Το γεγονός ωστόσο ότι 
το όνομα του Κλάιστ απαντά μόνο μία φορά στο δραματολό-
γιο της εποχής, δηλώνει μάλλον ισχνό ενδιαφέρον για το έργο 
του, παρόλο που, σύμφωνα με την κριτική του Λ. Σιγανού στο 
περιοδικό Νουμάς, η παράσταση της Σπασμένης στάμνας είχε 
επιτυχία. Το έργο, μια «τεχνικώτατη» γερμανική κωμωδία «μὲ 
λεπτὸ κι’ ἐξυπνώτατο διάλογο», γράφει ο Σιγανός, «ἄρεσε στὸ 
κοινὸ κι’ ἀξίζει ἀλήθεια πολὺ νὰ παρασταθῇ και πολλοὶ νὰ τὸ 
δοῦνε». Από τα έργα του Κλάιστ, που είναι γραμμένα «μὲ τὴν 
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πνοὴ τῆς πραγματικῆς ζωῆς παρὰ μὲ τὴν ἐπίδραση τοῦ ρομα-
ντισμοῦ», ο Σιγανός ξεχωρίζει τον Πρίγκιπα του Χόμπουργκ 
(Prinz Friedrich von Homburg) και την Κατερίνα Heilbronn 
(Das Käthchen von Heilbronn oder Die Feuerprobe), που μα-
ζί με τη Σπασμένη Στάμνα, «θεωροῦνται ἀριστουργήματα κι’ 
ἀκόμα ὣς σήμερα [το 1906] βρίσκουνται στὰ ρεπερτόρια τοῦ 
Γερμανικοῦ θεάτρου».3 

Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ είναι το επόμενο έργο του 
Κλάιστ που θα παιχτεί σχεδόν τριάντα χρόνια αργότερα στην 
Αθήνα. Ένας ακόμη σκηνοθέτης του Εθνικού —πλέον— Θεά-
τρου με γερμανική παιδεία, ο Δημήτρης Ροντήρης, θα σκηνοθε-
τήσει το 1938 μια «παράσταση-ογκόλιθο», όπως χαρακτηρίζεται 
σήμερα.4 Το πρόγραμμα της παράστασης περιέχει ένα εκτενές 
κείμενο του Λέοντα Κουκούλα που υπογραμμίζει τον γερμα-
νικό, αλλά ταυτόχρονα και πανανθρώπινο χαρακτήρα του έρ-
γου του Κλάιστ, ο οποίος —αν και θεωρείται «ὁ κορυφαῖος καὶ 
πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸς δραματουργὸς τοῦ γερμανικοῦ ρωμα-
ντισμοῦ» και αποτελεί μαζί με τον Σίλλερ και τον Γκαίτε την 
«ἡρωικὴ τριανδρία τῆς γερμανικῆς δραματικῆς ποιήσεως»— εί-
ναι, όπως ομολογεί ο Κουκούλας, «σχεδὸν ἄγνωστος στὴν Ἑλλά-
δα».5 Η πλοκή του έργου εν συντομία έχει ως εξής: Ο νεαρός 
πρίγκιπας Φρειδερίκος καταδικάζεται σε θάνατο επειδή κατά τη 
μάχη του Φέρμπελλιν (ανάμεσα σε Πρώσους και Σουηδούς το 
1675) παραβαίνει τη στρατιωτική πειθαρχία και ενεργεί αυτο-
βούλως, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την έκβαση της μάχης. Τρο-
μοκρατημένος μπροστά στην προοπτική της εκτέλεσής του, ο 
πρίγκιπας εκλιπαρεί να του απονεμηθεί χάρη, όμως ο Μεγάλος 
Εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου Φρειδερίκος Γουλιέλμος ενα-
ποθέτει το δίκαιο ή μη της καταδίκης του στην κρίση του ίδιου 
του πρίγκιπα, ο οποίος, μετά από μεγάλη εσωτερική πάλη, απο-
δέχεται τελικά την αναγκαιότητα της τιμωρίας του. Μόνο μετά 
την αποδοχή αυτή ο Μεγάλος Εκλέκτορας του απονέμει χάρη. 
Για τον Κουκούλα Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ είναι «πατριω-
τικὸ ἔργο […] βαθύτατα ἀνθρώπινο»6. Ο ηρωισμός και η αρετή 
που αποπνέει δεν υπαγορεύονται «ἀπὸ μιὰ πρόθεση ἐξάρσεως 
τοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος τῶν Βρανδεμβούργων», αλλά έρ-
χονται «σὰν ἀναπόφευκτες συνέπειες μιᾶς πυκνῆς ἐσωτερικῆς 
ζωῆς ποὺ θυσιάζει τὰ πάντα στὸ χρέος ἀπὸ ἀνάγκη φυσική, 
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γιὰ τὴν ἀποκατάσταση μιᾶς φυσικῆς ἁρμονίας, ποὺ χωρὶς αὐτὴ 
εἶναι ἀδιανόητη ἡ ὁμαδικὴ εὐτυχία καὶ ἡ ζωὴ τοῦ συνόλου. […] 
Ἡ σκοπιμότης δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὸ ἔργο τοῦ Κλάιστ. Ὑπάρ-
χει μόνον ἡ ποίηση, ἡ καθαρὴ ποίηση, ποὺ αὐτὴ καὶ μόνο δη-
μιουργεῖ ἀλήθεια καὶ ζωὴ στὴν τέχνη»,7 καταλήγει ο κριτικός.

Θέαμα «καθαρὰ καλλιτεχνικὸ» ήταν, σύμφωνα με τον κρι-
τικό Άλκη Θρύλο,8 και η παράσταση της Πενθεσίλειας (Pen-
thesilea) που δόθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 
1939, στα νταμάρια του Λυκαβηττού. Ο σκηνοθέτης της παρά-
στασης Τάκης Μουζενίδης είναι ο τρίτος σκηνοθέτης της επο-
χής με γερμανική παιδεία, ο δε μεταφραστής Ιωάννης Οικο-
νομίδης είχε παρουσιάσει αποσπάσματα της τραγωδίας ήδη το 
1929 στο Νουμά. Σε αυτό το πρώτο ουσιαστικά ελληνικό ειδι-
κό δημοσίευμα για τον Κλάιστ ο Οικονομίδης σκιαγραφεί μια 
εικόνα του συγγραφέα που υπογραμμίζει πάνω απ’ όλα την 
ιδιαιτερότητά του: το ανήσυχο πνεύμα του, την «ἔξαλλη» φύ-
ση του, την «ἄκρατη φιλοδοξία» του να δημιουργήσει ένα έρ-
γο «ποὺ ὁ κόσμος νὰ μὴν τὄχει ξαναδεῖ». Όμως ο «πόθος» του 
Κλάιστ ήταν «πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις του», γράφει ο Οικονο-
μίδης. Παρόλο το «παραφόρτωμά» της ωστόσο, η Πενθεσίλεια 
μπορεί «νὰ θεωρηθεῖ ἀριστούργημα στὸ εἶδος του», καθώς το 
θέμα, το ύφος και η σκηνική οικονομία μαρτυρούν την επί-
δραση των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και την προσπάθεια 
του Κλάιστ να τους μιμηθεί, «γεμίζοντας ὅμως τὴν κλασικὴ 
μορφὴ μὲ τὴ ρωμαντικὴ ψυχή του» και «μὲ τὰ βίαια αἰσθήμα-
τα τῆς καρδιᾶς του».9

Η παράσταση αυτή της Πενθεσίλειας κατέχει ιδιαίτερη θέση 
στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, καθώς πρόκειται για την 
πρώτη παράσταση σε μη θεατρικό χώρο στην Ελλάδα. «Ἀνά-
μεσα κι’ ἀπάνω στοὺς πραγματικοὺς βράχους, ποὺ ἀναπαρά-
σταιναν ζωηρά, ὅπως δὲν θὰ κατόρθωνε κανένα τεχνητὸ σκη-
νικό, ἕνα πελώριο πεδίο μάχης, τὰ πλήθη τῶν ἀμαζόνων καὶ 
τῶν πολεμιστῶν κινήθηκαν μὲ ἄνεση καὶ μὲ ἁρμονία. Κάθε κί-
νηση ἦταν καὶ στοχασμένη, καλλιτεχνική, καὶ σύγχρονα φαι-
νόταν πάντα ἀνεπιτήδευτη. Ἄπειρες εἰκόνες, ποὺ […] ἔμοια-
ζαν σὰν πίνακες μεγάλων ζωγράφων»,10 γράφει ο Άλκης Θρύ-
λος. Ο σκηνοθέτης «δημιούργησε ἕνα ὑπέροχο θέαμα καὶ ἐπέ-
βαλλε καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἐκτελεστές, παιδιὰ ἄπειρα, ποὺ πρώ-
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τη φορὰ ἔπαιζαν, τόση πειθαρχία, ὥστε εμφανίστηκαν σχεδὸν 
σὰν δοκιμασμένοι ἡθοποιοί.» Διότι —αυτή είναι η δεύτερη ιδι-
αιτερότητα της παράστασης— ο πολυπληθής ερασιτεχνικός θί-
ασος αποτελούνταν από μέλη της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαί-
ας (ΕΟΝ) και των Ταγμάτων Εργασίας του Μεταξά.11 Το «ρω-
μαντικὸ ἔργο» του Κλάιστ είχε επιλεγεί για τον εορτασμό της 
τρίτης επετείου του καθεστώτος, και ο λόγος ήταν σύμφωνα 
με τον Άλκη Θρύλο, οι «θεαματικές του δυνατότητες». Παρό-
λο που «εἶναι σὲ ἀρκετὲς σκηνὲς ἀρκετὰ πολύλογο καὶ κούφιο 
καὶ συνεπῶς πληκτικό, τὸ θέαμα κάτω ἀπὸ τὸν ἔναστρο οὐρανὸ 
ἦταν τόσο ὡραῖο, ὥστε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὡς τὸ τέλος μὲ ἡλέκτρισε, 
μὲ μαγνήτισε, μ’ ἐνθουσίασε. Εἶχα καιρὸ νὰ αἰστανθῶ σὲ παρά-
σταση μιὰ τόσο ζωηρὴ αἰσθητικὴ χαρά».12 

Υπογραμμίζοντας την καθαρά «αισθητική» πλευρά της πα-
ράστασης, η κριτική του Άλκη Θρύλου δεν επιτρέπει σαφή συ-
μπεράσματα για τον ενδεχόμενο προπαγανδιστικό χαρακτή-
ρα της «υπερπαραγωγής» του Μουζενίδη. Αναρωτιέται κανείς 
όμως όχι μόνο γιατί επελέγη μια νεότερη γερμανική αντί μιας 
αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, αλλά και γιατί επελέγη ειδικά η 
Πενθεσίλεια, ένα έργο που, παρά την αρχαιοπρεπή μορφή του, 
δεν αναβιώνει με κανέναν τρόπο το κλασικό πρότυπο της αρ-
μονίας και της ομορφιάς, όπως διαφάνηκε ήδη από το σχόλιο 
του μεταφραστή Οικονομίδη πιο πάνω. Αντίθετα, η τραγωδία 
αναπαριστά με τον πιο βίαιο τρόπο εσωτερικές συγκρούσεις του 
σύγχρονου υποκειμένου που περιέγραψε ο Ζίγκμουντ Φρόυντ 
πολύ αργότερα. Η Πενθεσίλεια είναι βασίλισσα της μητριαρχι-
κής κοινωνίας των Αμαζόνων, η οποία έξω από τα τείχη της 
Τροίας ερωτεύεται τον Αχιλλέα. Ο έρωτάς της αντιβαίνει όμως 
στις αρχές των Αμαζόνων που θέλουν τους άνδρες μόνο για 
γονιμοποίηση. Μη μπορώντας να ισορροπήσει το πάθος με την 
υποχρέωση υποταγής στο νόμο των Αμαζόνων, η Πενθεσίλεια 
αναμετράται με τον Αχιλλέα και ορμά εντέλει ως μαινάδα με 
τα σκυλιά της και τον κατασπαράσσει. Η μανία και η τρέλα 
στις οποίες έχει οδηγηθεί εξαιτίας του εσωτερικού διχασμού της 
δεν της επιτρέπουν να δει ότι ο Αχιλλέας ήθελε την αναμέτρη-
ση μόνο και μόνο για να της παραδοθεί. Όταν, πολύ αργά πια, 
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, η Πενθεσίλεια πεθαίνει.

Αν και κατά πόσο η αρχαϊκή αγριότητα της Πενθεσίλειας 
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πρόβαλλε το «καλό πρότυπο γενναιότητας που πρόσφεραν οι 
πολεμοχαρείς Αμαζόνες», όπως αναφέρει η Δηώ Καγγελάρη,13 ή 
απηχούσε άμεσα τη μεταξική ιδεολογία για τις νεαρές γυναί-
κες, οι οποίες «έπρεπε να γίνουν πριν από οτιδήποτε άλλο άξι-
ες να λέγονται Ελληνίδες», όπως ισχυρίζεται η Μαρίνα Πετρά-
κη,14 είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. 
Ενδιαφέρον θα είχε όμως η σύγκριση της παράστασης του Μου-
ζενίδη με φουτουριστικές εκδηλώσεις στη ναζιστική Γερμανία, 
όπου έργα του Κλάιστ παίζονταν σε μεγάλους υπαίθριους χώ-
ρους, με στόχο να παρέχουν μια συλλογική εμπειρία και το βί-
ωμα της «λαϊκής συνοχής», όπου η δυναμική του χώρου δη-
μιουργούσε ταυτόχρονα έναν προπαγανδιστικό κώδικα για την 
εξάπλωση του Τρίτου Ράιχ.15 

Μεταπολεμικά πια, το 1954, θα ανεβεί για άλλη μία φορά 
Η σπασμένη στάμνα, αυτή τη φορά στο Δημοτικό Θέατρο Πει-
ραιώς και σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμού και μετάφραση Ι. Οι-
κονομίδη. Στο πρόγραμμα της παράστασης ο Άγγελος Τερζά-
κης χαρακτηρίζει την κωμωδία έργο κλασικό, «γεμάτο οἶστρο 
καὶ ὑγεία», όπου «ἡ σάτυρα […] τῶν ἀνθρώπων συνδυάζεται 
μὲ τοὺς ἁδρά, στερεά σχεδιασμένους τύπους, ἐνῷ τὸ πλούσιο 
γραφικὸ χρῶμα τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἔρχεται νὰ ζεστάνει τὸν 
μικρὸ ἀλλὰ καὶ τόσο κρυστάλλινα διαυγὴ αὐτὸν πίνακα μὲ 
τοὺς οἰκείους τόνους. Εἶναι κάτι σὰν τὰ ζωγραφικὰ ἐκεῖνα ἔργα 
τῆς φλαμανδικῆς σχολῆς, ἑνὸς τόπου δηλαδὴ ποὺ εἶναι περί-
που καὶ τὸ γεωγραφικὸ πλαίσιο τοῦ ἔργου.»16 Η υπόθεση της 
κωμωδίας εκτυλίσσεται στο Χόιζουμ, ένα μικρό χωριό κοντά 
στην Ουτρέχτη, όπου ο δικαστής Αδάμ προσπαθεί δήθεν να 
αποδώσει δικαιοσύνη σε μια υπόθεση, στην οποία ο ίδιος είναι 
ο ένοχος. Επανειλημμένα έχει υπογραμμιστεί από τη φιλολογία 
η συγγένεια της Σπασμένης στάμνας με τον Οιδίποδα τύραννο 
του Σοφοκλή, την αναλυτική τεχνική του οποίου χρησιμοποι-
εί ο Κλάιστ για να δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες 
κωμωδίες του γερμανικού ρεπερτορίου. Το «κακό», που αποκα-
λύπτεται εδώ σταδιακά, συνέβη το προηγούμενο βράδυ: Ένας 
άγνωστος επισκέπτης στο δωμάτιο της νεαρής Εύας έσπασε μια 
πολύτιμη στάμνα. Το θέμα έχει έρθει στο δικαστήριο, καθώς η 
μητέρα της Εύας θέλει να αποζημιωθεί — και να σώσει την τι-
μή της κόρης της. Όλους συμφέρει, λοιπόν, να αποδειχτεί πως 
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ένοχος είναι ο αρραβωνιαστικός της Εύας, ο Ρούπρεχτ, πράγμα 
που όμως η κοπέλα αρνείται, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το 
όνομα του πραγματικού ενόχου. Τα πράγματα περιπλέκονται 
ακόμη περισσότερο, επειδή στη δίκη παρίσταται ο σύμβουλος 
δικαιοσύνης από την Ουτρέχτη Βάλτερ, που περιοδεύει τη χώ-
ρα επιθεωρώντας τα δικαστήρια. Η αλήθεια αποκαλύπτεται στο 
τέλος σε όλους, θεατές και ήρωες του έργου: Ο ίδιος ο δικαστής 
Αδάμ ήταν αυτός που επισκέφτηκε την Εύα στο δωμάτιό της 
με πρόφαση την υποτιθέμενη επιστράτευση του Ρούπρεχτ που 
εκείνος τάχα θα εμπόδιζε. Το αίσιο τέλος βρίσκει την Εύα και 
τον Ρούπρεχτ ξανά μονιασμένους, τον γραμματέα Λιχτ στη θέ-
ση του δικαστή Αδάμ, που παύεται μεν από το αξίωμά του, δεν 
θα υποστεί όμως σοβαρότερες κυρώσεις, εφόσον «έχει τα ταμεία 
σωστά», όπως το θέτει ο επιθεωρητής. Και η κυρά-Μάρθα ανα-
ζητά το δρόμο για το κυβερνείο στην Ουτρέχτη, γιατί «κι αυτή 
εδώ η στάμνα / πρέπει να βρει το δίκιο της».17

Την κλασική αυτή κωμωδία (σε νέα μετάφραση της Τζένης 
Μαστοράκη) επέλεξε το 1982 ο νεοσύστατος θίασος «Σκηνή» 
για να εγκαινιάσει τις παραστάσεις του. Με την πολυσυζητημέ-
νη παράσταση των Λευτέρη Βογιατζή - Βασίλη Παπαβασιλείου 
φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε η ευχή του κριτικού της πα-
ράστασης του 1906, καθώς η Στάμνα είναι έκτοτε το πιο πολυ-
παιγμένο έργο του Κλάιστ στην Ελλάδα. Όχι μόνο ξεπέρασε τις 
300 παραστάσεις στο «Θέατρο της Οδού Κυκλάδων», αλλά ανε-
βαίνει τακτικά σε μικρές και μεγάλες, επαγγελματικές και ερα-
σιτεχνικές σκηνές ανά τη χώρα.18 Οι ως επί το πλείστον εγκωμι-
αστικές κριτικές της παράστασης του Βογιατζή φωτίζουν ταυ-
τόχρονα τα διαφορετικά επίπεδα ερμηνείας του σατιρικού πυ-
ρήνα της κωμωδίας. Ο Θ.Δ. Φραγκόπουλος για παράδειγμα χα-
ρακτηρίζει το έργο «θερμό, τολμηρό και πολιτικά υποψιασμέ-
νο».19 Η μεταφορά σε άλλον τόπο και άλλο χρόνο είναι ένα τέ-
χνασμα του συγγραφέα προκειμένου να αποκαλύψει «τη φαυ-
λότητα του άδικου» που επικρατούσε στην Πρωσία του 1800. 
Πρόκειται, λοιπόν, για μια «αριστοτεχνικά δοσμένη απεικόνι-
ση της κατάστασης», μια διακριτική «πολιτική σάτιρα […] της 
κακοδικίας που καταπίεζε τα κατώτερα λαϊκά στρώματα της 
εποχής του Κλάϊστ». Η «αδιατάρακτη, ικανή και ακριβοδίκαιη 
κρίση του επιθεωρητή των δικαστηρίων» αντισταθμίζει ωστό-
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σο την «παρωδία απονομής της δικαιοσύνης» από τον δικαστή 
Αδάμ. Και καθώς η τελική έκβαση «ικανοποιεί απόλυτα το αί-
σθημα του δικαίου και της τρέχουσας ηθικής», η σάτιρα παρα-
μένει «ανώδυνη για τους κρατούντες».20 Εκ διαμέτρου αντίθε-
τη είναι η άποψη του Γιάννη Βαρβέρη, που ερμηνεύει το έργο 
ως διαμαρτυρία ενάντια στη θεσμική ακαμψία του κράτους δι-
καίου και στον κρατικό παρεμβατισμό που εκπροσωπεί ο δικα-
στικός επιθεωρητής.21 Μια άλλη ερμηνευτική οδό ακολουθεί ο 
Κώστας Γεωργουσόπουλος, υποστηρίζοντας πως αυτό που φαι-
νομενικά παρουσιάζεται ως κωμωδία ηθών, αποτελεί μια «με-
ταφυσική σάτιρα» του προπατορικού αμαρτήματος.22 Ο Τάσος 
Λιγνάδης πάλι υπογραμμίζει τη σχέση της Σπασμένης Στάμνας 
με την αρχαία τραγωδία: Η στατική σκηνική δράση σε συνδυα-
σμό με «μια συναρπαστικά αδιάλειπτη δράση του λόγου» φέρ-
νουν «αυτόματα στο νου τη δραματουργική εκείνη αντίληψη 
όπως την εξέθεσε για πάντα η αρχαία ελληνική τραγωδία.»23 
Για άλλους, τέλος, το έργο «θίγει θέματα αιώνια επίκαιρα: το 
εφικτό ή το ανέφικτο της ανθρώπινης δικαιοσύνης, τα όρια 
της λογικής γνώσης, τη διεκδίκηση του απόλυτου έρωτα» κ.ά.24 

Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον Κλάιστ στη χώ-
ρα μας εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια με τον εμπλουτισμό 
του ρεπερτορίου με «νέα» έργα. Το 2003 ανεβαίνει στη Θεσσα-
λονίκη Το Κατερινάκι από το Χάϊλμπρονν (σε σκηνοθεσία του 
Ούγγρου Ατίλα Ρέτλι και μετάφραση του Πέτρου Μάρκαρη), 
ενώ η ελληνική πρώτη του Αμφιτρύωνα (Amphitryon) ήταν το 
2005 στο αθηναϊκό Θέατρο Αμόρε (σε σκηνοθεσία Νίκου Χα-
τζόπουλου και μετάφραση Γιώργου Δεπάστα). Δεν λείπουν, βέ-
βαια, και οι παραστάσεις των «παλιών», γνωστών έργων: Δύο 
φορές ακόμη σκηνοθετήθηκε η Πενθεσίλεια, και τις δυο εκτός 
Αθηνών,25 και άλλη μία φορά ο Πρίγκιπας του Χόμπουργκ.26 
Τέλος —είναι και αυτό μια ένδειξη για την αυξανόμενη δημο-
τικότητα του συγγραφέα— πληθαίνουν οι διασκευές-δραματο-
ποιήσεις. Από αυτές ξεχωρίζει πρώτα απ’ όλα το Στο πανδοχείο 
Stimming που σκηνοθέτησε ο Θόδωρος Εσπίριτου την άνοιξη 
του 2001. Πρόκειται για ένα κολλάζ βασισμένο σ’ ένα  φάκελο 
του Michel Tournier με ντοκουμέντα (επιστολές, καταθέσεις 
μαρτύρων, αστυνομικά δελτία κλπ.) που ανασυνθέτουν την 
αυτοκτονία του Κλάιστ.27 Στο εισαγωγικό κείμενο της Χαράς 
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Μπακονικόλα στο πρόγραμμα της παράστασης γίνεται φανερή 
και μια μετατόπιση στην εικόνα του συγγραφέα που στις αρχές 
του 20ου αιώνα εθεωρείτο ο «κορυφαίος των ρομαντικών». Ανα-
φερόμενη στη βιογραφία του Κλάιστ από τον Στέφαν Τσβάιχ 
η Μπακονικόλα εστιάζει μεν στην αινιγματική προσωπικότη-
τα και τη μοναξιά του «καταραμένου ποιητή» που ολόκληρη 
η ζωή του ήταν ένας διάλογος με το θάνατο, επισημαίνει όμως 
πως ούτε η ζωή ούτε ο θάνατος του είναι ρομαντικά.28 

Συνολικά τέσσερις διαφορετικές παραστάσεις έχει δώσει η 
δραματοποιημένη διασκευή της νουβέλας Μίχαελ Κόλχαας 
(Michael Kohlhaas), που αποκαλύπτεται έτσι ως το δεύτερο σε 
αριθμό παραστάσεων έργο του Κλάιστ στη χώρα μας μετά τη 
Στάμνα. Θέμα είναι και εδώ η δικαιοσύνη: Το πάθος για δικαι-
οσύνη οδηγεί τον νομοταγή έμπορο αλόγων Μίχαελ Κόλχαας 
στην εξέγερση και την παρανομία, καθώς αναγκάζεται να πά-
ρει το νόμο στα χέρια του, αφού κάθε προηγούμενη προσπά-
θειά του να αποζημιωθεί για την αυθαίρετη παρακράτηση δύο 
αλόγων του αποτυγχάνει. Την αρχή έκανε το 1974 το ΚΘΒΕ με 
τον «Χανς Κόλχαας» του άγγλου συγγραφέα Τζαίημς Σώντερς 
(σε σκηνοθεσία Γιώργου Θεοδοσιάδη και μετάφραση Ρένου Φέσ-
σα), μια διασκευή της νουβέλας του Κλάιστ βασισμένη στο Μι-
κρό όργανο για το θέατρο του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Η δεύτε-
ρη θεατρική μεταφορά της νουβέλας παρουσιάστηκε και πάλι 
στη Θεσσαλονίκη το 2001. Αυτή τη φορά πρόκειται για τη δια-
σκευή του Ούγγρου συγγραφέα Ίστβαν Τασνάντι με τίτλο Μί-
χαελ Κόλχαας, ο εχθρός του λαού, που σκηνοθέτησε με μεγάλη 
επιτυχία ο Άρπαντ Σίλινγκ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Ένωσης Θεάτρων της Ευρώπης. Στο κείμενο του Σώ-
ντερς, αλλά και στην ίδια τη νουβέλα του Κλάιστ (σε διασκευή 
Σάντρας Δόμβρου) βασίζεται και η παράσταση Μίχαελ Κόλχαας 
που ξεκίνησε το 2010 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής με τίτλο Η 
δικαιοσύνη του Κόλχαας και παίζεται για δεύτερη χρονιά φέ-
τος στο Booze Cooperativa της Αθήνας. Ο σκηνοθέτης Ανδρέ-
ας Κουτσουρέλης σε συνέντευξή του υπογραμμίζει το επίκαιρο 
του κειμένου του Κλάιστ που «σηματοδοτεί πολλά θέματα που 
έχουν να κάνουν με το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι του σή-
μερα, γιατί όταν καταλύονται κάποια δεδομένα εν αυθαιρεσία, 
κάποιοι πρέπει να αντιδράσουν».29 Ο μηχανισμός της ανεξέλε-
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γκτης και αιματηρής βίας που πυροδοτήθηκε «στο όνομα της 
διεκδίκησης του ιδεώδους ενός φυσικού δικαίου» υπογραμμίζε-
ται και στον Κόλχαας, που παίζεται από τις 2 Μαΐου στο θέ-
ατρο «Τόπος Αλλού», σε μετάφραση, δραματουργική προσαρ-
μογή, σκηνοθεσία και ερμηνεία του Νίκου Αλεξίου. Η παρά-
σταση βασίζεται στην ομώνυμη διασκευή των Ιταλών Μάρκο 
Μπαλιάνι και Ρέμο Ροστάνιο και ανήκει στο λεγόμενο «θέατρο 
της αφήγησης». Ένας ηθοποιός-αφηγητής (narractor) αφηγεί-
ται εδώ, καθισμένος σε μια καρέκλα, χωρίς άλλα σκηνικά, κου-
στούμια ή θεατρικά μέσα, την ιστορία που ζωντανεύει μόνο 
μέσω της αφήγησης και της γλώσσας του σώματος. Ο Κόλχα-
ας του Αλεξίου δεν εστιάζει τόσο στην αυθαιρεσία όσο στο θέ-
μα της προσωπικής ευθύνης: «Το τέλος του Κόλχαας, ο θάνα-
τός του στην αγχόνη, τον μετατρέπει από έναν νικημένο επα-
ναστάτη σε έναν ήρωα. Κατάλαβε ότι τη δικαιοσύνη δεν την 
γεννά το κόκκινο της φωτιάς και του αίματος αλλά η εσωτερι-
κή γαλήνη που κατακτιέται όχι με τη δικαίωση από τον νόμο 
του κράτους, από όπου οι πολλοί εξαιρούνται, αλλά από ένα 
πιστεύω για το οποίο κανείς είναι έτοιμος να θυσιαστεί με τι-
μή, αξιοπρέπεια και ανάληψη προσωπικής ευθύνης».30

Οι παραστάσεις αυτές δείχνουν όμως και κάτι ακόμα. Ο 
Κλάιστ δεν είναι πλέον μόνο γνωστός ως θεατρικός συγγραφέ-
ας, αλλά και ως πεζογράφος. Καθοριστική γι’ αυτό ήταν και 
πάλι η δεκαετία του 1980, αφού στα πρώτα μισά της μεταφρά-
ζονται και κυκλοφορούν, σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, πέντε 
από τις οκτώ συνολικά νουβέλες του, όπως και το δοκίμιό του 
Οι Μαριονέτες (Über das Marionettentheater).31 Σήμερα, από 
τις οκτώ συνολικά νουβέλες που έγραψε, έχουν μεταφραστεί οι 
επτά, Η ζητιάνα του Λοκάρνο (Das Bettelweib von Locarno) 
έχει περιληφθεί μάλιστα και στο Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπα-
ϊκής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Ο Κλάιστ αποτελεί πια και 
αντικείμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής μας. 

Συνοψίζοντας την ιστορία της πρόσληψης του Χάινριχ φον 
Κλάιστ στη χώρα μας μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ένα 
συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το συνολικό έργο του συγ-
γραφέα,32 που ωστόσο δεν έχει αφήσει ακόμα, όπως φαίνεται, τα 
ίχνη του στη λογοτεχνική παραγωγή αυτή καθαυτή. Εξαίρεση 
αποτελεί το παρακάτω ποίημα του Θ.Δ. Φραγκόπουλου (1985): 
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Κλάϊνερ Βάννζεε
δίπλα στις εγκαταστάσεις
ενός κωπηλατικού ομίλου
και μιας πολύ κλειστής
αριστοκρατικής λέσχης — σήμερα 
Ξάφνου μια πιστολιά
φτερακίσαν τα ποταμοπούλια
κι αμέσως άλλη μια — χτες 
δηλαδή το Νοέμβρη
του χίλια οχτακόσια 
έντεκα
τραντάζει η μοίρα
τριαντατεσσάρω χρονών
μετά από την
ψυχική κατάπτωση
στο Παρίσι τέσσερα χρόνια πριν 
όταν έκαψες όλο το χειρόγραφο
της τραγωδίας Γυισκάρδος
και η φιλενάδα σου 
καρκινοπαθής
και ο κύριος φον Γκαίτε
μοχθηρό μούτρο
να σ’ έχει στην μπούκα του ντουφεκιού
ό,τι κι αν κάνεις
λοιπόν: καλύτερα μια ταφόπετρα
χωρίς σταυρό, είπε αυστηρά ο παπάς
στο κάτω-κάτω ήτανε αυτόχειρ33

Πρόκειται για επεξεργασμένη και επικαιροποιημένη εκδοχή παλαιότερης 
μελέτης (στη γερμανική γλώσσα), την οποία δημοσιεύουμε εδώ κατόπιν ευ-
γενικής παραχώρησης της συγγραφέως. Τα πλήρη στοιχεία του αρχικού κει-
μένου είναι: Olga Laskaridou: Deutsche Romantik in Griechenland. Am 
Beispiel der Rezeption Heinrich von Kleists, στο: Alexander von Borrmann 
(εκδ.): Ungleichzeitigkeiten der europäischen Romantik. Βύρτσμπουργκ: 
Königshausen & Neumann 2006, σσ. 95-108.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Βλ. Georg Veloudis: Germanograecia. Deutsche Einfl üsse auf die neu-

griechische Literatur (1750-1944). τόμος 1. Amsterdam: Adolf M. Hak kert 
1983, σ. 80.

2. Το Βασιλικό Θέατρο ιδρύθηκε το 1901, έκλεισε όμως το 1908, για να επα-
νιδρυθεί ως Εθνικό Θέατρο το 1932. Την πρώτη αυτή επταετία, η έντονη επίδρα-
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κληρες παραστάσεις και τα σκηνικά μεταφέρονταν αυτούσια από τη Βιέννη.
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4. Το έργο ανέβηκε σε μετάφραση Κώστα Καρθαίου (λογοτεχνικό ψευδώ-
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5. Λέων Κουκούλας: Ο Κλάιστ και η εποχή του, στο: Ερρίκου φον Κλάϊστ: 
Ο Πρίγκιπας του Χόμπουργ. Δράμα σε πέντε πράξεις. Έμμετρη μετάφραση K. 
Καρθαίου. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. 
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20.3.2005.
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9-52. 

28. Χαρά Μπακονικόλα: Κλάιστ: μια θανατηφόρα απόπειρα ζωής, στο: Στο 
πανδοχείο Stimming. Κείμενα για τον θάνατο του Heinrich von Kleist. Πρό-
γραμμα της παράστασης, Αθήνα 2001. 

 29. Από συνέντευξη των συντελεστών της παράστασης προσβάσιμη στο: http://
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(27.4.2011)
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31. Βλ. τη βιβλιογραφία παρακάτω.      
32. Και ως ποιητής ο Κλάιστ δεν μας είναι εντελώς άγνωστος. Ο Άρης Δι-

κταίος για παράδειγμα έχει μεταφράσει ήδη το 1948 το ποίημα «Ο άγγελος στον 
τάφο του Κυρίου», στο: Νέα Εστία 43 (1948) 500, σσ. 558 κ.ε.

33. Θεόφιλος Δ. Φραγκόπουλος: Ο τάφος του Κλάιστ, στο: Νέα Εστία 120 
(1986), 1418, σ. 973.
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Βιβλιογραφία
Επιμέλεια: Όλγα Λασκαρ ί δου

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΛΑΪΣΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
• Αμφιτρύων. Μετάφρ. Γιώργος Δ. Δεπάστας, Αθήνα: Νεφέλη 

2005.
• Η σπασμένη στάμνα. Κωμωδία σε δεκατρείς σκηνές. Μετά-

φρ. Τζένη Μαστοράκη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Αθήνα: Ίδρυμα Σχολής 
Μωραΐτη 1982. (Á Θεατρική Βιβλιοθήκη 33).

• Ο πρίγκιπας του Χόμπουργ. Δράμα σε πέντε πράξεις. 
Μετάφρ. Κ. Καρθαίου. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Αθήνα: Ίδρυμα Σχολής 
Μωραΐτη 1974 (Á Θεατρική Βιβλιοθήκη 13), και: Αθήνα: 
Πατάκης 2005. 

• Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ. Μετάφρ. Τζένη Μαστοράκη. 
Αθήνα: Γράμματα 2008. 

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
• 4 Νουβέλες: Η Μαρκησία του Ο…, Ο Σεισμός στη Χιλή, 

Ο Έκθετος, Η Αγία Καικιλία ή Η Δύναμη της Μουσικής. 
Αντί προλόγου: Kleist ή ο Θάνατος ενός ποιητή του Michel 
Tournier. Μετάφρ. και σημειώματα Θοδωρής Δασκαρόλης. 
Αθήνα: Άγρα 1985. 

• Η ζητιάνα του Λοκάρνο. Μετάφρ. Θοδωρής Δασκαρόλης, 
στο: Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ανθολόγιο μεταφρά-
σεων. Β΄ ενιαίου λυκείου (επιλογής). Αθήνα: ΟΕΔΒ 1998. σ. 
183-185. [Συνέκδοση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο]. 
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• Η Μαρκησία φον Ο. Αρραβωνιάσματα στον Άγιο Δομήνικο. 
Μετάφρ. Φώτης και Κώστας Βασινιώτης. Αθήνα: Ερατώ 
1984.

• Η Μαρκησία Ο. Μετάφρ. Γιώργος Μπαρουξής, Αθήνα: 
Πον τίκι 2006.

• Μίχαελ Κόλχαας. Μετάφρ. Θόδωρος Παρασκευόπουλος. 
Αθήνα: Ερατώ 2010.

• Μίχαελ Κόλχαας (αποσπάσματα), στο: Wolfgang Langen-
bucher και Harro Hilzinger (Επιμ.): Κλασικά κείμενα της 
γερμανικής λογοτεχνίας. Μετάφραση Άρη Δικταίου. Αθήνα 
1970, σσ. 138-140.

ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ
• Οι μαριονέτες. Και μια μελέτη του Bernard Dort. Μετάφρ. 

Τζένη Μαστοράκη, Αθήνα: Άγρα 1986. 
• Ο άγγελος στον τάφο του Κυρίου. Μετάφρ. Άρης Δικταίος, 

στο: Νέα Εστία 43 (1948) 500, σσ. 558-559.
• Περί της σταδιακής κατασκευής των σκέψεων κατά την 

ομιλία. Μετάφρ. Αναστασία Δασκαρόλη, στο: Χάινριχ φον 
Κλάιστ: Ο πρίγκιπας του Χόμπουργκ. Αθήνα: Εθνικό Θέα-
τρο 2007-2008, σσ. 21-25 (Á Πρόγραμμα της παράστασης).

• Περί του συλλογισμού. Ένα παράδοξο. Μετάφρ. Αναστασία 
Δασκαρόλη, στο: Χάινριχ φον Κλάιστ: Ο πρίγκιπας του 
Χόμ πουργκ. Αθήνα: Εθνικό 2007-2008, σσ. 25. (Á Πρό-
γραμμα της παράστασης).

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΪΣΤ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ1

• Βασιλειάδης, Γιάννης: Γκέοργκ Μπύχνερ και Χάινριχ φον 
Κλάιστ. Αθήνα: Αιγόκερως 2005. 

• Βασιλειάδης, Γιάννης, Ο Μπύχνερ και ο Λεντς. Ο Λέντς και 
ο Κλάιστ, στο: Νέα Εστία 141 (1997) 1676, σσ. 681-687.

• Γυφτάκης, Σωτήρης: Κλασικοί γερμανοί ποιητές. Johann 
W. von Goethe — Friedrich J. von Schiller — Friedrich 

1. Δεν αναφέρονται κριτικές παραστάσεων ούτε κείμενα που περιλαμβάνονται 
σε προγράμματα παραστάσεων. 
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Hölderlin — Heinrich W. von Kleist: Μια μικρή περιδιά-
βαση στη ζωή τους και στο έργο τους. Αθήνα: Λεξίτυπον 
2009.

• Δασκαρόλης, Θοδωρής, Heinrich von Kleist, στο: Η Λέξη 
107 (1992), σσ. 90-92. 

• Καρθαίου, Ρένα: Ερρίκος φον Κλάιστ (1777-1811), στο: 
Ερρίκου φον Κλάϊστ: Ο πρίγκιπας του Χόμπουργ. Δράμα 
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Heinrich von Kleist

Περί της σταδιακής κατασκευής 
των σκέψεων κατά την ομιλία 

(1805/1806)

Μετάφραση-σχόλια: Αναστασ ία Δασκαρόλη

Στον Ρύλε φον Λίληνστερν1 

Eάν θέλεις να γνωρίσεις κάτι και δεν μπορείς μέσω της πε-
ρισυλλογής, τότε σου συνιστώ, αγαπητέ στοχαστικέ φίλε, 
να μιλήσεις γι’ αυτό με τον πρώτο γνωστό που θα συ-

ναντήσεις. Δεν χρειάζεται βέβαια να είναι ιδιαίτερα οξυδερκής, 
ούτε εννοώ ότι θα πρέπει να τον ρωτήσεις σχετικά με το θέ-
μα. Όχι! Mάλλον θα πρέπει, καταρχάς, να του το αναπτύξεις 
ο ίδιος. Σε βλέπω να ανοίγεις, βέβαια, τα μάτια σου με απορία 
και να μου απαντάς ότι σε παλαιότερα χρόνια σου συνιστούσαν 
να μη μιλάς παρά μόνο για πράγματα που ήδη γνωρίζεις. Tότε 
όμως μιλούσες με τη φιλοδοξία να διδάξεις άλλους, κι εγώ θέ-
λω να μιλήσεις με τη γνωστική πρόθεση να διδάξεις τον εαυτό 
σου. Kαι έτσι θα μπορούσαν κάλλιστα, σε κάθε περίπτωση δια-
φορετικά, να ισχύουν και οι δύο κανόνες σωφροσύνης παράλ-
ληλα. Ο Γάλλος λέει: «H όρεξη έρχεται τρώγοντας». Kαι η φρά-
ση αυτή που πηγάζει από την εμπειρία, παραμένει αληθινή εάν 
την παρωδήσει κανείς και πει: «η ιδέα έρχεται μιλώντας». Συ-
χνά κάθομαι στο γραφείο μου, σκυμμένος πάνω από τα χαρ-
τιά μου, και σε μια περίπλοκη υπόθεση διερευνώ την οπτική 
από την οποία θα έπρεπε να κριθεί. Κατόπιν συνηθίζω να κοι-
τάζω προς το φως, αναζητώντας το φωτεινότερο σημείο, στην 
προσπάθεια που καταβάλλει η βαθύτερή φύση μου προκειμέ-
νου να διαφωτιστεί. Ή, όταν μου υποβάλλεται μια αλγεβρική 
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άσκηση, αναζητώ το πρώτο ξεκίνημα, την εξίσωση που εκφρά-
ζει τις δεδομένες σχέσεις από τις οποίες προκύπτει κατόπιν εύ-
κολα η λύση μέσω υπολογισμού. Kαι ιδού, όταν μιλώ γι’ αυ-
τό με την αδελφή μου, που κάθεται πίσω από μένα και εργά-
ζεται , μαθαίνω αυτό που ίσως ούτε με μακροχρόνια εκκόλαψη 
δεν θα είχα συναγάγει. Kαι δεν είναι ότι, στην πραγματικότη-
τα, μου το είπε. Διότι δεν γνωρίζει μήτε το νομικό κώδικα, ού-
τε μελέτησε τον μαθηματικό Euler ή τον λόγιο Kästner. Mήτε 
με κατάλληλες ερωτήσεις με οδήγησε στο αποτέλεσμα, ακόμη 
και έαν τούτο το τελευταίο συμβαίνει συχνά. Aλλά, επειδή έχω 
μια κάποια θολή ιδέα, που εκ του μακρόθεν συνδέεται κάπως 
μ’ εκείνο που αναζητώ, γι’ αυτό —αν βεβαίως αρχίζω να εξηγώ 
αμέσως και ενόσω η ομιλία προοδεύει— μέσα στην αναγκαιό-
τητα να βρεθεί ένα τέλος για την αρχή, το θυμικό διαμορφώ-
νει αυτήν την συγκεχυμένη ιδέα με απόλυτη σαφήνεια και κα-
τά τρόπον ώστε η γνώση, προς έκπληξή μου, να έχει ολοκλη-
ρωθεί μαζί με την περίοδο του λόγου. Aναμειγνύω άναρθρους 
ήχους, επιμηκύνω τους συνδέσμους, χρησιμοποιώ ενίοτε και 
καμία παράθεση, εκεί όπου δεν θα ήταν αναγκαία, και χρησι-
μοποιώ άλλα τεχνάσματα που επεκτείνουν τον λόγο, ώστε να 
κερδίσω τον απαιτούμενο χρόνο για την κατασκευή της ιδέας 
μου στο εργαστήριο του ορθού λόγου. Και εδώ δεν υπάρχει τί-
ποτα πιο σωτήριο από μια χειρονομία της αδελφής μου2, σαν 
να θέλει να με διακόψει. Διότι το ούτως ή άλλως τεταμένο θυ-
μικό μου, μ’ αυτή την έξωθεν δοκιμή να του αρπάξουν το λό-
γο ενόσω τον κατέχει, διεγείρεται περισσότερο και μεγιστοποιεί 
σε ακόμη υψηλότερο βαθμό την ικανότητά του. Όπως ένας μέ-
γας στρατηλάτης, όταν τον πιέζουν οι περιστάσεις.

Yπό αυτή την έννοια αντιλαμβάνομαι πόσο ωφέλιμη μπο-
ρούσε να είναι στον Mολιέρο η υπηρέτριά του. Διότι, εάν εμπι-
στευόταν, όπως έλεγε, την κρίση της, που μπορούσε ν’ απο-
φανθεί για τη δική του κρίση, τότε πρόκειται για σύνεση, την 
οποία δεν πιστεύω ότι είχε. Για αυτόν που ομιλεί, το ανθρώπι-
νο πρόσωπο, που τον αντικρύζει, είναι μια ιδιαίτερη πηγή εν-
θουσιασμού. Και ένα βλέμμα που μας διαμηνύει ότι μια ημιτε-
λώς διατυπωμένη σκέψη έχει γίνει ήδη κατανοητή, συχνά μας 
δωρίζει την εκφραστική δύναμη για όλο το υπόλοιπο ήμισύ 
της. Δεν νομίζω ότι ο ένας ή ο άλλος μέγας ρήτορας, τη στιγ-



89

Νησίδες 6 | Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

μή που άνοιγε το στόμα του, γνώριζε ακόμη τι θα πει. Όμως 
η πεποίθηση ότι θα αντλήσει την απαραίτητη πλησμονή των 
σκέψεων ήδη από τις περιστάσεις και από τη διέγερση του θυ-
μικού του, που οι περιστάσεις θα προκαλέσουν, τον καθιστού-
σε αρκετά τολμηρό να κάνει την αρχή, ελπίζοντας στην τύχη. 

Θυμάμαι εκείνο το «αστροπελέκι» του Mιραμπώ, με το 
οποίο εξουδετέρωσε τον τελετάρχη, που, μετά την λήξη της τε-
λευταίας μοναρχικής συνεδρίασης του βασιλέως στις 23 Iουνί-
ου, είχε διατάξει τις Tάξεις να διαλυθούν. O τελετάρχης επα-
νήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην οποία παρέμεναν ακό-
μη οι Tάξεις, και ρώτησε εάν είχαν αντιληφθεί τη διαταγή του 
βασιλιά. «Nαι», απάντησε ο Mιραμπώ, «εννοήσαμε τη διατα-
γή του βασιλέως». – Eίμαι βέβαιος ότι, σε αυτό το ανθρώπι-
νο ξεκίνημα, ο Mιραμπώ δεν σκεφτόταν ακόμη την μπαγιονέ-
τα. Kαι έκλεισε: «Nαι, κύριέ μου», επανέλαβε, «την εννοήσα-
με». — Bλέπουμε ότι ο Mιραμπώ δεν γνωρίζει ακόμη καλά κα-
λά τι θέλει. «Oμως τι σας δίδει το δικαίωμα» συνέχισε— και τό-
τε αίφνης αναβλύζει μέσα του μια πηγή φοβερών ιδεών —«να 
μας απευθύνετε εδώ διαταγές; Eμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του 
έθνους». —Hταν αυτό που χρειαζόταν!— «Tο έθνος δίνει δια-
ταγές και δεν δέχεται», για να κορυφώσει αμέσως το αποτόλ-
μημα, «και για να σας εξηγηθώ με απόλυτη σαφήνεια» —και 
μόλις τώρα βρίσκει τη φράση που εκφράζει όλη την αντίστα-
ση για την οποία έχει εξοπλισθεί η ψυχή του— «πείτε στον βα-
σιλέα σας ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας παρά μό-
νο με την βία της μπαγιονέτας». Kαι, ικανοποιημένος με τον 
εαυτό του, κάθισε.

Eάν αναλογιστούμε τον τελετάρχη, δεν μπορούμε παρά να 
τον φανταστούμε σε πλήρη διανοητική διάλυση, σε αυτή του 
την εμφάνιση. Παρόμοια με το νόμο, σύμφωνα με τον οποίο 
σε ένα σώμα με μηδενική ηλεκτρική φόρτιση προξενείται αίφ-
νης ο αντίθετος ηλεκτρισμός, όταν εισέλθει στην ατμόσφαιρα 
ενός άλλου ηλεκτρισμένου σώματος, και όπως ο βαθμός ηλε-
κτρισμού που έχει το ηλεκτρισμένο σώμα, μετά από μια αλλη-
λεπίδραση, ενισχύεται πάλι, έτσι και το θάρρος του ομιλητού 
μας μετατράπηκε σε τολμηρότερο ενθουσιασμό, καθώς εξουδε-
τέρωνε τον αντίπαλό του. Ίσως, κατ’ αυτόν τον τρόπο, εντέ-
λει εκείνο που επέφερε την ανατροπή της τάξης των πραγμά-
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των στην Γαλλία να ήταν ένας μορφασμός στο άνω χείλος ή 
ένα διφορούμενο παιχνίδισμα της μανσέτας. Διαβάζουμε ότι, 
μόλις ο τελετάρχης απομακρύνθηκε, ο Mιραμπώ σηκώθηκε όρ-
θιος και πρότεινε: Πρώτον, να συγκληθεί αμέσως Eθνοσυνέλευ-
ση. Kαι, δεύτερον, η Eθνοσυνέλευση να οριστεί άτρωτη. Διότι, 
καθώς είχε αποφορτιστεί σαν μια φιάλη του Kλάιστ3,  ο Mι-
ραμπώ είχε γίνει πάλι νηφάλιος και, από την κατάσταση του 
θράσους, υποχώρησε, από φόβο μη φυλακιστεί στο Σατλέ, και 
επανήλθε στη σύνεση.

Yπάρχει μια αξιοπερίεργη συμφωνία μεταξύ των φαινομέ-
νων του φυσικού και του ηθικού κόσμου, η οποία, εάν θέλαμε 
να την παρακολουθήσουμε, θα επαληθευόταν και σε παρεμφε-
ρείς περιστάσεις. Eγκαταλείπω όμως την παρομοίωσή μου και 
επιστρέφω στο ζήτημα. O Λαφονταίν προσφέρει ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα ως προς τη σταδιακή δημιουργία των σκέ-
ψεων από μια αρχή που έγινε εξ ανάγκης, στο μύθο του «Tα 
ζώα ασθενούν από πανώλη»: όπου η αλεπού αναγκάζεται να 
απολογηθεί στο λιοντάρι, δίχως να γνωρίζει από πού να αντλή-
σει το υλικό για το σκοπό της. Eίναι γνωστός αυτός ο μύθος. 
Tο βασίλειο των ζώων πλήττεται από πανώλη, και το λιοντάρι 
συγκεντρώνει τους μεγάλους του βασιλείου και τους αποκαλύ-
πτει ότι για να κατευναστούν οι ουρανοί έπρεπε κάποιος απ’ό-
λους να θυσιάσει τη ζωή του. Διότι πολλοί αμαρτωλοί υπήρχαν 
ανάμεσα στο λαό, και ο θάνατος του μεγαλυτέρου μπορούσε να 
σώσει τους υπολοίπους από την πτώση. Για το λόγο αυτό όφει-
λαν όλοι να του ομολογήσουν με ειλικρίνεια τα παραπτώματά 
τους. Το λιοντάρι, ομολόγησε για τον εαυτό του, ότι, υπό την 
πίεση της πείνας, όλο και κάποιο πρόβατο είχε σκοτώσει, ακόμη 
και το σκύλο, όταν τον είχε ενοχλήσει. Mάλιστα, είχε συμβεί, 
σε κάποια στιγμή λαιμαργίας, να καταβροχθίσει τον βοσκό. Eάν 
δεν υπήρχε κάποιος άλλος ένοχος με μεγαλύτερες αδυναμίες, 
τότε, είπε, ήταν πρόθυμος να πεθάνει. «Kύριε», είπε η αλεπού, 
η οποία ήθελε να απομακρύνει την καταιγίδα από τον εαυτό 
της, «είστε μακρόθυμος. O ευγενής σας ζήλος σάς πηγαίνει πο-
λύ μακριά. Tι είναι δα να σκοτώσεις ένα πρόβατο; Ή ένα σκύ-
λο, αυτό το ανάξιο κτήνος;» Kαι «εις ό,τι αφορά τον βοσκό» 
συνεχίζει —διότι εδώ έγκειται το κυρίως ζήτημα— «μπορούμε 
να πούμε» λέει —μολονονότι δεν γνωρίζει ακόμη τι— «ότι άξι-
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ζε κάθε κακό» συνεχίζει, ελπίζοντας στην τύχη. Kαι έτσι η αλε-
πού έχει εμπλακεί. «...με το να είναι» —μια κακή φράση, που 
της προσφέρει όμως άνεση χρόνου— «από αυτούς τους ανθρώ-
πους» —και τώρα μόλις βρίσκει τη σκέψη που την βγάζει από 
τη δυσχέρεια— «οι οποίοι εγκαθιδρύουν στα ζώα μια χιμαιρι-
κή αυτοκρατορία». Kαι τώρα η αλεπού αποδεικνύει —η αιμο-
βόρα!—, ότι ο γάιδαρος (που καταβροχθίζει όλα τα χόρτα) εί-
ναι το πλέον σκόπιμο θύμα, οπότε όλοι του επιτίθενται και 
τον κατασπαράζουν.

Mια τέτοια ομιλία είναι, αλήθεια, ένας φωναχτός συλλο-
γισμός. Oι σειρές των ιδεών και των διατυπώσεων προχωρούν 
παράλληλα, και οι θυμικές πράξεις για το ένα ή το άλλο θέμα 
συγκλίνουν. H γλώσσα δεν συνιστά τότε καμία δέσμευση, κα-
μία τροχοπέδη στον τροχό του πνεύματος, αλλά είναι ένας δεύ-
τερος τροχός, που προχωρεί παράλληλα στον ίδιο άξονα. Kάτι 
εντελώς διαφορετικό συμβαίνει όταν το πνεύμα ήδη, πριν από 
κάθε ομιλία, έχει ολοκληρώσει τη σκέψη. Διότι τότε, κατά την 
απλή και μόνη έκφραση της σκέψης, το πνεύμα πρέπει να υπο-
χωρήσει, και αυτή η διευθέτηση, απέχοντας πολύ από το να δι-
εγείρει το πνεύμα, δεν έχει μάλλον καμία άλλη επίδραση παρά 
να χαλαρώσει το πνεύμα από την εγρήγορσή του. Συνεπώς, εάν 
κάποια ιδέα εκφράζεται συγκεχυμένα, επ’ουδενί δε θα πρέπει 
να συμπεραίνεται ότι και η ιδέα αυτή είναι αντικείμενο συγκε-
χυμένης σκέψης. Πιο πιθανό είναι οι πλέον συγκεχυμένα δια-
τυπωμένες ιδέες να έχουν υπάρξει αντικείμενο της πλέον σαφέ-
στερης σκέψης. Συχνά, σε μια συντροφιά, στην οποία μια ζω-
ηρή συζήτηση κατεργάζεται μια διαρκή γονιμοποίηση του θυ-
μικού με ιδέες, βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι κατά κανόνα 
συγκρατούνται, επειδή δεν κατέχουν την γλώσσα, αίφνης, με 
μια σπασμωδική κίνηση, αναφλέγονται και αρπάζουν τον λόγο 
επάνω τους και γεννούν κάτι ακατανόητο. Mάλιστα, φαίνεται 
πως, όταν έχουν ελκύσει πλέον επάνω τους την προσοχή όλων, 
υπαινίσσονται με ένα αμήχανο παιγχνίδι χειρονομιών ότι μή-
τε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν καλά καλά τι είχαν θελήσει να πούν. 
Eίναι πιθανόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν σκεφτεί κάτι πολύ 
εύστοχο και με μεγάλη σαφήνεια. Όμως η αιφνίδια αλλαγή λει-
τουργίας, η μετάβαση του πνεύματός τους από τη σκέψη στην 
έκφραση, κατέρριψε όλη τη διέγερση του πνεύματος, που ήταν 



92

αναγκαία για να συγκρατήσουν το συλλογισμό, όσο και απαραί-
τητη για την έκφρασή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακό-
μη πιο αναγκαίο να υπάρχει ευχέρεια στη γλώσσα, ώστε εκείνο 
το οποίο σκεφτήκαμε ταυτοχρόνως, και όμως δεν μπορούμε να 
παράγουμε ταυτοχρόνως, τουλάχιστον να επιτρέπουμε να επα-
κολουθήσει διαδοχικά και κατά το δυνατόν ταχύτερα. Kαι, εν 
γένει, καθένας ο οποίος μιλά ταχύτερα από τον αντίπαλό του, 
αλλά με την ίδια σαφήνεια, θα έχει ένα πλεονέκτημα έναντι 
αυτού, διότι είναι σάν να οδηγεί στο πεδίο της μάχης περισσό-
τερα στρατεύματα από εκείνον.

Πόσο αναγκαία είναι μια κάποια εγρήγορση του θυμικού, 
έστω και μόνο για να γεννήσει εκ νέου ιδέες που ήδη είχαμε, 
το βλέπουμε συχνά όταν εξετάζονται ανοιχτά και μορφωμένα 
μυαλά και τους θέτουμε, χωρίς προηγούμενη εισαγωγή, ερωτή-
ματα, όπως: Tι είναι το κράτος; Ή: Tι είναι ιδιοκτησία; Ή άλ-
λα παρόμοια. Eάν αυτοί οι νέοι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια 
συντροφιά στην οποία ήδη επί μακρόν συζητούσαν για το κρά-
τος ή για την ιδιοκτησία, τότε ίσως με ευκολία να είχαν βρεί 
τον ορισμό μέσω της σύγκρισης, της διάκρισης και συνόψισης 
των εννοιών. Eδώ, όμως, όπου απουσιάζει ολοσχερώς αυτή η 
προετοιμασία του θυμικού, τους βλέπουμε να κομπιάζουν, και 
μόνον ένας ανίδεος εξεταστής θα συμπεράνει εξ αυτού ότι δεν 
γνωρίζουν. Διότι δεν είμαστε εμείς οι οποίοι γνωρίζουμε, είναι 
κατά πρώτον μια ορισμένη κατάστασή μας η οποία γνωρίζει. 
Mόνον εντελώς κοινότυπα πνεύματα, άνθρωποι που αποστή-
θισαν χθες τι είναι το κράτος, και ήδη αύριο το έχουν ξεχάσει 
πάλι, θα έχουν εδώ την απάντηση έτοιμη. Ίσως δεν υπάρχει, 
γενικότερα, χειρότερη ευκαιρία να δείξει κανείς μια πλεονεκτι-
κή του πλευρά, ακριβώς από τη δημόσια εξέταση. Eκτός από 
το ότι είναι αποκρουστικό και τραυματικό για την ευαισθησία 
μας, καθώς και προκλητικό, να είμαστε διαρκώς εκτεθειμένοι 
όταν ένας διαβασμένος εξεταστής ελέγχει τις γνώσεις μας, για 
να μας περάσει ή να μας απορρίψει, αντιστοίχως, άν οι γνώ-
σεις μας είναι πέντε ή έξι, άλλο τόσο δύσκολο είναι να παίζει 
κανείς με το ανθρώπινο θυμικό, προκειμένου να αντλήσει τον 
ιδαίτερο ήχο του και το οποίο παραφωνεί τόσο εύκολα κάτω 
από ανίκανα χέρια, ώστε και ο πλέον ασκημένος γνώστης των 
ανθρώπων, που θα ήταν άριστα εξοικειωμένος με την μαιευτι-
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κή τέχνη των σκέψεων, όπως την αποκαλεί ο Kαντ, θα μπορού-
σε και εδώ ακόμη να κάνει αδεξιότητες λόγω της μη εξοικείω-
σής του με το νεογνό. Eκείνο που εξάλλου παρέχει, τις περισ-
σότερες φορές, σε τέτοιους νέους ανθρώπους, ακόμη και στους 
ανίδεους, ένα καλό δίπλωμα είναι το γεγονός ότι, όταν η εξέ-
ταση διεξάγεται δημοσίως, οι εξεταστές είναι ως προς το θυμι-
κό τους πολύ αμήχανοι για να εκφέρουν ελεύθερη κρίση. Διό-
τι συναισθάνονται συχνά την αναξιοπρέπεια της όλης διαδικα-
σίας. Mάλλον θα ντρεπόμασταν κάπως να ζητήσουμε από κά-
ποιον να μας αδειάσει το πορτοφόλι του, ακόμη λιγότερο δε 
την ψυχή του. Mάλλον η νόηση των εξεταστών είναι αναγκα-
σμένη να υφίσταται μια επικίνδυνη δοκιμασία, και θα πρέπει 
συχνά να ευχαριστούν τον Θεό τους, όταν μπορούν οι ίδιοι να 
βγουν από την εξέταση, χωρίς να εξευτελίζονται ότι είχαν ίσως 
χειρότερες επιδόσεις από εκείνον τον νέο που μόλις βγήκε από 
το πανεπιστήμιο και τον οποίον εξέταζαν. 

(Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, 
2ος τόμος, Mόναχο 1969, σσ. 319-324)

ΣΧΟΛΙΑ
1. O Otto August Rühle von Lilienstern (1780-1847) ήταν στενός νεανι-

κός φίλος του Kleist από την περίοδο της συνυπηρέτησής τους, το 1795, στον 
πρωσικό στρατό στο Πότσνταμ, όπου, σε αντίθεση με τον Κλάιστ, ο ίδιος πα-
ρέμεινε έως το 1806, οπότε και ανέλαβε υπηρεσία στον Πρίγκιπα της Bαϊμά-
ρης. Mε τον Kλάιστ, που θαύμαζε τη μετάφρασή του της Φαίδρας του Pακί-
να, συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού Phöbus, ενώ το 1808 άρχισε να 
εκδίδει το περιοδικό πολιτικοστρατιωτικού περιεχομένου Pallas. H φιλία τους 
διακόπτεται οριστικά το 1809, όταν ο Πρίγκιπας της Bαϊμάρης προσχωρεί στο 
γαλλικό στρατόπεδο και ο Λίληνστερν τον συνοδεύει μεταμφιεσμένος σε ζω-
γράφο, προκειμένου να καταγράψει τα πολεμικά γεγονότα. Συνεργάζεται με 
τον Blücher στο σχεδιασμό της μάχης της Λειψίας, το 1813 αναλαμβάνει την 
οργάνωση του γερμανικού στρατού και, το 1815, συμμετέχει στο συνέδριο της 
Bιέννης. Βλ. Günther Rühle, Otto August Rühle von Lilienstern. Ein Freund 
Heinrichs von Kleist, Kleist-Jahrbuch (1987), σσ. 76-97. [Σ.τ.Μ.]

2. Πρόκειται για την αγαπημένη αδελφή του Ουλρίκε, βλ. Peter Philipp 
Riedl, Die Macht des Mündlichen. Dialog und Rhetorik in Heinrich von 
Kleists Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, 
Euphorion 98/2 (2004), σσ. 129-151, εδώ σ. 147. [Σ.τ.Μ.]

3. H «φιάλη του Kleist» είναι ο ηλεκτρικός συμπυκνωτής που έλαβε το 
όνομά του από τον φυσικό επιστήμονα Ewald Jürgen Georg von Kleist 
(1700-1748), συγγενή του Χάινριχ, o οποίος τον ανακάλυψε το 1745. [Σ.τ.Μ.]
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Heinrich von Kleist

Περί του συλλογισμού. Ένα παράδοξο
(1810)

Μετάφραση: Αναστασ ία Δασκαρόλη

Tο όφελος του συλλογισμού φημίζεται σε όλη την υφήλιο. 
Iδίως του ψύχραιμου και ενδελεχούς συλλογισμού πριν 
από την πράξη. Kαι εάν μεν ήμουν Iσπανός, Iταλός ή 

Γάλλος, δεν θα με απασχολούσε το ζήτημα. Eπειδή όμως είμαι 
Γερμανός, σκέπτομαι κάποτε να απευθύνω στον γιό μου την 
ακόλουθη παραίνεση, ιδίως εάν πρόκειται να γίνει στρατιώτης:

«Ο συλλογισμός, μάθε, έχει τη θέση του πολύ καλύτερα με-
τά παρά πριν από την πράξη. Eάν παρέμβει πριν, ή κατά την 
διάρκεια αυτής καθεαυτήν της απόφασης, τότε μάλλον συγχέει, 
αναστέλλει και καταπιέζει τη δύναμη που απαιτείται για την 
πράξη και η οποία αναβλύζει από το έξοχο συναίσθημα. Aντι-
θέτως, κατόπιν, όταν η πράξη έχει ολοκληρωθεί, ο συλλογισμός 
μπορεί να χρησιμεύσει ακριβώς για το σκοπό για τον οποίο 
έχει στην πραγματικότητα δοθεί στον άνθρωπο, δηλαδή για 
να συνειδητοποιεί εκείνο που κατά την πορεία ήταν εσφαλμέ-
νο και ελλιπές, και να ρυθμίζει το συναίσθημα για άλλες μελ-
λοντικές περιπτώσεις. H ίδια η ζωή είναι σε μάχη με τη μοίρα. 
Kαι στην πράξη συμβαίνει το ίδιο όπως στην πάλη. Tην στιγ-
μή που ο αθλητής κρατά ακινητοποιημένο τον αντίπαλό του, 
δεν μπορεί να ενεργήσει παρά λαμβάνοντας υπόψη μόνο στιγ-
μιαίες εμπνεύσεις. Αν ήθελε να υπολογίσει ποιους μυς πρέπει 
να τεντώσει και ποια μέλη να θέσει σε κίνηση, ώστε να νική-
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σει, χωρίς αμφιβολία θα τέντωνε το μικρότερο μυ και θα ητ-
τάτο. Όμως, κατόπιν, όταν έχει νικήσει, ή είναι πεσμένος στο 
έδαφος, είναι σκόπιμο και πρέπει να αναλογιστεί, με ποια πίε-
ση έριξε τον αντίπαλο του ή ποια τρικλοποδιά έπρεπε να του 
βάλει ώστε να μείνει ο ίδιος όρθιος. Όποιος δεν κρατά τη ζωή 
πιασμένη όπως ένας τέτοιος παλαιστής, αλλά, μετά από όλες 
τις αντιστάσεις, πιέσεις, εκφυγές και αντιδράσεις, αισθάνεται 
και συναισθάνεται σαν να έχει χίλια μέλη, αυτός δεν θα μπο-
ρέσει να επιβάλει σε καμία συζήτηση αυτό που θέλει, πολύ λι-
γότερο δε σε μια μάχη».

(Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, 
2ος τόμος, Mόναχο 1969, σ. 337 κ.ε.)
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Κάσπαρ Νταβίντ Φρήντριχ: Επάνω: Ο καλόγερος στην ακροθαλασσιά 
(1810). Κάτω: Οδοιπόρος πάνω από τη θάλασσα της ομίχλης (1818).
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Heinrich von Kleist

Αισθήματα αντικρύζοντας 
το θαλασσινό τοπίο του Φρήντριχ

(1810)

Μετάφραση-σχόλια: Φανή Παραφόρου

Εξαίσιο είναι να χάνεται το βλέμμα σου πάνω σε μια ατέρ-
μονη υδάτινη έρημο, ενώ στέκεσαι απέραντα μόνος στην 
όχθη της θάλασσας, κάτω από ένα θολό ουρανό. Ας λά-

βουμε βέβαια υπόψη μας ότι κάποιος έφτασε εκεί, ότι είναι 
αναγκασμένος να επιστρέψει, ότι ευχαρίστως θα περνούσε απέ-
ναντι, ότι δε μπορεί να το κάνει, ότι του λείπουν τα πάντα 
για να μπορέσει να ζήσει, ενώ η φωνή της ζωής αντηχεί στην 
εκστατική κίνηση της πλημμύρας, στο φύσημα του ανέμου, 
στην έρπουσα κίνηση που διαγράφουν τα σύννεφα, στη μο-
ναχική κραυγή των πουλιών. Ταυτόχρονα, πρόκειται για μια 
αξίωση που προβάλλει η καρδιά και μια ανακοπή, για να εκ-
φραστώ έτσι ελεύθερα, που προκαλεί η φύση σε κάποιον. Αυ-
τό είναι όμως αδύνατο μπροστά στην εικόνα και εκείνο που 
θα έπρεπε να εντοπίσω μέσα στην ίδια την εικόνα, το εντόπι-
σα μεταξύ εμού και της εικόνας, μια αξίωση δηλαδή που προ-
έβαλε η καρδιά μου στην εικόνα, και μια ανακοπή, την οποία 
προκαλούσε η εικόνα σε μένα. Κι έτσι έγινα εγώ ο ίδιος καπου-
τσίνος, η εικόνα έγινε η άμμος, αυτό όμως πέρα από το οποίο 
θα έπρεπε να κοιτώ με νοσταλγία, η θάλασσα, απουσίαζε εντε-
λώς. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο θλιβερό και τρομακτικό 
απ’ ό,τι αυτή η θέση μέσα στον κόσμο: η μοναδική σπίθα ζωής 
στο αχανές βασίλειο του θανάτου, το έρημο κέντρο μέσα στον 
κύκλο της μοναξιάς. Η εικόνα στέκεται εκεί, μαζί με τα δυο ή 
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τρία μυστηριώδη στοιχεία που την αποτελούν, όπως η Αποκά-
λυψη, λες και έχει τις Νυχτερινές Σκέψεις του Γιανγκ1,  κι επει-
δή, μέσα στη μονοτονία και την απεραντοσύνη της, δεν προ-
τάσσει τίποτα άλλο εκτός από το πλαίσιο, έτσι και κάθε φορά 
που την κοιτάζει κανείς, είναι σα να του έχουν κοπεί τα βλέ-
φαρα. Με τον ίδιο τρόπο και ο ζωγράφος αναμφίβολα άνοιξε 
έναν εντελώς καινούργιο δρόμο στο πεδίο της τέχνης του· και 
είμαι πεπεισμένος ότι η διάνοιά του θα μπορούσε να παραστή-
σει ένα τετραγωνικό μίλι της άμμου της Μαρκιωνίας2,  με ένα 
χαμόκλαδο από οξυάκανθα πάνω στο οποίο χαριεντίζεται έρη-
μο ένα κοράκι, και ότι αυτή η εικόνα ίσως να έδινε την αυθε-
ντική εντύπωση ενός ποιήματος του Όσσιαν ή του Κόζεγκαρ-
τεν. Ναι, αν κάποιος ζωγράφιζε αυτό το τοπίο με τα ίδια του 
τα υλικά, την κιμωλία και το νερό από τα οποία είναι φτιαγ-
μένο· έτσι, πιστεύω, θα μπορούσε κανείς να κάνει τις αλεπού-
δες και τους λύκους να κλάψουν: το υπέρτατο γνώρισμα που 
αναμφίβολα θα μπορούσε να διδάξει κανείς προς έπαινο αυτού 
του είδους ζωγραφικής τοπίου. — Ωστόσο τα δικά μου αισθή-
ματα γι’ αυτόν τον καταπληκτικό πίνακα είναι πολύ συγκεχυ-
μένα· γι’αυτό πρόλαβα, πριν καν τολμήσω να τα ξεστομίσω, να 
διδαχτώ από τα λόγια εκείνων που ζευγαρωτά διαβαίνουν από 
μπροστά του από το πρωί ως το βράδυ.

(Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und Briefe, 
2ος τόμος, Mόναχο 1969, σ. 327 κ.ε.)

ΣΧΟΛΙΑ
1. Ευθεία αναφορά του Κλάιστ στο φημισμένο ποίημα Νυχτερινές σκέ-

ψεις [The complaint, or night thoughts] του Έντουαρντ Γιανγκ (1683-1765), 
ο οποίος είναι ποιητής αγγλικής καταγωγής. Το ποίημα γράφτηκε με αφορ-
μή το θάνατος της γυναίκας του ποιητή και αποτέλεσε αργότερα πρότυπο 
για τον συγγραφέα και φιλόσοφο Νοβάλις (1772-1801), προκειμένου ο δεύτε-
ρος να γράψει τον κύκλο ποιημάτων του Ύμνοι στη Νύχτα [Hymnen an die 
Nacht], ο οποίος δημοσιεύτηκε το 1800 στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού 
Athenäum και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα του πρώιμου ρο-
μαντισμού. [Σ.τ.Μ.]

2. Πρόκειται προφανώς για φυσικό τοπίο οικείο στον Κλάιστ, καθώς την 
περιοχή της Μαρκιωνίας διασχίζει ο ποταμός Όντερ, στις δυτικές όχθες του 
οποίου βρίσκεται η γενέτειρα του συγγραφέα. Η εν λόγω περιοχή βρίσκεται στις 
παρυφές του κρατιδίου του Βρανδεμβούργου και ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τις 
αμμώδεις άγονες εκτάσεις του εδάφους της. [Σ.τ.Μ.]
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Φανή Παραφόρου

Ο Χάινριχ φον Κλάιστ 
και οι ανα/παραστατικές τέχνες

Σκέψεις με αφορμή μια παρατήρηση

Θέλω να αποδώσω την πιο ρομαντική ιδέα 
με την πιο ελεύθερη μορφή.

Όσκαρ Σλέμμερ, Ημερολόγιο, 2 Σεπτεμβρίου 1915

Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν συχνά σημείο αναφοράς 
τόσο στη ζωή όσο και στο έργο του Χάινριχ φον Κλάιστ. 
Στις προσωπικές του επιστολές ο ίδιος βρίσκει την ευκαι-

ρία να αναφερθεί στις ποικίλες εικαστικές εμπειρίες που απο-
κόμιζε· στη Μαρί φον Κλάιστ, τη μνηστή του Βιλελμίνη φον 
Τσένγκε, την Αδολφίνη φον Βέρντεκ κ.ά. περιγράφει τις περι-
πλανήσεις του από την Πινακοθήκη της Δρέσδης ως το Μου-
σείο του Λούβρου και την Ιταλία τα χρόνια γύρω από το 1800 
και αργότερα και κάνει λόγο —με ιδιαίτερα αυθόρμητο τρό-
πο— για τις πρωτόγνωρες εμπειρίες που είχε αντικρύζοντας 
έργα αναφοράς, όπως η Παναγία του Αγίου Σίξτου (Μαντόνα 
Σιστίνα) του Ραφαήλ, ο Απόλλων του Μπελβεντέρε στο Βατι-
κανό και η Αποκαθήλωση του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς.1 Κατά 
την πρώτη του επίσκεψη στην Πινακοθήκη της Δρέσδης γράφει 
στη Βιλελμίνη φον Τσένγκε: «αν δεν είναι εγκαίρως προετοιμα-
σμένος, τότε μένει κανείς με ανοικτό το στόμα όταν αντικρύ-
ζει κάτι τέτοιο, όπως τα παιδιά, όταν βλέπουν μια μαριονέτα. 
Βασικά, από αυτή την εμπειρία δεν έμαθα παρά μόνο ότι εδώ 
υπάρχουν πολλά πράγματα να διδαχτεί κανείς».
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Στο έργο του χρησιμοποιεί τις εικαστικές τέχνες κατά λιγό-
τερο συγκυριακό τρόπο, καθώς αυτές όχι μόνο λειτουργούν ως 
παράδειγμα, αλλά συχνότατα αποτελούν συστατικό στοιχείο 
μιας ανήσυχης σκέψης πάνω σε ζητήματα αναπαράστασης. Συ-
γκεκριμένα, στο ύστερο έργο του ο Κλάιστ φαίνεται να εμμέ-
νει ιδιαιτέρως στην προβληματική περί εικαστικών, καθώς το 
1810 και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναφέρε-
ται σε πλήθος κειμένων στη ζωγραφική· τα Βραδινά Φύλλα του 
Βερολίνου φαίνεται πως προσφέρουν στον εκδότη και συγγρα-
φέα το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να πειραματιστεί θε-
ωρητικά με τις εικαστικές τέχνες και να καταπιαστεί με θεμα-
τικές περιοχές που μέχρι τώρα του είχαν διαφύγει: στο κείμε-
νό του με τίτλο Αισθήματα αντικρύζοντας το θαλασσινό τοπίο 
του Φρήντριχ, που κυκλοφορεί χρονολογικά πρώτο σε μια σει-
ρά κειμένων παρόμοιας προβληματικής, διαφαίνονται περίπλο-
κα ερωτήματα που αφορούν τις παρυφές μεταξύ λόγου και ει-
κόνας, λεκτικής και εικαστικής αναπαράστασης — και όχι μό-
νο, όπως θα δούμε παρακάτω. Ακολουθούν οι επιστολές μετα-
ξύ καλλιτεχνών,2 όπου χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την απόστα-
ση που του δίνει η μυθοπλαστική διάσταση των ρόλων αποστο-
λέα-καλλιτέχνη και παραλήπτη και γίνεται εμφανώς αιχμηρό-
τερος ως προς το ύφος του σε σχέση με τις αντίστοιχες αναφο-
ρές στη ζωγραφική στις επιστολές του. Ενδεικτικά, στο Γράμμα 
ενός ζωγράφου στο γιο του (1810) ασκεί εμμέσως πλην σαφώς 
κριτική στη ρομαντική ζωγραφική και στα ιδεώδη που τη διέ-
πουν, ενώ στο Γράμμα ενός νεαρού ποιητή σε έναν νεαρό ζω-
γράφο (1810) κορυφώνεται η προβληματική περί σχέσεων με-
ταξύ ζωγραφικής και λογοτεχνίας.

Επιπλέον, στις Μαριονέτες του, ένα «κείμενο περιστασιακό»,3 
τολμά μια πιο εξεζητημένη παρέμβαση και, ενώ με αφορμή το 
«μηχανισμό της μαριονέτας» σκηνοθετεί έναν φιλοσοφικό διά-
λογο για το χορό και το θέατρο ως παραστατικές τέχνες με πρω-
ταγωνιστές τον κύριο Κ. και τον πρωτοπρόσωπο αφηγητή, επι-
στρατεύει δυο χαρακτηριστικά εικαστικά παραδείγματα: αρχι-
κά, γίνεται αναφορά στον Νταβίντ Τενήρς το Νεότερο, ο οποί-
ος «δεν θα κατόρθωνε να ζωγραφίσει πιο όμορφα έναν όμιλο 
χωρικών που χόρευαν τη ρόντα σε γοργό ρυθμό» (12), επιχειρή-
μα που χρησιμοποιεί ο αφηγητής προκειμένου να συνηγορήσει 
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ως προς τη χαριτωμένη κίνηση των ανδρεί-
κελων στο χορό. Στην πορεία του διαλόγου 
ο κύριος Κ. εντοπίζει σε μια χορεύτρια μια 
«ιδιότητα υπέροχη» (18) παρομοιάζοντάς 
τη με το γνωστό, μυθικής προέλευσης μπα-
ρόκ γλυπτό του Τζιαν Λορέντζο Μπερνίνι, 
Απόλλωνας και Δάφνη (1622-1625, βλ. αρι-
στερά): «Φτάνει να δείτε την Π... [...] όταν 
υποδύεται τη Δάφνη, πως στρέφεται να 
κοιτάξει τον Απόλλωνα που την κυνηγά· η 
ψυχή της βρίσκεται στους σπονδύλους της 
μέσης· σκύβει λες και θα κοπεί στα δυο, σαν 
Ναϊάδα της σχολής του Μπερνίν[ι]» (18).

Η ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ — ΠΕΡΙ ΥΠΟ-ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Για το κείμενο Αισθήματα αντικρύζοντας το θαλασσινό το-

πίο του Φρήντριχ αφορμή αποτελεί ο σύγχρονος πίνακας του 
Κάσπαρ Νταβίντ Φρήντριχ [Caspar David Friedrich] με τίτ-
λο Ο Καλόγερος στην ακροθαλασσιά [Der Mönch am Meer, 
1810], ο οποίος παρουσιάζεται την ίδια χρονιά για πρώτη φο-
ρά στο κοινό, στο πλαίσιο τρέχουσας έκθεση της Ακαδημίας 
του Βερολίνου. Ο Κλάιστ επιστρατεύει ένα πεντασέλιδο κείμενο 
των Κλέμενς Μπρεντάνο και Άχιμ φον Άρνιμ σχετικά με τον 
πίνακα, αφού το έχει υποβάλει χάριν συντομίας, όπως ισχυρί-
ζεται λίγο αργότερα ο ίδιος,4 σε ριζική επεξεργασία: αφαιρεί —
σύμφωνα με τον ίδιο τον Κλάιστ— από αυτό τη δραματική 
του μορφή και περιορίζει κατά πολύ την έκτασή του. Σε επί-
πεδο περιεχομένου παρεμβαίνει επίσης σε μεγάλο βαθμό: μετά 
το πρώτο μισό του σύντομου κειμένου —έτσι όπως εκδίδεται 
από τον Κλάιστ και παρουσιάζεται εδώ σε ελληνική μετάφρα-
ση— παρατίθεντο στην αρχική εκδοχή συζητήσεις επισκεπτών 
της έκθεσης, τις οποίες ο Κλάιστ επιλέγει να παραλείψει· στο 
δεύτερο μισό του κειμένου ταυτοποιείται η γραφή του Κλάιστ, 
ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι ο ίδιος διατηρεί επιλε-
κτικά συγκεκριμένες εκφράσεις του αρχικού κειμένου ατόφιες,5 
κάποιες από τις οποίες όμως φαίνεται να νοηματοδοτούνται δι-
αφορετικά στα νέα συμφραζόμενα, όπως θα δούμε παρακάτω.
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Το παλίμψηστο που προέκυψε φέρνει στο φως μια ενδιαφέ-
ρουσα συνάφεια: στην κατακλείδα του κειμένου ο γράφων ξε-
καθαρίζει πως έχει ήδη «διδαχτ[εί] α π ό  τ α  λ ό γ ι α  εκείνων 
που ζευγαρωτά διαβαίνουν από μπροστά του από το πρωί ως 
το βράδυ», ομολογεί δηλαδή έμμεσα πως έχει αφήσει να διαρ-
ρεύσουν στο κείμενο παρατηρήσεις των επισκεπτών της έκθε-
σης και θεατών του πίνακα.6 Πρόκειται για ένα τέχνασμα προ-
σφιλές στον προγενέστερό του Ντιντερό, ο οποίος επίσης συ-
νήθιζε να επισκέπτεται εκθεσιακούς χώρους και να παρατηρεί 
τις αντιδράσεις του κοινού, δίνοντας ωστόσο ιδιαίτερη έμφα-
ση στα παραγλωσσικά στοιχεία που συνοδεύουν τις συνομιλί-
ες τους, δηλ. τις χ ε ι ρ ο ν ο μ ί ε ς  και τις εκφράσεις του προ-
σώπου τους. Η γραφή του Εγκυκλοπαιδιστή δεν είναι άλλωστε 
άγνωστη στον Κλάιστ, τουναντίον, αποτελεί το κείμενό του Δο-
κίμιο περί ζωγραφικής πηγή έμπνευσης για τον ίδιο, προκειμέ-
νου να γράψει τις Μαριονέτες του.7 Πτυχές της ενδιαφέρουσας 
αυτής διαμεσολαβημένης σύγκλισης ανάμεσα στα δυο κείμενα 
του Κλάιστ, τα Αισθήματα και τις Μαριονέτες, καθώς και του 
ρόλου που διαδραματίζει το δοκίμιο Περί της σταδιακής κατα-
σκευής των σκέψεων κατά την ομιλία θα επιχειρήσουμε να θί-
ξουμε παρακάτω.

Η Α-ΜΗΧΑΝΗ (;) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ — ΠΕΡΙ ΣΥΝ-ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Στην κατακλείδα περίοδο του κειμένου των Αισθημάτων ο 

Κλάιστ αναφέρεται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση του θυμικού, 
στην οποία περιέρχεται ο ίδιος στη θέα του πίνακα του Φρή-
ντριχ: «τα δικά μου α ι σ θ ή μ α τ α  γι’ αυτόν τον καταπλη-
κτικό πίνακα είναι πολύ σ υ γ κ ε χ υ μ έ ν α » εκμυστηρεύεται, 
αφού ωστόσο έχει ήδη καταθέσει τις σκέψεις του γύρω από το 
τοπίο ζωγραφικής. Πρόκειται ωστόσο για μια κατάσταση του 
θυμικού που προβληματίζει έντονα τον συγγραφέα, καθώς στο 
κείμενό του Περί της σταδιακής κατασκευής των σκέψεων κα-
τά την ομιλία κάνει λόγο για μια παρόμοια περίσταση. Ο Κλά-
ιστ όχι μόνο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για ό,τι δεν εμπίπτει στον 
κόσμο της πλήρους συνείδησης και των αισθήσεων, αλλά και 
η εικαστική αναπαράσταση φαίνεται να του προσφέρει ενδια-
φέροντα ερεθίσματα προς αυτή την κατέυθυνση. Στο προανα-
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φερθέν κείμενο κάνει λόγο για τη «θολή ιδέα» που υφαίνεται 
σε σκέψη —και ως εκ τούτου εξελίσσεται σε συνείδηση— κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας· η διαδικασία διαμόρφωσης των σκέ-
ψεων με εκείνη της λεκτικής απόδοσης μιας εικαστικής εμπει-
ρίας συνιστούν δύο επιμέρους διαδικασίες που έχουν ως κοινό 
άξονα τον έναρθρο λόγο.

Τον Ιούλιο του 1807 γράφει στη Μαρί φον Κλάιστ ότι το 
έργο τέχνης «δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται στις αισθήσεις, 
αλλα α υ τ ό  π ο υ  σ κ έ π τ ε τ α ι  τ ο  θ υ μ ι κ ό ,  αφού λάβει 
αυτό το αντιληπτικό ερέθισμα». Σε αυτή την ομολογουμένως 
πυκνή νοηματικά πρόταση ο Κλάιστ όχι μόνο καταθέτει τον 
ορισμό του γύρω από την αισθητική της πρόσληψης του έργου 
τέχνης, πολύ περισσότερο διατυπώνει μια καίρια θέση σχετικά 
με το ίδιο το εγχείρημα της παρατήρησής του: καθώς το έργο 
τέχνης δε συνίσταται σε ό,τι παρουσιάζεται στις αισθήσεις, αλ-
λά πρόκειται για μια νοητική διαδικασία στην οποία εισέρχεται 
το θυμικό, τότε, κοιτώντας ένα έργο τέχνης, σύμφωνα με τον 
Κλάιστ, παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο θεα-
τής, δηλαδή εμείς, σε αυτό το ερέθισμα.

Τι συμβαίνει όμως με την έκφραση, το ρητορικό δηλ. είδος 
γλαφυρής περιγραφής; Εφόσον η θέαση ενός έργου τέχνης εί-
ναι ουσιαστικά παρατήρηση των αισθημάτων μας, τότε η πε-
ριγραφή αυτής της παρατήρησης είναι για τον Κλάιστ η μετα-
φορά αυτών των παρατηρήσεων σε γλώσσα. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο πως κάποια από τα σημεία εκείνα του κειμένου που, 
σύμφωνα με την Όλγα Λασκαρίδου, ταυτοποιούνται ως αυθε-
ντικές σκέψεις του Κλάιστ, συγκλίνουν σε αυτό: ο Κλάιστ πα-
ρομοιάζει την αντίδραση του θεατή στη θέα του απέραντου με 
μια οδυνηρή σχεδόν εμπειρία· «έτσι και κάθε φορά που την 
κοιτάζει κανείς, είναι σα να του έχουν κοπεί τα βλέφαρα» γρά-
φει, αποστασιοποιούμενος από τα δικά του συναισθήματα, ενώ 
προς το τέλος κάνει μια διόλου ευκαταφρόνητη νύξη σε ζητή-
ματα τεχνοτροπίας, λέγοντας πως «αν κάποιος ζωγράφιζε αυτό 
το τοπίο [εννοεί εδώ το αμμώδες τοπίο της Μαρκιωνίας] με τα 
ίδια του τα υλικά, την κιμωλία και το νερό από τα οποία εί-
ναι φτιαγμένο», θα προκαλούσε σε μέλη του ζωικού βασιλείου 
το ξέσπασμα του συναισθήματος, αφήνοντας να εννοηθεί πως 
στον άνθρωπο το ίδιο «αντιληπτικό ερέθισμα» —για να μιλή-



104

σουμε με όρους του ιδίου του συγγραφέα— θα προκαλούσε την 
αντίστοιχη διανοητική διεργασία του θυμικού.

Πώς σχετίζεται όμως η σ κ έ ψ η , που αποτελεί τον άξονα 
του ενός δοκιμίου του Κλάιστ, με την κ ί ν η σ η  που αποτε-
λεί τον άξονα στις Μαριονέτες του; Αρκεί εδώ να επικαλεστού-
με τον —ανθρωπολόγο εν προκειμένω— Καντ, ο οποίος άσκη-
σε εντονότατη επιρροή στη αποστροφή της σκέψης του Κλά-
ιστ από το συμβατικό Ρομαντισμό: «Ο πρώτος άνθρωπος μπο-
ρούσε λοιπόν να σ τ έ κ ε τ α ι  και να π ε ρ π α τ ά : μπορούσε 
να ο μ ι λ ε ί , να α ρ θ ρ ώ ν ε ι  μάλιστα λ ό γ ο , πράγμα που ση-
μαίνει ότι μπορούσε να ομιλεί με ειρμό, και άρα να σ κ έ π τ ε -
τ α ι » [Μτφρ. Φ.Π.] γράφει στο κείμενό του περί της Υποτιθέ-
μενης απαρχής της ανθρώπινης ιστορίας,8 αφήνοντας έτσι ανοι-
χτό το ενδεχόμενο άμεσης συνάφειας μεταξύ κίνησης και σκέ-

ψης, και άρα σωματοποίσης των 
σκέψεων. Ο Όσκαρ Σλέμμερ (1888-
1943), εκπρόσωπος της πρωτοπορι-
ακής σχολής Μπαουχάουζ, φαίνε-
ται να εμπνέεται από τις Μαριονέ-
τες, δημιουργώντας μια σειρά από 
αφηρημένες φιγούρες προκειμένου 
να αποδώσει το αίσθημα, την κί-
νηση, τη χωρικότητα της ανθρώπι-
νης μορφής· στη φιγούρα με τίτλο 
Χορευτής ΙΙ: Ανθρώπινα Αισθήματα 
(1924) η σύγκλιση που μας ενδια-
φέρει φαίνεται να παίρνει μορφή.

Κλείνοντας, η δοκιμιακή γρα-
φή του Κλάιστ συνίσταται στο εννοιολογικό τρίπτυχο σκέψη-
αίσθημα-κίνηση. Στις Μαριονέτες ο ένας εκ των δυο συνομι-
λούντων ισχυρίζεται πως «όταν [...] ένα έργο δεν παρουσιάζει 
δυσκολίες από μηχανικής πλευράς, δεν έπεται ότι μπορεί και 
να εκτελεστεί δίχως α ί σ θ η μ α » (14). Η τέχνη της μαριονέτας, 
που συχνά αποτέλεσε πρότυπο για τη θεατρική έκφραση, και 
ως εκ τούτου για τη σκηνική τέχνη, συγκλίνει με εκείνη της 
γραφής ως προς το εξής: το α ίσθημα αποτελεί το έναυσμα 
της δημιουργικής έκφρασης σε οποιαδήποτε μορφή της. Και η 
vis motrix —ο όρος εμφανίζεται και στις Μαριονέτες— της δη-
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μιουργίας δεν είναι παρά μια νοερή μετα-κ ί ν η σ η : «Από μιαν 
άλλη άποψη, η γραμμή εκείνη θα ήταν κάτι αινιγματικό, αφού 
θα επρόκειτο για την τροχιά της ψυχής του χορευτή· και δεν 
θεωρούσε βέβαιο ότι ο χειριστής θα μπορούσε να την ακολου-
θήσει αλλιώς, εκτός κι αν μ ε τ α τ ο π ι ζ ό τ α ν  ν ο ε ρ ά  σ τ ο 
κ έ ν τ ρ ο  β ά ρ ο υ ς  τ η ς  μ α ρ ι ο ν έ τ α ς  — μ’ άλλα λόγια, αν 
χόρευε» (14). Πρόκειται για μια μετακίνηση που οδηγεί σε ένα 
προσφορά ανοιχτή στην ερμηνεία, από την οποία και προκύ-
πτει η ίδια η μοναχική φύση της δημιουργίας, της έκφρασης 
αλλά και της πρόσληψης του έργου τέχνης: «Τίποτα δε μπορεί 
να είναι πιο θλιβερό και τρομακτικό απ’ ό,τι αυτή η θέση μέσα 
στον κόσμο: η μοναδική σπίθα ζωής στο αχανές βασίλειο του 
θανάτου, το έρημο κέντρο μέσα στον κύκλο της μοναξιάς».
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Γιάννης  Σ. Παπαδάτος

Περιπλανήσεις και όψεις 
του μαγικού ρεαλισμού στη λογοτεχνία 

Από τη δεκαετία του 1980 οι όροι μαγικός ρεαλισμός 
(ma gic ή magical realism), και θαυμαστός ρεαλι-
σμός (marvelous realism) βρίσκονται στο προσκήνιο 

της θεωρίας της λογοτεχνίας με υποστηρικτές,, όχι τόσο από 
την πλευρά των αναγνωστών ή των συγγραφέων όσο από την 
πλευρά των κριτικών και των εκδοτών αλλά και ορισμένων 
επικριτών. Η διαδρομή του μαγικού ρεαλισμού από τη γέννη-
ση ως την ωρίμανση ήταν γεμάτη περιπέτειες. Πρέπει να πού-
με, ότι οι προαναφερόμενοι όροι και κυρίως ο πρώτος (magic 
realism) χρησιμοποιήθηκε ευρέως για διαφορετικούς σκοπούς 
και τούτο διότι κάθε φορά είχε ενταχθεί σε διαφορετικά πολι-
τισμικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα. Είναι δε λανθασμέ-
νη η άποψη που τον θέλει να έλκει αποκλειστικά την κατα-
γωγή του από τη Λατινική Αμερική. Οι βαθιές του ρίζες κα-
θώς και μέρος της μετέπειτα μεταμόρφωσής του ανευρίσκο-
νται στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η απαρχή του ανάγεται στην Γερ-
μανία τη δεκαετία του 1920, όταν στη Δημοκρατία της Βαϊ-
μάρης πραγματοποιήθηκαν μεγάλα ανοίγματα και στην περιο-
χή της τέχνης. Το 1925 οργανώθηκε μια έκθεση ζωγράφων κυ-
ρίως μετα-εξπρεσιονιστών όπως των Max Beckman, Conrad 
Felixmuller, Georges Grosz, Otto Dix, Christian Schad. 
Για την έκθεση αυτή ο δημοσιογράφος και κριτικός Franz 
Roh αφιέρωσε ένα άρθρο με τίτλο Magischer Realismus and 
Nach-Εxpressionismus (Mαγικός ρεαλισμός και Μετα-εξ-
πρεσιονισμός)1 (Roh 1995: 15-31). Αργότερα, το 1958, ο Roh 
αντικατέστησε τον όρο «Magischer Realismus» με τον όρο 
«Neue Sachlichkeit» (Νέα Αντικειμενικότητα) (Guenther 
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1995: 35). Το κύριο χαρακτηριστικό του μαγικού ρεαλισμού 
ή της Νέας Αντικειμενικότητας το αποτελούσαν κυρίως σκη-
νές της καθημερινότητας και της επικαιρότητας που εκφρά-
ζονταν σε μια καθ’ ολοκληρία εξωπραγματική διάσταση (Roh 
ό.π.) Επομένως για πρώτη φορά ο όρος μαγικός ρεαλισμός, ως 
magischer realismus πολιτογραφήθηκε στο χώρο της ζω-
γραφικής στην Γερμανία. Από εκεί πέρασε στην Ολλανδία ως 
magisch-realisme και στην Ισπανία ως realismo magico. Το 
1927 μεταφράστηκαν στα ισπανικά κείμενα για το μετα-εξπρε-
σιονισμό και το μαγικό ρεαλισμό από τον Fernando Vela με 
τον τίτλο Realismo Magico τα οποία διαδόθηκαν ευρέως στη 
Λατινική Αμερική και με τα οποία ήρθαν σε επαφή ο Miguel 
Angel Asturias και ο Jorge Luis Borges (Bowers 2004: 2).2 

Μια άλλη διαδρομή για τη μετάδοση και τη μετεξέλιξη 
του μαγικού ρεαλισμού στη λατινική Αμερική ήταν η εξής: ο 
Arturo Uslar-Pietri από την Βενεζουέλα και ο Κουβανός Alejo 
Carpentier, όσο ζούσαν στο Παρίσι ήρθαν σε επαφή με την 
ευρωπαϊκή τέχνη και ιδιαίτερα με τον υπερρεαλισμό. Όμως 
ο Carpentier, ασκώντας δριμεία κριτική στον υπερρεαλισμό, 
επειδή κατά τη γνώμη του δεν μπορούσε να εκφράσει το πολι-
τιστικό αμάλγαμα της Λατινικής Αμερικής, χρησιμοποίησε τον 
όρο marvellous (θαυμαστό-θαυμάσιο) για να εκφράσει καλλι-
τεχνικά αυτό το πλαίσιο πρόσμιξης των διαφορετικών πολιτι-
σμικών συστημάτων το οποίο έχει ως βάση την ποικιλία των 
εμπειριών, την παράξενη ατμόσφαιρα των μύθων και των δει-
σιδαιμονιών εν τέλει τη διαφορετική εκτίμηση της πραγμα-
τικότητας (Bowers 2004: 14-15). Αυτόν το μαγικό ρεαλισμό 
καλλιέργησε στην Κεντρική Αμερική χρησιμοποιώντας τον όρο 
lo realismo maravilloso (marvellous realism) (θαυμαστή 
πραγματικότητα). Με το μυθιστόρημά του Η επί γης βασιλεία 
(1949, εκδ. Νεφέλη, 1987) μεταλλάσσει το όνειρο σε πραγμα-
τικότητα μέσα από εικόνες της προεπαναστατικής κουβανικής 
κοινωνίας στα πλαίσια της παράδοσης και των μύθων. Μάλι-
στα στον πρόλογο αποσυνδέει τον εαυτό του από το μαγικό ρε-
αλισμό του Roh, ο οποίος, όπως αναφέρει, δεν ταιριάζει με τον 
πολιτισμό της Λατινικής Αμερικής και προτείνει τη θαυμαστή 
πραγματικότητα με τους μύθους και την παράδοση ως πολι-
τιστική κληρονομιά για όλη τη Λατινική Αμερική (Carpentier 
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1995: 75-88). Αντίθετα ο Pietri, κατά τη δεκαετία του 1930, 
ο οποίος επηρέασε τους συγγραφείς της Βενεζουέλας είναι πιο 
κοντά στις απόψεις του Roh. Ο ίδιος θεωρεί ότι ο μαγικός ρε-
αλισμός μπορεί να είναι η πρωτοπορία του μοντερνισμού στη 
λατινοαμερικανική ήπειρο (Bowers 2004: 14-15).

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

H δεκαετία του 1950 είναι σημαδιακή για το μαγικό ρεαλι-
σμό στη Λατινική Αμερική. Το 1955 o κριτικός Angel Flores 
με το δοκίμιό του Μagical Realism in Spanish American 
Fiction (Ο Μαγικός Ρεαλισμός στο Μυθιστόρημα της Ισπα-
νικής Αμερικής) κρατάει αποστάσεις από τον Pietri και προ-
σπαθεί να συνδέσει τις έως τότε δύο όψεις του μαγικού ρεαλι-
σμού, δηλαδή, του μαγικού στοιχείου με το μαγικό ως φυσική 
συνέχεια του πραγματικού και του θαυμαστού, του υπερφυ-
σικού με τους μύθους και τις παραδόσεις. Αναγνωρίζει δε τον 
Borges ως τον πρόδρομο του μαγικού ρεαλισμού, τέλειο παρά-
δειγμα, λέει χαρακτηριστικά, ο οποίος, συνενώνει τις δυο όψεις. 
Αναφέρει ότι ο Borges συνθέτει τον ευρωπαϊκό και τον λατι-
νοαμερικανικό μοντερνισμό. Μάλιστα υποστηρίζει ότι ο μαγι-
κός ρεαλισμός είναι μια συνέχεια της ρομαντικής ρεαλιστικής 
παράδοσης της ισπανικής λογοτεχνίας αλλά και της ευρωπαϊ-
κής, αναφέροντας τον Miguel Cervantes με τον Δον Κιχώτη 
ως το πρόδρομο κείμενο και φτάνοντας ως τον Franz Kafka 
για τη λογοτεχνία και τον Giorgio de Chirico για τη ζωγρα-
φική (Flores 1995: 112). Είναι δε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι 
ο Borges γνώριζε τις ιδέες του Roh. Μάλιστα το 1932 έγραψε 
ένα δοκίμιο με τίτλο El Arte Narrativo y la Magia (H Tέχνη 
της Αφήγησης και το Μαγικό) στο οποίο αναφέρει ότι η πρό-
σμιξη των πολιτισμικών στοιχείων είναι το κλειδί του μαγικού 
ρεαλισμού (Bowers 2004: 18). Σημειώνουμε ότι το δοκίμιο του 
Flores ανανέωσε πρόσκαιρα το ενδιαφέρον για τον Carpentier 
και βέβαια για το θαυμαστό (marvelous). 

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω επιρροών οδήγησε σε 
ένα δεύτερο κύμα γραφής του μαγικού ρεαλισμού γνωστό ως 
magic realism, που δε συνδέεται απευθείας με τις απόψεις 
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του Flores, αλλά εν τούτοις συνδυάζει στοιχεία και των δύο 
όψεων. Μπορούμε δε να πούμε ότι μετά το 1955 ο συνδυασμός 
των απόψεων του Carpentier και του Borges και των ευρω-
παϊκών επιρροών τους έδωσε ένα νέο περιεχόμενο για το μαγι-
κό ρεαλισμό (magical realism) ως τη σκιαγράφηση της πραγ-
ματικότητας με μαγικά συμβάντα. Το συγκεκριμένο περιεχόμε-
νο εμπλουτίστηκε μετά την κουβανική επανάσταση του 1959 
με μια ευφορία, ένα κλίμα δημιουργικότητας, μια έκρηξη της 
γραφής η οποία σε μοντέρνα πλέον πλαίσια διερευνά την ταυ-
τότητα της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας. Ο Gabriel Garcia 
Marquez ως εκπρόσωπος αυτής της νέας γραφής αναζητά την 
ταυτότητα όχι μόνο στις λατινοαμερικανικές ρίζες αλλά και 
στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στον Kafka και στον Joyce 
(Bowers 2004: 18). 

Το μυθιστόρημα στη Λατινική Αμερική μετά τη δεκαετία 
του 1960 (boom της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας άκμασε 
εντυπωσιακά. Και τούτο δεν είναι άσχετο με την περιοχή όπου 
η υπανάπτυξη, και ο κρατικός αυταρχισμός συνυπάρχουν με 
την τύρβη της καθημερινότητας, τη ζωή, το όνειρο και τη μυ-
θώδη τους έκφανση. Εκεί το άτομο ζει σε μια άλλη ελευθερία η 
οποία του επιτρέπει να είναι αποστασιοποιημένο από τη στατι-
κότητα και ίσως τη φθορά του σύγχρονου κόσμου (Αλεξοπού-
λου 1989: 26, 28). 

Ο Marquez στο βιβλίο του Εκατό χρόνια μοναξιάς (εκδ. Νέα 
Σύνορα — Λιβάνης, 1979) με αφορμή τη λεγόμενη «Σφαγή της 
Μπανάνας» προσφέρει μια γραφή όπου στην πραγματικότητα 
εγκλείεται το θαυμαστό και παράξενο, το μαγικό και η τρέλα 
ως πραγματικά στοιχεία. Για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα ο 
ίδιος αναφέρει ότι άκουγε τις ιστορίες της γιαγιάς του τις οποί-
ες είχε ένα μοναδικό τρόπο να τις μεταδίδει «αντιμετωπίζο-
ντας το εξωπραγματικό σαν κάτι εντελώς φυσικό» (Αλεξοπού-
λου 1989: 27). Ο Todorov, γράφει χαρακτηριστικά ότι «ο αφη-
γητής του βιβλίου συμμερίζεται τις απόψεις αυτών για τους 
οποίους μιλάει και ακόμη περισσότερο, αυτών στους οποίους 
μιλάει» (Τοντόροφ 1989: 30). Αλλά και η Isabel Allende στο 
Σπίτι των πνευμάτων (εκδ. Ωκεανίδα, 1999) το οποίο χαρακτη-
ρίζεται ως ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα του 
σύγχρονου μαγικού ρεαλισμού, αποτυπώνει δεισιδαιμονίες και 
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παράλληλα θαυμαστά στοιχεία και «χρησιμοποιώντας» το μα-
γικό στοιχείο σκιαγραφεί ανάγλυφα τις ανθρώπινες σχέσεις σε 
μια ατμόσφαιρα απολύτως ρεαλιστική. Παρόμοια και ο Miguel 
Ángel Asturias πιο κοντά σ’ έναν ιδιότυπο σουρεαλισμό, ο 
οποίος βραβεύτηκε με Νομπέλ λογοτεχνίας (1967) «για το ζω-
ντανό λογοτεχνικό επίτευγμά του, βαθιά ριζωμένο στα εθνικά 
γνωρίσματα και παραδόσεις των Ινδιάνων της Λατινικής Αμε-
ρικής». Παράδειγμα, το βιβλίο του Ο άνθρωπος από καλαμπό-
κι (εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1989) το οποίο για πολλά χρόνια εί-
χε αγνοηθεί. Επίσης στο ίδιο περίπου κλίμα να αναφέρουμε και 
τον Μεξικανό Carlos Fuentes (Ανήσυχη παρέα, εκδ. Καστανιώ-
της, 2006) και τον Περουβιανό Mario Vargas Llosa (Το πρά-
σινο σπίτι, εκδ. Καστανιώτης, 2005). Τις τελευταίες δυο δεκα-
ετίες μια πλειάδα συγγραφέων στη Λατινική Αμερική χρησιμο-
ποιεί με διάφορους τρόπους το μαγικό στοιχείο ως τρόπο αφή-
γησης (Angulo 1995).3 

 Παράλληλα και στην Ευρώπη αρκετοί συγγραφείς επηρεα-
σμένοι από τον μετα-εξπρεσιονισμό ή μάλλον από τον ιδιόμορ-
φο μαγικό ρεαλισμό του Roh είτε απ’ ευθείας από τον υπερρε-
αλισμό, αλλά και αργότερα από τους λατινοαμερικανούς συγ-
γραφείς έγραψαν μυθιστορήματα που εντάσσονται στο μαγικό 
ρεαλισμό δίνοντάς του μια διαφορετική όψη η οποία μπολιά-
στηκε με την ευρωπαϊκή παράδοση των μύθων και των λαϊ-
κών αντιλήψεων. Ο Ιταλός Massimo Bontempelli από τη μια 
πλευρά μέσω του μαγικού ρεαλισμού και επηρεασμένος από 
τον Roh, αλλά και από τον Lewis Carol αναφέρεται στην ανά-
γκη για ενιαία εθνική συνείδηση σύμφωνα με τις απόψεις του 
Μουσολίνι. Από την άλλη πλευρά οι Φλαμανδοί Johan Daisne 
και Hubert Lampo επηρεασμένοι από τον Bontempelli αλλά 
και τον υπερρεαλισμό, έγραψαν αντιπολεμικά μυθιστορήμα-
τα χρησιμοποιώντας τη μαγική προοπτική της παιδικής ηλικί-
ας ο πρώτος, στοιχεία μυθολογίας ενταγμένα στο επίπεδο του 
πραγματικού ο δεύτερος (Bowers 2004: 61-62). Επίσης ο Γερ-
μανός Günter Grass σε αντιναζιστικά του μυθιστορήματα για 
την παραποίηση της αλήθειας και τη βία του β΄ παγκόσμιου 
πολέμου χρησιμοποίησε τεχνικές του μαγικού ρεαλισμού για 
να αντιπαρατεθεί στον ολοκληρωτισμό (π.χ. στο βιβλίο του Το 
τενεκεδένιο ταμπούρλο, εκδ. Οδυσσέας 2008). Και βέβαια δεν 
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πρέπει να λησμονήσουμε τον Patrick Suskind με το περίφημο 
Άρωμα (εκδ. Ψυχογιός, 1985), ένα μυθιστόρημα πολύ γνωστό 
στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980, με ήρωα τον Grenouille, 
τις σατανικά ιδιοφυείς ανακαλύψεις του και την τραγικά σχε-
διασμένη αυτοκαταστροφή του.

Στην Ελλάδα μια συγγραφέας που κινείται στις περιοχές του 
μαγικού ρεαλισμού είναι η Ζυράνα Ζατέλη. Ιδιαίτερα δε με τις 
περισσότερες ιστορίες των βιβλίων της Και με το φως του λύ-
κου επανέρχονται (εκδ. Καστανιώτης, 1993) και Με το όνομα 
Ραμάνθις Ερέβους — Ο θάνατος ήρθε τελευταίος (εκδ. Καστα-
νιώτης, 2001)4. ο έρωτας και ο θάνατος είναι ένα ταξίδι ανα-
πόφευκτα λυτρωτικό όπου η πραγματικότητα ανάμεσα σε πα-
ραδόσεις και θρύλους ανατέμνεται αινιγματικά μέσα από μα-
γικά συμβάντα. 

Γενικά πάντως πολλοί συγγραφείς από διάφορες χώρες έγρα-
ψαν και γράφουν μυθιστορήματα που εντάσσονται στο μαγι-
κό ρεαλισμό χρησιμοποιώντας με διάφορους τρόπους το μαγι-
κό στοιχείο άλλες φορές πιο κοντά στον τρόπο που πρέσβευε ο 
Carpentier, δηλαδή, στην ανάγκη για διασταύρωση των πολι-
τισμικών στοιχείων των λαών και άλλες φορές πιο κοντά στον 
τρόπο του Marquez. Δηλαδή, σε μια νοσταλγία για το παρελ-
θόν με στόχο να ανασύρει τα πολιτιστικά στοιχεία ενάντια σε 
κάθε μορφή εξουσίας (Bowers 2004: 39).5

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
Ο μαγικός ρεαλισμός αποτυπώνεται σε διάφορες περιοχές τε-

χνών και με διάφορες όψεις ιδεολογικού περιεχομένου ανά την 
υφήλιο. Έχουμε τον μετααποικιακό, τον οντολογικό, το φεμι-
νιστικό, τον μεταμοντέρνο μαγικό ρεαλισμό στη λογοτεχνία, 
στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική. Π.χ. διάφοροι κυρίως 
αγγλόφωνοι συγγραφείς χρησιμοποίησαν το μαγικό ρεαλισμό 
με φεμινιστικό ή και μετααποικιακό περιεχόμενο με σκοπό να 
καταγγείλουν καθεστώτα και να αντιπαρατεθούν σε καταπιε-
στικές μορφές εξουσίας (Angulo 1995). Π.χ η Αγγλίδα Angela 
Carter επηρεασμένη από τις κωμωδίες του Σαίξπηρ εναντιώθη-
κε στην καταπίεση της γυναίκας (Bowers 2004: 47). 

Επίσης σε μυθιστορήματα μετααποικιακής γραφής χρησιμο-
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ποιούνται μύθοι ως απάντηση στους αποικιοκράτες. Η Faris 
αναφέρει ότι ο μαγικός ρεαλισμός αντικαθρεφτίζει την πολιτι-
σμική στιγμή της μετααποικιακής λογοτεχνίας με αποτέλεσμα 
να γίνονται και διεργασίες στο εσωτερικό του (Faris 2004: 1-2). 
Ο κριτικός Michael Dash αποκαλεί τη μετααποικιακή γραφή 
επαναστατική δεδομένου ότι η απάντηση προς τους αποικιο-
κράτες δεν αναφέρεται στον τρόπο που αυτοί εξυψώνουν, για 
ευνόητους ομογενοποιητικούς λόγους τους πρώην αποίκους 
τους, αλλά γιατί οι αυτόχθονες, έχοντας ταυτότητα αισθάνο-
νται δυνατοί εξαιτίας της πλούσιας παράδοσής τους. Μάλιστα 
αναφέρει ένα καλό παράδειγμα επαναναστατικής μετααποικια-
κής γραφής τα Εκατό χρόνια μοναξιάς. 

Μια σημαντική ιδεολογική πτυχή του μαγικού ρεαλισμού 
αποτελεί ο μεταμοντέρνος χαρακτήρας του. Δύο θεωρητικοί 
μας παρέχουν χρήσιμα εργαλεία για την προσέγγιση των έρ-
γων του μαγικού ρεαλισμού ως προς την κατανόηση της σχέ-
σης του με τον μεταμοντερνισμό. Ο Fredric Jameson με το 
έργο του Το Μεταμοντέρνο ή Η πολιτισμική λογική του ύστε-
ρου καπιταλισμού (1991), όπου ισχυρίζεται ότι «είναι προτι-
μότερο να θεωρήσουμε τον όρο μεταμοντέρνο ως απόπειρα να 
στοχαστούμε ιστορικά το παρόν σε μια εποχή που χαρακτηρί-
ζεται κατά βάση από τη λήθη του ιστορικού» (Jameson 1999 
: 11). Ορισμένοι συγγραφείς του μαγικού ρεαλισμού, τοποθετώ-
ντας το έργο τους σε ιστορικά πλαίσια θέτουν υπό αμφισβήτη-
ση τις ιστορικές παραδοχές της επιστημονικής ιστορίας. Πράγ-
ματι ο μεταμοντερνισμός δίνει έμφαση στην έλλειψη ιστορι-
κής αλήθειας τονίζοντας το λογοτεχνικό χαρακτήρα των ιστο-
ρικών κειμένων και τα μυθοποιητικά στοιχεία που αναπόφευ-
κτα περιλαμβάνει ο ιστορικός λόγος. Βιβλίο σταθμός για την 
άνοδο αυτών των απόψεων υπήρξε το Metahistory — The 
Istorical Imagination in Nineteenth-century Europe (Μετα-
ϊστορία — H ιστορική φαντασία το 19ο αιώνα στην Ευρώπη) 
(1975) του Hayden V. White. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις αυ-
τές, η ιστορία είναι μια γλωσσική κατασκευή που γίνεται μέ-
σα από την αφήγηση και επομένως ο ιστορικός λόγος δημιουρ-
γεί μια αυταπάτη αναφορικότητας σε μια εξωτερική πραγματι-
κότητα. επικαλούμενος δε την αλήθεια και την αντικειμενικό-
τητα λειτουργεί ως λόγος εξουσίας. Τέτοιου είδους αντιλήψεις 
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αμφισβήτησης και ανατροπής της ιστορίας ως λόγου εξουσί-
ας και προσπάθειας επανεγγραφής της αντικατοπτρίζονται σε 
έργα μαγικού ρεαλισμού. Τα λογοτεχνικά αυτά έργα που επα-
νεγγράφουν την ιστορία η Linda Hutcheon στο βιβλίο της A 
poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction (Μία Ποι-
ητική του Μεταμοντερνισμού: Ιστορία, Θεωρία, Μυθιστόρημα) 
(1988) τα ονομάζει «historiographic metafiction» (ιστοριο-
γραφική μεταμυθοπλασία) (Hutceon 1988: 5-6). Το έργο του 
Salman Rushdie Τα παιδιά του μεσονυκτίου (εκδ. Ψυχογιός, 
2001) μας παρέχει ένα καλό παράδειγμα για το πώς σχετίζεται 
ο μαγικός ρεαλισμός με τον ιστορικό σκεπτικισμό του μεταμο-
ντερνισμού. Ο συγγραφέας παρουσιάζοντας την ιστορία της Ιν-
δίας μέσα από τη δική του αυτοβιογραφία, δίνει μια άλλη εκ-
δοχή της ιστορίας της χώρας του έξω από την επίσημη αποικι-
οκρατική άποψη της ιστορίας. Σύμφωνα με την άποψη αυτή 
η οποία και δίνεται μέσα από καταστάσεις μαγικού ρεαλισμού, 
ο συγγραφέας σκιαγραφεί ένα πλήρες πορτρέτο της ιστορίας 
της χώρας του και επισημαίνει ότι όλες οι προσωπικές εκδο-
χές, όπως βιώθηκαν και ανακαλούνται στη μνήμη από το κάθε 
άτομο θα πρέπει να θεωρηθούν ισότιμες. Πράγματι, πρόκειται 
για τον απόλυτο σχετικισμό του μεταμοντερνισμού, όπου όλα 
θεωρούνται ισότιμα και μη εντάξιμα σε αξιολογική κλίμακα.

Ο δεύτερος θεωρητικός που μας δίνει μια σχέση του μαγι-
κού ρεαλισμού με το μεταμοντερνισμό είναι ο Jean-Francois 
Lyotard6 ο οποίος θεωρεί ότι ο μεταμοντερνισμός αναφέρεται 
ενάντια στην ολότητα, και στην ανάγκη για ανάδυση και ενερ-
γοποίηση της καταπιεσμένης πολιτισμικής διαφορετικότητας 
(Zamora-Faris 1995: 9, Halton 1995: 83). Πρόκειται για από-
ψεις του μεταμοντερνισμού που δίνουν έμφαση στην άνθηση 
της ετερότητας και σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να ανα-
δειχθεί η ετερότητα παρά με το θρυμματισμό των ολοτήτων 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται. Στην περιοχή του μυθιστορή-
ματος η Toni Morrison με την μυστηριακή Αγαπημένη (εκδ. 
Νεφέλη, 1989) μέσα από ερωτικά στιγμιότυπα, εξεγέρσεις, ηρω-
ίδες σκλάβες που αποζητούν το όνειρο (ένα παιδί που χάθη-
κε πρόωρα κομίζει αναμνήσεις ίσως με το πρόσωπο της νεαρής 
Αγαπημένης) υπενθυμίζει στους αφροαμερικανούς το παρελ-
θόν τους και την ιστορία τους από την οπτική των σκλάβων 
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όπως εκείνοι τη βίωσαν και όχι της κυρίαρχης άποψης. (βλ και 
Bowers 2004: 80-82). 

Γενικά θα λέγαμε ότι ο μαγικός ρεαλισμός ως αφηγηματικό 
στοιχείο που διαπερνά το ρεαλισμό χρησιμοποιείται για να θέ-
σει υπό αμφισβήτηση και να «κατακερματίσει» κυρίαρχες από-
ψεις που επιβλήθηκαν στην ιστορία από τη σκοπιά της εξου-
σίας, να αναδείξει την απαίτηση για έκφραση της διαφορετικό-
τητας, να εκφράσει αντιρατσιστικές αντιλήψεις και το κράμα 
των πολιτισμικών μαγικών στοιχείων, αλλά και να υπονομεύ-
σει ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως αυτά της Λατινικής Αμερι-
κής, όπου η καταπίεση δεν άφηνε περιθώρια για ευθεία αντι-
παράθεση.

Τελειώνοντας την αναφορά στις ιστορικές ρίζες καθώς και 
στις διάφορες πτυχές και όψεις του μαγικού ρεαλισμού σημει-
ώνουμε ότι η πολυπλοκότητα και η σχετικότητα των διάφο-
ρων εκδοχών του και πολλές φορές οι ανεπαίσθητες ποιοτικές 
διαφορές τους τον καθιστά δύσκολα ανιχνεύσιμο και προσεγ-
γίσιμο. 

ΜΑΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ — ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ — ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Ο μαγικός ρεαλισμός όπως εμφανίζεται πλέον, μετά τα μέ-
σα της δεκαετίας του 1950, ως μία σκιαγράφηση της πραγματι-
κότητας με μαγικά συμβάντα με την έννοια της σύζευξης του 
μαγικού και του θαυμαστού (magical realism), διαπλέκεται 
με διάφορους όρους και είδη. Το αποτέλεσμα είναι οι κατά και-
ρούς συγχύσεις και αμφισβητήσεις. Έτσι επιβάλλεται ο σχολια-
σμός και η σύγκριση με όρους όπως ο ρεαλισμός, ο υπερρεαλι-
σμός, η αλληγορία και γενικά το φανταστικό, ώστε να ευρεθούν 
οι κοινοί τόποι αλλά ειδικότερα ο διαχωρισμός της έννοιας. 

 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ 
Το μαγικό στοιχείο στο μαγικό ρεαλισμό με την νέα του 

μορφή μετά τη δεκαετία του 1950, αναφέρεται σε μια ποικιλία 
εμφανίσεων που περιλαμβάνει φαντάσματα, παράξενες εμφα-
νίσεις και εξαφανίσεις, θαύματα, απίθανες ανθρώπινες δυνα-
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τότητες αλλά όχι ως επίδειξη ή θέαση κάποιας μαγείας με την 
έννοια της αυταπάτης αλλά ως μέρος ή συνέχεια της πραγμα-
τικότητας.

Ως γνωστόν ο ρεαλισμός ως όρος στη λογοτεχνία είναι ρευ-
στός και αντιφατικός καθώς σχετίζεται όχι με την απλή μίμη-
ση, αλλά με τη δημιουργία της πραγματικότητας στην οποία 
μέσα από ιδιαίτερους τρόπους αφήγησης που δεν αντανακλούν 
φωτογραφικά την πραγματικότητα, συμμετέχει και ο αναγνώ-
στης. Ο μαγικός ρεαλισμός βασίζεται στην παρουσίαση του 
πραγματικού, με φανταστικά ή μαγικά στοιχεία ως εάν αυτά 
να ήταν αληθινά. Το μαγικό στοιχείο και το ρεαλιστικό στοι-
χείο παρουσιάζονται ισότιμα. Και τα δύο, ως ολότητα, αμφι-
σβητούν/υπονομεύουν/κριτικάρουν την εξωλογοτεχνική πραγ-
ματικότητα. Για να έχουμε το κλειδί του μαγικού ρεαλισμού 
είναι αναγκαίο να καταλάβουμε τον τρόπο που κατασκευάζε-
ται η αφήγηση για να παράσχει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο στο 
οποίο θα προκύψουν τα μαγικά συμβάντα στα πλαίσια της μυ-
θοπλασίας (Bowers 2004: 22). Επομένως ο μαγικός ρεαλισμός, 
είναι τρόπος αφήγησης, αφηγηματική τεχνική, βασίζεται στο 
ρεαλισμό, αλλά μέχρις εκείνου του σημείου που δεν τον υπο-
καθιστά ή δεν τον ανατρέπει. Όπως αναφέρει χαρακτηριστι-
κά η Hegerfield στο μαγικό ρεαλισμό «ο μύθος/θρύλος γίνεται 
πραγματικότητα και παραμυθικό γεγονός, οι ιστορίες δημιουρ-
γούν ιστορία, τα όνειρα και οι φόβοι είναι απτοί και οι μετα-
φορές αλήθεια» (Hegerfield 2005: 279). 

ΜΑΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
Αναφερθήκαμε στη σχέση ορισμένων προδρόμων του μαγι-

κού ρεαλισμού με τον υπερρεαλισμό (π.χ. Carpentier). Πράγ-
ματι πολλά κείμενα του μαγικού ρεαλισμού φαίνεται ότι έχουν 
στοιχεία του υπερρεαλισμού. Ο υπερρεαλισμός ως κίνημα που 
άκμασε στη Γαλλία μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, «αντι-
κατέστησε» σχεδόν τον ντανταϊσμό, μπολιάστηκε από την ψυ-
χανάλυση, αλλά και επηρεάστηκε από τα ανερχόμενα κυρίως 
σοσιαλιστικά κινήματα της εποχής. Αναφέρεται σε «μια αυθε-
ντική σύλληψη της πραγματικότητας με βάση το όνειρο και 
το ασυνείδητο» (Γιατρομανωλάκης, 1983: 16) είναι μια «υπα-
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γόρευση της σκέψεως εν πλήρει απουσία κάθε ελέγχου ασκου-
μένου από την λογικήν, έξω από κάθε έννοια αισθητικήν ή λο-
γικήν» όπως αναφέρει ο A. Breton7. Εξάλλου ο υπερρεαλισμός 
αναφερόμενος στις κρυμμένες ανθρώπινες δυνατότητες και στο 
κοινωνικό επίπεδο επαγγέλθηκε την ανατροπή ενός κόσμου 
που θεωρούσε φθαρμένο. Και οι δύο γραφές είναι επαναστα-
τικές. Ο μεν υπερρεαλισμός γιατί θέλησε να ενώσει την πραγ-
ματικότητα με το κρυμμένο και καταπιεσμένο μέρος της αν-
θρώπινης ψυχής σε μια υπερπραγματικότητα, αλλά και ο μα-
γικός ρεαλισμός διότι διασπά την πραγματικότητα με το μαγι-
κό στοιχείο χωρίς όμως να την ανατρέπει (Bowers 2004: 23).. 

Ο υπερρεαλισμός ανιχνεύει τις μη ρεαλιστικές όψεις της αν-
θρώπινης ύπαρξης με ψυχολογικά μέσα. Έχει ρεαλιστικά στοι-
χεία αλλά η σύνθεσή του είναι μη πραγματική. Αντίθετα ο μα-
γικός ρεαλισμός έχει στοιχεία που μοιάζουν με τον υπερρεα-
λισμό, αλλά προσφέρονται σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό. Δηλαδή, 
το απίθανο στο μαγικό ρεαλισμό δεν παρουσιάζεται ως ψυχο-
λογική εμπειρία ή με τον τρόπο που οι εικόνες διαδέχονται η 
μια την άλλη, όπως στον υπερρεαλισμό,8 διότι στην περίπτω-
ση αυτή το μαγικό στοιχείο είναι έξω από την περιοχή της υλι-
κής πραγματικότητας, αλλά το μαγικό στον μαγικό ρεαλισμό 
συμβαίνει μέσα σε μια αποδεκτή αναμφισβήτητα απτή, υλική 
πραγματικότητα.

ΜΑΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ
Ο Todorov δίχως να περιλαμβάνει στις θεωρητικές του ανα-

ζητήσεις το μαγικό ρεαλισμό ως έννοια, εντούτοις στοιχεία του 
τα συμπεριλαμβάνει στις αναλύσεις του για το φανταστικό, το 
παράξενο και το θαυμαστό (Τοντόροφ 1991: 31-72). Ο Todorov 
για το φανταστικό δέχεται ότι ο αναγνώστης ταλαντεύεται 
ανάμεσα στο πραγματικό και το υπερφυσικό (Τοντόροφ 1991: 
32, 41, 53 κ.α.), αλλά και ο ήρωας της αφήγησης ταλαντεύε-
ται. Για μεν το παράξενο και θαυμαστό, ο Todorov υποστηρί-
ζει ότι αποτελούν ένα δεύτερο βήμα κατά τη διαδικασία της 
αφήγησης ή της ανάγνωσης. Ο ήρωας, αναφέρει, ή ο αναγνώ-
στης από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να εγκαταλείψουν 
το φανταστικό αμέσως εισέρχονται στο χώρο του παράξενου, 
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του θαυμαστού (Τοντόροφ ό.π.). Στο μαγικό ρεαλισμό συμβαί-
νει ακριβώς το αντίθετο. Ο ήρωας και ο αναγνώστης δεν τα-
λαντεύονται και έτσι δε διαταράσσεται το πραγματικό στοιχείο 
από το θαυμαστό. Έτσι ο θαυμαστό, το μαγικό στοιχείο θέτουν 
υπό αμφισβήτηση την πραγματικότητα μέσα από ένα διαφορε-
τικό αξιακό πλαίσιο. 

Ο Todorov βέβαια ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες του 
θαυμαστού, αναφέρει το «αμιγές θαυμαστό» ως εκείνη την κα-
τηγορία του θαυμαστού όπου «τα υπερφυσικά στοιχεία δεν 
προκαλούν καμιά ιδιαίτερη εντύπωση ούτε στον αναγνώστη 
ούτε στον νοούμενο αναγνώστη. (Τοντόροφ, 1991: 68). Έτσι 
μπορούμε να πούμε ότι το «αμιγές θαυμαστό» όπως ακριβώς 
το ορίζει ο Todorov, βρίσκεται κοντά στο μαγικό ρεαλισμό πα-
ρά το ότι ο μαγικός ρεαλισμός δέχεται την έννοια του θαυμα-
στού αλλά σε ρεαλιστικά πλαίσια. 

ΜΑΓΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Θα τελειώσουμε το συγκεκριμένο υποκεφάλαιο για το φα-
νταστικό με δύο ακόμη έννοιες: την αλληγορία και την επι-
στημονική φαντασία και τη σχέση τους ή μάλλον με το διαχω-
ρισμό τους από το μαγικό ρεαλισμό. Γνωρίζουμε ότι η αλλη-
γορία παραπέμπει σε δύο επίπεδα: το ένα είναι το κυριολεκτι-
κό, δηλαδή, η ίδια η πλοκή και η ιστορία που αφηγείται, που 
όμως αντιτίθεται στο αναφορικό και περιγραφικό και το άλλο, 
το αλληγορικό επίπεδο, που αντιτίθεται στο μεταφορικό (Το-
ντόροφ 1991: 17-8) και συνδέεται με τη βαθύτερη φιλοσοφι-
κή της διάθεση. Δηλαδή, η αλληγορία κινείται σε δύο επίπεδα: 
ένα το ρεαλιστικό όπως υποδεικνύεται από την πλοκή και ένα 
το αλληγορικό επίπεδα που υπονοείται από την πλοκή και το 
οποίο ο αναγνώστης σαφώς το αναγνωρίζει. Παράδειγμα οι μύ-
θοι που αναφέρονται σε ζώα. 

Αντίθετα ο μαγικός ρεαλισμός, ως στοιχείο που παρεμβάλ-
λεται στη ρεαλιστική αφήγηση δεν ανατρέπει τον ρεαλισμό 
υπονοώντας διπλό επίπεδο ανάγνωσης. Ο μεν μαγικός ρεαλι-
σμός λειτουργεί σε πλαίσια πραγματικότητας ενώ η αλληγορία 
παρόλο που φαίνεται ασυμβίβαστη με το φανταστικό, επειδή 
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το αλληγορικό μήνυμα διαταράσσει την ένταση που δημιουρ-
γείται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και στο φανταστικό στοιχείο, 
όπως αναφέρει ο Todorov (Τοντόροφ 1991: 90-92), λειτουργεί 
σε πλαίσια φαντασίας.

Όσον αφορά την επιστημονική φαντασία παρατηρείται το 
εξής γεγονός: στην επιστημονική φαντασία οι όποιοι φανταστι-
κοί κόσμοι ή τα όποια εξωπραγματικά γεγονότα συμβαίνουν, 
αποτελούν μια λογική εξήγηση, είναι προέκταση της λογικής, 
της επιστήμης. 

Στο μαγικό ρεαλισμό όμως δεν απαιτείται μια λογική, μια 
φυσική εξήγηση για το μαγικό γεγονός. (Bowers 2004: 25). Τα 
πάντα είναι μέρος της πραγματικότητας κι ο αναγνώστης ακρι-
βώς έτσι τα δέχεται. 

Εξάλλου η δομή στην επιστημονική φαντασία δομείται γύ-
ρω από ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Δε συμβαίνει πάντα 
το ίδιο με το μαγικό ρεαλισμό.

Επίσης η οποιαδήποτε σύγχυση σύνδεσης του παραμυθιού 
και του μύθου με το μαγικό ρεαλισμό δεν ευσταθεί καθόσον 
τα συμβάντα του παραμυθιού, αποσυνδεμένα από τον κόσμο 
μας, αποτυπώνονται από την αρχή σε ένα φανταστικό πλαί-
σιο και το όποιο μήνυμα εξάγεται με αφορμή αυτό το πλαί-
σιο. Επιπλέον ο κύριος στόχος των παραμυθιών και πολύ πε-
ρισσότερο των μύθων είναι ηθικοδιδακτικός, ο οποίος όμως, σε 
καμιά περίπτωση δεν αποτελεί στόχο του μαγικού ρεαλισμού 
(Bowers 2004: 30).

Παρόλα τα προαναφερθέντα και αναφορικά με το διαχωρι-
σμό του φανταστικού και των κατηγοριών του με τη μαγικό 
ρεαλισμό υφίσταται σύγχυση. 

Εξάλλου εδώ υπεισέρχονται κι οι διάφοροι επικριτές του μα-
γικού ρεαλισμού οι οποίοι τον κατατάσσουν στην κατηγορία 
του φανταστικού. Αναφέρουμε τα παραδείγματα των βιβλίων 
του Rushdie Τα παιδιά του μεσονυκτίου και Σατανικοί στίχοι 
(εκδ. Ψυχογιός, 2003), του Kafka Η Μεταμόρφωση (εκδ. Ρο-
ές, 2008) αλλά και του Swift Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ (εκδ. 
Ερευνητές, 2006) όπου ορισμένοι θεωρητικοί τα προσεγγίζουν 
είτε από την πλευρά του φανταστικού, της αλληγορίας ή του 
παραμυθιού είτε από την πλευρά του μαγικού ρεαλισμού. (βλ 
και Zamora-Faris ό.π., Bowers 2004: 25-29). 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ 
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ

Μετά από τα παραπάνω διαλαμβανόμενα παραθέτουμε χα-
ρακτηριστικές ορίζουσες του μαγικού ρεαλισμού. Ο μαγικός ρε-
αλισμός: 

α. Δεν αποτελεί ιδιαίτερο ρεύμα ή κάποιο είδος αλλά είναι 
τρόπος αφήγησης (Bowers 2004: 22, Miller et al. 2010: 9) 

β. Βασίζεται στην απουσία εξήγησης των συμβάντων. Δηλα-
δή, βασίζεται στην παρουσίαση του πραγματικού, με ενσωμα-
τωμένα εξωπραγματικά ή μαγικά στοιχεία ως εάν αυτά να ήταν 
αληθινά. Ο αναγνώστης και ο ήρωας δεν ταλαντεύονται ανά-
μεσα στο πραγματικό ή το φανταστικό Τα εξωπραγματικά γε-
γονότα παρουσιάζονται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον έτσι 
ώστε οι ήρωες του κειμένου, αλλά και οι αναγνώστες να τα 
αντιλαμβάνονται ή να τα δέχονται ισότιμα ως εάν είναι αληθι-
νά. Ισότιμα με την έννοια ότι ως ολότητα το μαγικό και το ρε-
αλιστικό στοιχείο αμφισβητούν/υπονομεύουν/κριτικάρουν την 
εξωλογοτεχνική πραγματικότητα.

γ. Παρά τις πιθανές συγχύσεις και τις περισσότερες φορές 
τις λεπτές διαφοροποιήσεις ανήκει αποκλειστικά στο χώρο του 
ρεαλισμού και όχι της φαντασίας. Πιο συγκεκριμένα βασίζε-
ται στο ρεαλισμό αλλά μέχρι εκείνου του σημείου που δεν τον 
ανατρέπει. 

δ. Οι αναγνώστες είτε πιστεύουν στα υπερφυσικά στοιχεία 
είτε όχι το ρεαλιστικό πλαίσιο τους «υπαγορεύει» δυνατότητες 
διεύρυνσης της φαντασίας τους με αποτέλεσμα να διευρύνουν 
τη λογοτεχνική πραγματικότητα και κατ’ επέκταση τη ρεαλι-
στική του κόσμου τους. 

Καταληκτικά: ο μαγικός ρεαλισμός στις διάφορες λογοτεχνι-
κές και «εθνο-γραφικές» περιπλανήσεις του και με τις διάφορες 
αφηγηματικές του όψεις είτε ως στοιχείο του μοντερνισμού εί-
τε κατ’ άλλους της μεταμοντέρνας κατάστασης, προσδίδει μια 
νέα ώθηση στην αφήγηση, την κάνει γοητευτικότερη, πιο «αι-
σιόδοξη» παράλληλα δε διευρύνει τα όρια μιας πραγματικότη-
τας που στις μέρες μας φαίνεται να βαδίζει ασθμαίνουσα προς 
ένα μάλλον δύσθυμο και πολλαπλώς αβέβαιο μέλλον. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Η παράθεση των τίτλων άρθρων και βιβλίων γίνεται ως εξής: όταν ένα 

κείμενο δεν είναι μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα παρατίθεται ο πρωτό-
τυπος τίτλος καθώς και η απόδοσή του στην ελληνική γλώσσα. Όταν είναι με-
ταφρασμένο, τότε, παρατίθεται μόνο ο τίτλος του.

2.  Το βιβλίο της Α.Μ. Bowers Magic(al) Realism (βλ. Βιβλιογραφία), μιας 
ειδικής στο διεθνή χώρο για το μαγικό ρεαλισμό, στάθηκε πολύτιμος οδηγός 
κυρίως στα θέματα της ιστορικής διαδρομής του μαγικού ρεαλισμού. 

3. Η συγγραφέας στο βιβλίο της Magic Realism (βλ. βιβλιογραφία) αφού 
παραθέτει βιβλία των Carpentier και Marquez παράλληλα προσεγγίζει μυθι-
στορήματα σύγχρονων συγγραφέων της Λατινικής Αμερικής αποκαλύπτοντας 
μεταξύ άλλων και την πολυπλοκότητά τους.

4. Ο Lucie Clair σε κριτική του στη Le Monde για το βιβλίο Ραμάνθις 
Ερέβους — Ο θάνατος ήρθε τελευταίος αναφέρει ότι σημεία του θυμίζουν 
Marquez (Βλ. «Στην καρδιά του ηφαιστείου», περ. Οδός Πανός, τ. 150, 2010, 
σ. 141). Επίσης άλλοι Έλληνες συγγραφείς με βιβλία μαγικού ρεαλισμού είναι 
οι: Σπύρος Γκρίντζος (Ο ερωδιός λύνει τη σιωπή του, εκδ. Πατάκης, 1999), Θ. 
Τριαρίδης (Ο άνεμος σφυρίζει στην Κουπέλα, εκδ. Δήγμα, 2009). 

5. Σημειώνουμε ότι εκτός από τις περιοχές της λογοτεχνίας και της ζωγρα-
φικής (π.χ. Φρ. Κάλο κ.ά, στην Ελλάδα Ν. Δήμου) ο μαγικός; ρεαλισμός επηρέ-
ασε και τον κινηματογράφο (π.χ. Α. Ταρκόφσκι, Σ. Παρατζάνοφ, Ε. Κουστου-
ρίτσα, Θ. Αγγελόπουλος κ.ά.)

6. Βλ. τις απόψεις του για το μεταμοντερνισμό στο βιβλίο: Λυοτάρ, Ζαν 
Φρανσουά: Η μεταμοντέρνα κατάσταση. Μετ. Κ. Παπαγιώργης. Γνώση, Αθή-
να, 2008.

7. Aναφέρεται στο: Γιατρομανωλάκης, Γιώργης, Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο ποι-
ητής του έρωτα και του νόστου. Κέδρος, Αθήνα, 1983, σ. 13).

8. Στο μανιφέστο για τον υπερρεαλισμό ο Μπρετόν αναφέρεται στη σημα-
σία της εικόνας. «Η αξία της εικόνας εξαρτάται από την ομορφιά της ‘αστρα-
πής΄ που προκύπτει. Πρόκειται συνεπώς για διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε 
δυο αγωγούς» (Μπρετόν 1972: 40). 
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«Γράφω τη γλώσσα που έχω μέσα μου»
Μια συζήτηση με τον Γ ιάννη  Μακρ ι δάκη

Ο Γιάννης Μακριδάκης γεννήθηκε το 1971 στη Χιο, σπού-
δασε μαθηματικά και από το 1997 που ίδρυσε το κέντρο 
Χιακών μελετών με σκοπό την έρευνα, αρχειοθέτηση, με-

λέτη, και διάδοση των τεκμηρίων της Χίου, οργανώνει τα ερευ-
νητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του κέντρου: επιμελεί-
ται τις εκδόσεις του και διευθύνει το τριμηνιαίο περιοδικό Πε-
λινναίο. Έχει γράψει τα βιβλία, «Συρματένιοι, ξεσυρματένιοι 
όλοι», «Χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, 
μαρτυρίες 1941-1946» (εκδόσεις Πελινναίο, 2006) και «10.516 
μέρες Ιστορία της Νεολλληνικής Χίου 1912-1940», ιστορικό 
αφήγημα από τις ίδιες εκδόσεις (2007). 

Στο χώρο του μυθιστορήματος τέλος, εμφανίζεται με το έρ-
γο «Ανάμισης ντενεκές» (2008). Ακολουθεί η νουβέλα «Η δεξιά 
τσέπη του ράσου» (2009), το μυθιστόρημα «Ήλιος με δόντια» 
(2010), η νουβέλα «Λαγού μαλλί» (2010) και προσφάτως το μυ-
θιστόρημα «Η άλωση της Κωσταντίας» (2011), όλα από τις εκ-
δόσεις του Βιβλιοπωλείου της Εστίας. 

Συνήθως οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται υπό το φως 
της νέας γνωριμίας προσκαλούν στις λέξεις και στα συμφραζό-
μενά τους, μικρές και μεγάλες συμβάσεις. Της τυπικής συνύ-
παρξης — φιλολογικής τε και εν γένει ανθρώπινης. 
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Η παρούσα απέκλινε του γνωστού κανόνα και από τις δύο 
μεριές του τραπεζιού. Ο ενικός αριθμός που υιοθετήθηκε άμε-
σα δεν ήταν μόνο απόρροια της ηλικιακής συγγένειας μεταξύ 
ημών των συνομιλητών. Πολύ δε περισσότερο, στην προσπά-
θεια μας να εισέλθουμε αμοιβαία σε μία ατμόσφαιρα ψευδο-οι-
κειότητας (αυτή που τόσο θύμωνε τον Μ. Χατζιδάκι, όταν του 
απευθύνονταν στον ενικό οι τόσοι αυτόκλητοι «φίλοι» του). 

Ως αναγνώστες του, το έργο του Μακριδάκη μάς υποσχόταν 
έναν δημιουργό με αισθητικές κι πολιτικές αναζητήσεις στην 
κόντρα των τρεχουσών μοδών της συγγραφής και της δημόσι-
ας παρουσίας — πράξης και λόγου. Και αυτόν βρήκαμε. «Ανα-
καλύψτε» τον κι εσείς.

Πριν από 14 περίπου χρόνια ξεκίνησες ένα μοναχικό τα-
ξίδι στην έρευνα και στη μελέτη του πολιτισμού της Χίου, 
ιδρύοντας το κέντρο Χιακών μελετών. Μπορείς να μας πεις 
λίγα λόγια για τα προβλήματα και τις δυσκολίες πού αντιμε-
τώπισες στην πορεία και πού βρίσκεται σήμερα αυτή η προ-
σπάθεια.

Θα σου απαντήσω ευχαρίστως: είναι μία ερώτηση που με κά-
νει και στοχάζομαι και αναθυμούμαι. 1997, άνοιξη, αποφάσι-
σα να σταματήσω αυτό που έκανα μέχρι τότε, δηλαδή τα μα-
θήματα Μαθηματικών και να ξεκινήσω την ενασχόλησή μου 
με το νησί της Χίου. Ξεκίνησα με το κέντρο Χιακών μελετών, 
το Πελινναίο, μαζί με το περιοδικό ταυτόχρονα, παρέα με μια 
χούφτα συνεργάτες που όλοι το είχαν μεράκι μέσα τους από 
την ψυχή τους: έτσι τους άρεσε να ασχολούνται με τον τόπο.

Λίγο πολύ στην ίδια ηλικία ήσασταν;
Τότε που ήμουν εγώ στα 27 μου οι πρώτοι συνεργάτες που 

είχα βρει ήταν άνθρωποι πιο μεγάλοι 45 και 50, αλλά ήταν 
αυτοί που είχα γνωρίσει, όταν πρωτογύρισα στη Χίο μετά από 
τα φοιτητικά και στρατιωτικά χρόνια. Στην πορεία, στην πρώ-
τη τετραετία, ήρθαν κοντά μας νέα παιδιά: ανακάλυψα κι εγώ 
νέα παιδιά, αλλά με ανακάλυψαν και αυτοί. Ήρθαν κοντά στο 
περιοδικό και τώρα το περιοδικό αποτελείται από μία συντα-
κτική ομάδα 6-7 ατόμων που είναι όλοι μικρότεροι από μένα. 
δηλαδή από 35 και κάτω είναι όλοι.
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Ο ευρύτερος κύκλος συνεργατών περίπου πόσοι είναι;
Ο ευρύτερος κύκλος συνεργατών, μόνιμοι και περιστασιακοί 

—δεν μπορώ να τους υπολογίσω τώρα— που έχουν γράψει στα 
53 τεύχη του περιοδικού που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγ-
μής, είναι γύρω στα 100 άτομα. Γιατί έχουν αρχίσει και εμ-
φανίζονται φοιτητές με πτυχιακές εργασίες που μας ενδιαφέ-
ρουν ή κάποιες άλλες εργασίες πανεπιστημιακές, και δημοσιεύ-
ονται όλα αυτά στο περιοδικό, όσα έχουν να κάνουν με τη Χίο. 
Να σας πω όμως, ότι η θεματολογία του κέντρου και του πε-
ριοδικού είναι στους εξής τομείς: στην κοινωνική ανθρωπολο-
γία κατ’ αρχήν που είναι ένας τομέας που με ενδιαφέρει προ-
σωπικά, ιστορία, αρχιτεκτονική, σπηλαιολογία, γεωλογία, φύ-
ση, μνημεία, παράδοση, βουνά, μονοπάτια, φυτολογία, αρχαι-
ολογικοί χώροι.

Όλα αυτά πριν την «μόδα της οικολογίας»;
Αυτό έγινε το 1997. Είναι ένας οργανισμός ας πούμε, ένα 

κέντρο, το οποίο είχε στόχο πάντα την εύρεση, καταγραφή, με-
λέτη, αρχειοθέτηση και διάδοση κάθε τεκμηρίου του νησιού, 
δηλαδή από ιστορία μέχρι σύγχρονη ζωή. Προσπαθήσαμε μέσα 
από το περιοδικό το Πελινναίο, να φτιάξουμε, θα το πω κά-
πως, για να το καταλάβετε κι εσείς και οι αναγνώστες, αλλά 
δεν έχει καμία ουσιαστική σχέση, παραλληλισμό κάνουμε, ένα 
…National Geographic του νησιού. Παρουσιάζοντας τοπία, 
μνημεία, ανθρώπους, επαγγέλματα, σπίτια, και μέσα εκεί δημο-
σιεύονται όλες οι μελέτες που κάνει η ομάδα μας. Αλλά επειδή 
οι μελέτες αυτές, για να γίνουν, απαιτούν ένα υλικό ερευνη-
τικό το οποίο δεν μπορεί να δημοσιευτεί όλο, υπάρχει και ένα 
πάρα πολύ μεγάλο αρχείο αδημοσίευτων πραγμάτων. Και θα 
σας πω χαρακτηριστικά, ότι προσωπικά εγώ εκεί μέσα έχω περί-
που στα 200 cd ανθρώπινων αφηγήσεων, από τα οποία έχουν 
δημοσιευθεί περίπου τα 50 και όχι ολόκληρα. 

Είναι ηχογραφήσεις που έχεις κάνει εσύ;
Ηχογραφήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους σε χωριά, σε 

βουνά, σε τσοπάνηδες, σε οτιδήποτε, σε ναυτικούς, που μου 
λένε την ιστορία της ζωής τους, τις περιπέτειες που έχουν ζή-
σει, ιστορικές στιγμές στις οποίες είχαν συμμετάσχει και προ-
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σπαθούμε να συνθέσουμε την ιστορία μέσα από ψηφίδες, από 
την προσωπική μαρτυρία του κάθε ανθρώπου.

Αυτό που οι ιστορικοί ονομάζουνε «μικρή ιστορία»…
Τώρα τελευταία η ιστοριογραφία δίνει πάρα πολύ μεγάλο 

βάρος στην προσωπική μαρτυρία. Τον καιρό που ξεκινήσαμε 
και πριν ακόμα υπήρχε μια πιο αποστειρωμένη άποψη για την 
ιστοριογραφία, μέσα από πηγές από μελετήματα – μια σοβαρο-
φάνεια ακαδημαϊκού τύπου. Τώρα είναι πιο εκτιμητέα η αν-
θρώπινη μαρτυρία.

Νιώθεις ότι έχει σώσει πράγματα τα οποία θα χάνονταν 
έτσι;

Ναι, ναι, αυτό είναι.

Από πολύπλευρος λοιπόν μελετητής της ιστορίας και της 
λαογραφίας του τόπου σου πώς πέρασες στη λογοτεχνική 
γραφή;

Έγινε πάρα πολύ γλυκά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που 
λέμε τώρα, ότι εγώ είχα το βίτσιο να τους ηχογραφώ, όλοι αυ-
τοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι λογοτέχνες, 
απλά δεν έχουν γράψει τίποτα. Δεν είναι «συγγραφείς», δεν το 
ξέρουν άλλωστε, αλλά και να το ξέραν πάλι συγγραφείς δεν θα 
γινόντουσαν. Και όπως έτσι το λέω πάντα, γιατί το’ χω βγά-
λει συμπέρασμα από την εμπειρία μου, μας περιστοιχίζουν πά-
ρα πολλοί λογοτέχνες. Και ο συγγραφέας είναι αυτός που θέλει 
να δει το λογοτέχνημα γραμμένο σε βιβλία: αυτός είναι ο συγ-
γραφέας. Εγώ δεν είχα κανένα όνειρο να γράψω βιβλία λογοτε-
χνικά, ούτε το ‘χα σκεφθεί ποτέ. Απλά μέσα από όλη μου αυ-
τή την επαφή με τους ανθρώπους είδα κάποια στιγμή, ότι δι-
αμορφωνόντουσαν μέσα μου κάποιες ιστορίες, τις οποίες έλεγα 
στις παρέες μου και τους έβλεπα να γουστάρουν. Και λέω θα 
κάτσω να τα γράψω για να μην τα λέω σε έναν-έναν! 

Δεν θυμάσαι τον εαυτό σου 20χρονο δεινό αφηγητή μετα-
ξύ της παρέας; Ή στην πορεία άρχισε να σμιλεύεται ο αφη-
γητής, όταν πια ερχόντουσαν μπροστά σου τα «ανοιχτά βι-
βλία» των βιωμένων ιστοριών.
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Την ικανότητα να αφηγείσαι ωραία μπορεί να την έχεις από 
μικρός. Κι εγώ θυμάμαι όποτε έλεγα ανέκδοτα, τα έλεγα ωραία 
— είναι καλό κριτήριο τα ανέκδοτα! Απλά η λογοτεχνία μετά 
χρειάζεται και μία τριβή με τη ζωή, δηλαδή να’ χεις πράγμα-
τα να αφηγηθείς που δεν είναι όμως αυτά τα καθημερινά που 
τα ζούμε όλοι: να ‘χεις κάτι άλλο διαφορετικό να αφηγηθείς 
— και ο τρόπος που θα το δώσεις μετράει. Οπότε όλη αυτή η 
συναναστροφή μου εμένα με τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώ-
πους μου έδωσε πολλά όπως βέβαια και η μελέτη που έκανα 
μετά: έκανα μια οχταετή μελέτη σε εφημερίδες της Χίου, από 
το 1912 έως το 1940. Είναι καθημερινές εφημερίδες που βγαί-
νανε περίπου στα 11.500-12.000 φύλλα.

Αυτό ήταν στη βιβλιοθήκη Κοραή;
Στη βιβλιοθήκη Κοραή. Και πήγαινα εγώ κάθε πρωί εκεί επί 

χρόνια, και όχι μελετούσα μόνο και διάβαζα, αντέγραφα τις ει-
δήσεις όλες, έχω ψηφιοποιήσει προσωπικά εγώ 11.500 φύλλα 
εφημερίδων για δικό μου βίτσιο, όχι ότι κάποιος μου το πε ή 
κάποιος με πλήρωνε. Και έγραφα όλες τις ειδήσεις, όλο το πρωί 
και ήτανε πάρα πολλές σελίδες, χιλιάδες ίσως σελίδες, οι οποίες 
αυτές μετά κατηγοριοποιήθηκαν σε 40 κατηγορίες ενδιαφέρο-
ντος και βγήκε ένα ιστορικό αφήγημα για την πρώτη περίοδο 
της Νεοελληνικής Χίου: 1912 με 1940. Αυτό το κομμάτι λοι-
πόν και όσα είχα αποκομίσει μέσα από τον τύπο της εποχής για 
τις καθημερινές καταστάσεις συν τις αφηγήσεις των ανθρώπων 
που είχα ακούσει, με έσπρωξαν προς τη λογοτεχνία.

Και πριν από αυτό έβγαλες τα βιβλία όμως, έτσι;
Ακόμα δεν είχα σκεφτεί, ότι θα μπορώ να γράψω λογοτε-

χνία. Ότι θέλω να γράψω.

Οπότε τα πρώτα βιβλία είναι μαρτυρίες, καταγραφή μαρ-
τυριών και μετά έγινε το πέρασμα σιγά σιγά στη λογοτεχνία. 
Να σε ρωτήσουμε τώρα με την ευκαιρία, εσύ σαν παιδί διά-
βαζες λογοτεχνία;

Όχι. Δεν διάβαζα, γιατί μεγάλωσα σε ένα νησί, όπως κι εσείς, 
δεν είχα κανέναν λόγο να διαβάζω! Είχα χιλιάδες άλλους λό-
γους να κάνω το οτιδήποτε άλλο.
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Ζούσες τη λογοτεχνία ως …λογοτεχνικός ήρωας…
Αυτό καταλαβαίνω τώρα: ότι ζούσα τη λογοτεχνία. Γιατί 

και σαν μαθητής τα καλοκαίρια δούλευα σε ένα εργοστάσιο… 
στη γειτονιά μου εκεί, και τώρα το αναλογίζομαι αυτό, και λέω, 
ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι της εποχής οι μεροκαματιάρηδες 
που γνώρισα τότε, ακόμα μένουν μες στην ψυχή μου: τα λόγια 
τους, οι μορφές τους, αυτό είναι η λογοτεχνία της ζωής. Πά-
ντως από βιβλία όχι, δεν είχα επαφή με τα βιβλία.

Μετά σαν φοιτητής;
Σαν φοιτητής με είχε τραβήξει πιο πολύ το ιστορικό κομμά-

τι. Διάβαζα πιο πολύ ιστορικά βιβλία.

Η ανθρωπολογία ήρθε αργότερα;
Η ανθρωπολογία πρέπει να ήταν κάπου πολύ βαθιά μέσα 

μου, αλλά δεν το ήξερα, απλά το ανακάλυψα κι εγώ μετά από 
τις πρώτες βόλτες που έκανα επιστρέφοντας μετά τις σπουδές 
μου στο νησί. Βλέποντας κάποιους ανθρώπους, μιλώντας μαζί 
τους, ανακάλυψα ότι μ’ αρέσει να το κάνω και δεν ήξερα να 
το ορίσω κιόλας. Μετά από κάποια χρόνια δημιουργήθηκε το 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου και το όρισα κι εγώ μέσα μου, τί είναι αυτό που κάνω. Δεν 
ήξερα τον ορισμό του. 

Το οποίο παλιότερα το έλεγαν λαογραφική έρευνα, έχει 
αλλάξει πολλές ονομασίες, εθνογραφία κ.λ.π. Ποιά βιβλία 
και ποιοί συγγραφείς ή ιστοριογράφοι σε έχουν επηρεάσει 
στον τρόπο που σκέφτεσαι, που ζεις και που γράφεις. Υπήρ-
χαν κάποια βιβλία «πόρτες» με τα οποία ανακαλύπτεις το 
δρόμο σου, που έπαιξαν έναν τόσο καταλυτικό ρόλο;

Να ανακαλύψω το δρόμο μου, όχι. Είχα μια κατασταλαγμέ-
νη άποψη για τα πράγματα που νομίζω, ότι ήρθε πιο πολύ με 
την επαφή μου με τους ανθρώπους και την πολιτική στάση αν-
θρώπων που εκτιμώ. Από εκεί είναι η βασική επιρροή. Υπήρξαν 
όμως βιβλία που με βοήθησαν με την τεχνική τους να αποδώ-
σω πιο εύκολα αυτό που θέλω να πω. Και ένας άνθρωπος τον 
οποίο εκτιμώ αφάνταστα, έχει πεθάνει πια, αλλά εκτιμώ το έρ-
γο του και με βοήθησε πάρα πολύ, είναι ο Ραφαηλίδης. Αυτά 



128

τα βιβλία του Ραφαηλίδη και κυρίως «Η ιστορία (κωμικοτραγι-
κή) του νεοελληνικού κράτους» μου άνοιξαν μία πόρτα, γιατί 
είχα κάνει όλη αυτή τη έρευνα με τα 11.500 φύλλα., είχα μα-
ζέψει τις πληροφορίες, είχα κάνει τις κατηγορίες, είχα ένα υλι-
κό χιλιάδων εκατομμυρίων πληροφοριών στο κεφάλι μου και 
δεν ήξερα πώς να το δώσω για να είναι και εύχρηστο και πέ-
φτω πάνω στο βιβλίο του Ραφαηλίδη και το διαβάζω και μου 
άνοιξε την πόρτα, πραγματικά, με αποτέλεσμα να κάνω ένα 
ιστορικό αφήγημα στα χνάρια του Ραφαηλίδη.

Κρατώντας ενδεχομένως και το γλαφυρό του ύφος και τη 
διάθεσή του να μην υπογράφει με μια ακαδημαϊκού τύπου 
επιστημοσύνη ούτε να υποσημειώνει: η σκέψη του να είναι 
μέσα στη ροή της πληροφορίας. Αυτό σου άρεσε;

Αυτό, γιατί ήταν κι εμένα μέσα μου και είδα να το κάνει 
και κάποιος άλλος και λέω ορίστε…

Πάνω σ’ αυτό το θέμα: επειδή ακριβώς απ’ ό,τι μας λες έτσι 
ουσιαστικά δίνεις μια άλλη εκδοχή της ιστορίας που ίσως και 
να μην υπήρχε, του τόπου σου, ενόχλησε, συνάντησες κά-
ποιες αντιδράσεις;

Όχι. Πέραν μηδαμινών αντιδράσεων από κάποιους ανθρώ-
πους, λόγω κομπλεξισμού ας πούμε, που συνήθως τέτοιου εί-
δους άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν και κάποιους τίτλους… 
ότι «τι γράφει τώρα αυτός δεν είναι ειδικός…»

Τα βιβλία τα έχει αγκαλιάσει ο κόσμος της Χίου; Έχουν 
διαβαστεί;

Το βιβλίο «Οι συρματένιοι, οι μαρτυρίες», έχει εξαντληθεί η 
πρώτη έκδοση και τώρα επανεκδίδεται από την Εστία. Το Μά-
ιο θα ξαναβγεί από την Εστία. 

Γιάννη, να πούμε ξανά ότι είναι μαρτυρίες προσφύγων.
Μαρτυρίες προσφύγων. Τώρα, επειδή μάλλον οι αναγνώστες 

σας δεν θα ξέρουν την περίπτωση, μπορώ να πω δυο λόγια. 
Το ’41 που κατέλαβαν οι Γερμανοί το νησί της Χίου και γενι-
κά όλη την Ελλάδα, η πείνα, η ανέχεια, αλλά και οι φήμες, 
ότι οι Γερμανοί θα στείλουν τους άντρες στο ανατολικό μέτω-
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πο, τους Έλληνες άντρες, έκαναν τον κόσμο να φοβηθεί πάρα 
πολύ, αλλά και λόγω της πείνας, να εγκαταλείψει το νησί κα-
τά χιλιάδες. Φεύγαν τα βράδια με βάρκες και πηγαίναν στην 
Τουρκία, επειδή η Τουρκία ήταν ουδέτερη ζώνη. Και παρανό-
μως λοιπόν, γεμίζαν τις βάρκες και με το κουπί φεύγαν στην 
Τουρκία. Στην Τουρκία υπήρχε κλιμάκιο των Άγγλων με κά-
ποιους Έλληνες εκεί, παρελάμβαναν τον προσφυγικό πληθυ-
σμό, τον έστελναν στην Κύπρο ή Μέση Ανατολή, οι γυναίκες 
και τα παιδιά πηγαίναν σε προσφυγικούς καταυλισμούς και οι 
άντρες πηγαίναν στο στρατό. Έγιναν οι κατοπινές μάχες, έπε-
σε ο Άξονας και μετά έγιναν τα κινήματα τα σύρματα, εννοώ 
του ελληνικού στρατού τα κινήματα: καθότι έκλεισαν οι Άγ-
γλοι τους στρατιώτες στα ονομαστά σύρματα. Και όταν τελειώ-
σαν όλα αυτά το ’46, όλοι αυτοί οι άνθρωποι επέστρεψαν στην 
πατρίδα. Από αυτούς τους ανθρώπους, 50 χρόνια μετά, εγώ 
βρήκα κάποιους, δηλαδή καμιά πενηνταριά, οι οποίοι θέλησαν 
να μου πουν τις μαρτυρίες τους, τις αναμνήσεις τους. Και το 
βιβλίο έχει μέσα 30 αφηγήσεις ανθρώπων που έχουν ζήσει όλες 
τις καταστάσεις. Π.χ., χθες ήμουνα σ’ ένα χωριό εδώ στη Ρόδο, 
είχαμε πάει μια εκδρομή, είδαμε απέναντι τη Νίσυρο. Κάποιος 
άνθρωπος ήταν από τη Νίσυρο και μου είπε, ότι εκεί υπάρχει 
ο Χατζηευαγγέλου, νομίζω, ένας ανθυπολοχαγός ο οποίος σκο-
τώθηκε την τελευταία μέρα που έφευγαν οι Γερμανοί από το 
νησί. Το βιβλίο το δικό μου Οι Συρματένιοι, έχει μαρτυρία αυ-
τού του στρατιώτη που ήταν δίπλα στον ανθυπολοχαγό που 
σκοτώθηκε στη Νίσυρο. Και χαρακτηριστικά σας το λέω αυτό 
και ανατριχιάζω, αυτός ο άνθρωπος ήταν στον Ιερό Λόχο μαζί. 
Πήγαν να καταλάβουν το νησί, οι Γερμανοί μπήκαν στο κα-
φενείο του χωριού και όπως πολιορκούσαν οι δικοί μας το κα-
φενείο απέξω, μια σφαίρα βρήκε τον Χατζηευαγγέλου, αν λέω 
σωστά το όνομα, δεν θυμάμαι ακριβώς, και δίπλα ο άνθρωπος, 
που μου έδωσε εμένα τη μαρτυρία, έβγαλε τη χειροβομβίδα και 
την πέταξε μέσα στο καφενείο και έγινε το τελικό μακελειό και 
έτσι η Νίσυρος, ας πούμε, απελευθερώθηκε. Και έφτασα χθες 
να συζητάω με έναν άνθρωπο αυτό το πράγμα και ένιωσα πά-
ρα πολύ περήφανος για το βιβλίο αυτό. Ότι έχω βρει το συνο-
δοιπόρο του ήρωα της Νισύρου.
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Και είναι και τραγικά επίκαιρο αυτό αν σκεφτεί κανείς 
καθημερινά πόσοι μετανάστες έρχονται και κάνουν την αντί-
στροφη πια διαδρομή: οι αιτίες είναι πολλές, μπορεί να εί-
ναι ο πόλεμος, μπορεί να είναι μια δικτατορία, μπορεί να εί-
ναι οικονομική ανέχεια, αλλά καθημερινά στα παράλια μας 
παίρνουν το αντίστροφο δρομολόγιο και η μοίρα είναι πά-
ντα η ίδια.

Αυτό το γράφω στον Επίλογο του βιβλίου. Δεν το έχεις δια-
βάσεις, αλλά παρόλα αυτά έχουμε την ίδια σκέψη: Το ’14 ερχό-
ντουσαν οι πρόσφυγες από απέναντι, το ’18 πήγαν απέναντι, 
το ’22 ξανάρθαν, το ’41 ξαναπήγαν και τώρα ξανάρχονται. Εί-
ναι αυτό το Αιγαίο σαν γέφυρα. Η θάλασσα των στεναγμών, 
του πόνου.

Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα: μίλησες πριν για μια 
ενεργή πολιτική στάση που σε εμπνέει (ανέφερες τον Ραφα-
ηλίδη) και ακριβώς ήθελα να σε ρωτήσω, από την αρθρογρα-
φία σου, αλλά και απο τον χαρακτήρα των βιβλίων σου, φαί-
νεται μια έντονα πολιτικοποιημένη τοποθέτηση στα πράγμα-
τα του τόπου σου και το διαχωρίζω από την έννοια της κομ-
ματικοποίησης. Είναι το υγιές κομμάτι που θα’ πρεπε όλοι να 
έχουμε ως πολίτες ενός τόπου. Πώς βλέπεις τη σχέση της λο-
γοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα με την πολιτική και κα-
τά δεύτερον, πιστεύεις, ότι ένας συγγραφέας πρέπει εκ των 
πραγμάτων να εναντιώνεται στις διάφορες μορφές εξουσίας;

Ορίζω τη ζωή ως πολιτική στάση. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι 
υπάρχει ζωή δίχως αυτό. Κάθε μας κίνηση, κάθε μας ενέργεια 
είναι μία πολιτική στάση και βασικά πρέπει να είμαστε σαφείς 
σ’ αυτό που πρεσβεύουμε και αυτό που δείχνουμε να το υπο-
στηρίζουμε, να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Οι σχέσεις τώ-
ρα της λογοτεχνίας με την πολιτική… Αν κάθε κίνηση είναι 
πολιτική στάση, φαντάσου η τέχνη, φαντάσου αυτά που μέ-
νουν τα γραπτά τι είναι…

Η οποία τέχνη ενέχει και το στοιχείο της γοητείας και της 
ιδεολογίας… 

Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία ενός ανθρώπου και πολύ 
περισσότερο ενός ανθρώπου που ασχολείται με την τέχνη, η 
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μόνη επιτυχία, είναι να μπορεί να εμπνέει τους νεότερους, τί-
ποτα άλλο. Να τους εμπνέει, σημαίνει, να τους κατευθύνει σε 
ένα στόχο που είναι πολιτικά ορθός. 

Ποια είναι η σχέση σου με το διαδίκτυο; Που είναι μια νέα 
πολιτεία, η πολιτεία της γενιάς μας. Απ’ όσο γνωρίζουμε δι-
ατηρείς ένα ιστολόγιο με τον τίτλο, ωραίο τίτλο, χαρακτηρι-
στικό, «7 μποφόρ». Παίζει ρόλο κατά τη γνώμη σου το μέ-
σο με το οποίο δημιουργείς ένα κείμενο; Επηρεάζει το διαδί-
κτυο τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους αναγνώστες μας;

Ναι βέβαια. Το blog είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο. Το 
άνοιξα πριν πολύ λίγο καιρό και το τελευταίο ένα μήνα δεν 
έχω γράψει και τίποτα μέσα. Ήταν μια ιδέα της στιγμής και ο 
τίτλος ήταν της στιγμής, «7 μποφόρ», μ’ άρεσε και τον άφησα 
— φυσούσε εκείνο το βράδυ. «Λίγο πριν από τον απαγορευτι-
κό απόπλου λόγων» λέει ο υπότιτλος. Να σου πω, πάντα επη-
ρεάζει το μέσο την γραφή μας. Εγώ δεν μπορώ να γράψω χω-
ρίς υπολογιστή πλέον. Έχω μεταλλαχθεί πλήρως. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γραφής σου είναι ο λε-
ξιλογικός πλούτος και η χρήση της ντοπιολαλιάς. Αν και δεν 
συμφωνούν σ’ αυτό κάποιοι κριτικοί. Διάβαζα προχθές μια 
κριτική της Ελευθεροτυπίας που σε επαινούσε, γιατί δεν χρη-
σιμοποιείς ιδιαίτερα την ντοπιολαλιά.

Όχι, δεν τη χρησιμοποιώ ιδιαίτερα.

Όμως υπάρχουν ιδιόλεκτοι, υπάρχει η γλώσσα των ναυ-
τικών, των βοσκών, στον «Ανάμιση ντενεκέ» βρίσκονται κά-
ποιες κοινές αναφορές με τη «Βάρδια» του Καββαδία. Θέλεις 
να μας πεις δυο λόγια για την εμπειρία σου αυτή και αν συμ-
φωνείς με αυτόν τον παραλληλισμό;

Να σου πω, πως υπάρχουν συγγραφείς στην Ελλάδα που ξε-
κίνησαν και συνεχίζουν, λίγοι, πολύ λίγοι, και γράφουν βιβλία 
μόνο για το τοπικό αναγνωστικό κοινό. Άλλοι δεν τα καταλα-
βαίνουν. Γράφουν τόσο πολύ τοπική λαλιά που είναι δύσκο-
λο για άλλους να το καταλάβουν. Εγώ γράφω τη γλώσσα που 
έχω μέσα μου, εμπλουτισμένη με ορολογίες και λέξεις που ται-
ριάζουν στην κάθε περίπτωση. Στον τσοπάνη, επειδή ξέρω, έχω 
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συναναστραφεί με τσοπάνηδες, με ναυτικούς, με ψαράδες, ξέ-
ρω τις λέξεις που χρησιμοποιούν και αν η ιστορία μου απαιτεί 
κάποιον τέτοιο ήρωα, έτσι θα μιλάει. Δεν θέλω να φτιάξω μια 
ιστορία για έναν ψαρά που να μιλάει, όπως μιλάν στα Εξάρ-
χεια. Θα είναι λίγο γλυκανάλατο. Θα είναι ξενέρωτο τελείως. 
Οπότε υπάρχει ισορροπία μέσα στο βιβλίο. Θεωρώ ότι τα βιβλία 
δεν χρειάζονται το γλωσσάρι. Εσύ Δημήτρη που διάβασες τον 
«ντενεκέ» χρειάστηκες ας πούμε γλωσσάρι;

Εγώ δεν χρειάστηκα γλωσσάρι και τον χάρηκα αυτόν τον 
πλούτο. Η αλήθεια είναι ότι συνάντησα κάποιες λέξεις που 
δεν τις ήξερα, αλλά ήταν μετρημένες και επίσης συνάντησα 
λέξεις που συγκινήθηκα, γιατί τις άκουγα από τη γιαγιά μου, 
τη λέξη «πεσκίρι» ας πούμε. Υπάρχουν πολλές λέξεις κοινές 
προφανώς στις διαλέκτους…

Εγώ πάλι τις υπογραμμίζω, γιατί ακριβώς η γλώσσα απαρ-
τίζεται από… «βότσαλα» από πολλές παραλίες. Και υπήρχαν 
κάποια «βότσαλα» σπάνια που τα πιάνεις και λες ότι «αυτό 
είναι το βότσαλο της συγκεκριμένης παραλίας!». Εμένα αυ-
τή την αίσθηση μου έδωσε. Δεν σου κρύβω επίσης, ότι όταν 
έδωσα το προσκλητήριο της σημερινής παρουσίασης των βι-
βλίων σου στο σχολείο δέχτηκα το ερώτημα «γιατί ανάμισης;» 
«τι σχέση έχει;». Κάποιοι δυσκολευόντουσαν να κάνουν την 
αναγωγή.

 Ροδίτες; 

Όχι, μεικτός πληθυσμός. Αλήθεια, τι σου λένε γι’ αυτό, εί-
ναι και ο τίτλος, είναι χαρακτηριστικό;

Δεν καταλαβαίνει κανείς τι θέλω να πω στην Αθήνα. Τό-
σο πολύ. Γραμμένο το βλέπουν, και λένε «ανάμισης τενεκές»… 
«αναμνήσεις ντενεκέ» — δεν καταλαβαίνουν! 

Προλαβαίνεις να διαβάσεις ελληνική πεζογραφία που γρά-
φεται τώρα; 

Προλαβαίνω, γιατί έχω απορρίψει πολλούς και προλαβαί-
νω…
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Παλιότερα κλασικά βιβλία διαβάζεις;
Διαβάζω Γερμανική λογοτεχνία, αλλά δεν διαβάζω και πάρα 

πολύ, γιατί φεύγει το μυαλό μου, πάει σε κάποια ιστορία που 
θέλω να γράψω. Πάντως υπάρχουν βιβλία που όταν τα διαβά-
ζω νιώθω μία γλύκα. Κι εγώ θέλω να γράψω κάπως, τώρα εί-
μαι έτοιμος…

Πάμε λίγο στη λεγόμενη «κουζίνα του συγγραφέα», αν και 
σαν ορολογία είναι πολύ τεχνοκρατική, δεν πειράζει, το βά-
ζουμε με συμβατικό τρόπο: Γράφεις με διαλείμματα, απομο-
νώνεσαι ή είσαι μέσα στην κοινωνία και γράφεις ταυτόχρονα;

Να σου πω, όταν δεν έχω ιδέα δεν κάνω τίποτα, ζω! Όταν 
έρθει η ιδέα, μετά από μια έρευνα που έχω κάνει, είτε από ένα 
περιστατικό, είτε από κάτι που έχει διαμορφωθεί, μια ιδέα μέ-
σα μου, έστω κι αν δεν είναι τελειωμένη, αλλά ξέρω πως ν’ αρ-
χίσω, πλακώνομαι και γράφω και γράφω από τις 7 το πρωί μέ-
χρι τις 8 το βράδυ, με κάποια διαλείμματα για κανένα καφέ 
και δεν σηκώνομαι αν δεν τελειώσω το βιβλίο. Μπορεί να κά-
νει τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, δύο μήνες, αλλά εκεί, κάθε μέ-
ρα 12 ώρες. 

Γράφτηκε και ο «Τενεκές» έτσι;
Και ο «Τενεκές» έτσι γράφτηκε, και το «Ράσο» έτσι γράφτη-

κε και «Ο ήλιος με δόντια» έτσι γράφτηκε.

Ο «Τενεκές» σε πόσο χρόνο;.
Για τον «Τενεκέ» είχε προηγηθεί μια πολύ μεγάλη έρευνα.

Φαίνεται ότι βασίζεται σε μεγάλη έρευνα. Οπότε σου βγή-
κε σαν ποτάμι, έτσι κύλησε; Σε χρονικό διάστημα περίπου;

Ο «Τενεκές», επειδή είναι μεγάλο βιβλίο, μπορεί να έκανα 
και έξι μήνες περίπου για τη συγγραφή του. Αλλά δεν είναι 
θέμα το πόσο κάνεις να γράψεις, αυτό δεν δείχνει τίποτα. Το 
βιβλίο είναι διαμορφωμένο μέσα μας και μετά πια είναι η τυ-
πική διαδικασία να γράψεις. Εγώ έτσι νιώθω σε όλα τα βιβλία.

Για κάποιους είναι οδυνηρό δεν είναι εύκολο…
Οδυνηρό, πάρα πολύ, ένιωσα τον «Ήλιο με δόντια». Το τε-
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λευταίο βιβλίο. Πέρσι που το ‘γραφα για δυόμιση-τρεις μήνες, 
δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια από δύσπνοια. Και μά-
λιστα κάποιοι φίλοι μου έλεγαν κόψτο. Αν είναι να πεθάνεις, 
κόψτο!

Από την έγνοια σου να βγει το βιβλίο ή επειδή ταυτιζό-
σουνα με τους ήρωες και τα γεγονότα είχες μπει στην ιστορία; 

Έφτιαχνα έναν ήρωα, ο οποίος ήταν πολύ ιδιαίτερη περί-
πτωση και ένιωθα ότι, όσο το προχωρούσα το βιβλίο, ότι γρά-
φω κάτι που μ’ αρέσει και επειδή δεν ήξερα πού πάει, είχα άγ-
χος, να δώ θα πάει κάπου; Μήπως δεν πάει πουθενά στο τέλος 
και όλο αυτό το πράγμα που έχω γράψει και μ’ αρέσει μείνει 
ξεκρέμαστο και δεν γίνει τίποτα; Κάθε βράδυ έκανα μια βόλτα 
στο λιμάνι και σκεφτόμουνα με ποια φράση θα ξεκινήσω την 
άλλη μέρα. Αν βρεις την πρώτη φράση πάει μετά, κυλάει. Και 
ήμουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αλλού. Δηλαδή δεν 
επικοινωνούσα και με τους φίλους και έξω.

Απομονώνεσαι δηλαδή γενικότερα;
Τελείως, και μπορεί να πιεις ένα ποτό με την παρέα σου και 

να μην επικοινωνείς. Αυτό το’ χω νιώσει πάρα πολύ έντονα.

Η σχέση σου με τους ήρωες των μυθιστορημάτων; Έχεις 
δημιουργήσει δύο χαρακτήρες με έντονα χαρακτηριστικά που 
δεν περνούν απαρατήρητοι, ο ένας είναι ο Γιούρης ο Πέτικας 
και ο Βικέτζιος από τη «Δεξιά τσέπη του ράσου»...

Και πού να δεις τον Κωνσταντή! Είναι αγαπημένοι μου άν-
θρωποι. Διότι εμένα με συναρπάζουν πάντα στη ζωή οι άνθρω-
ποι που έχουν πάρει λοξή πορεία στο βίο τους. Αυτοί που δεν 
ακολουθούν τις πεπατημένες. Και διάφορες τέτοιες περιπτώσεις 
ανθρώπων με εμπνέουν. Και οι τρεις ήρωες που έχω πλάσει μέ-
χρι στιγμής είναι άνθρωποι μοναχικοί με ένα διαφορετικό βίο, 
όχι αυτό που κάνει κάθε απλός άνθρωπος και τους σέβομαι . 

Όχι λοιπόν, στους …κομφορμιστές!. Νιώθεις, ότι τους κου-
βαλάς μέσα σου;

Νομίζω, ναι.
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Κι αφού τελειώσει το βιβλίο;
Είναι κομμάτια του χαρακτήρα μου. Καθένας περιέχει ένα 

κομμάτι μου…

Να σε ρωτήσουμε, αυτές τις λίγες μέρες που είσαι εδώ πέ-
ρα έχεις κάνει κάποιες βόλτες στο νησί. Θέλουμε να μας πει 
ποια εικόνα έχεις σχηματίσει από τη Ρόδο και αν βλέπεις κά-
ποια κοινά σημεία ή κάποιες διαφορές από τη Χίο και τη ζωή 
των ανθρώπων εκεί πέρα 

Στη Ρόδο εγώ δεν έχω ξανάρθει. Πρώτη φορά έρχομαι. Πολ-
λά χρόνια λέω να πάω, να πάω, να πάω, αλλά επειδή κάποτε 
είχα ένα λόγο που νόμιζα, ότι αφού υπάρχει αυτό θα πάω σί-
γουρα, έλεγα άστο, θα πάω σίγουρα, άστο, ήρθα λοιπόν πρώ-
τη φορά τώρα. Έπαθα πλάκα με την Παλιά Πόλη βέβαια. Εί-
ναι εξαιρετική.

Έξω από τα τείχη η Ρόδος μου δημιουργεί μια θλίψη. Έχει 
και το ελαφρυντικό, ότι έχει πάρα πολλά δέντρα και ωραία 
πάρκα και αυτό το ελαφρύνει. Αν μου έλεγες, κι αν κάποια 
στιγμή στη ζωή μου αποφασίσω, δεν ξέρω τι γίνεται, να έρ-
θω στη Ρόδο, θα έμενα μέσα στα τείχη και δεν θα έβγαινα. Θα 
‘βγαινα μόνο για να πηγαίνω εκδρομές έξω στην ύπαιθρο.

Τα χωριά της Ρόδου είναι πολύ ωραία.
Η ύπαιθρος Ρόδου ναι, τα βουνά, η φύση ας πούμε, εκεί. 

Απλά είναι εξαιρετική η Παλιά Πόλη. Έχω εντυπωσιαστεί. Πα-
ρόλο που κατάγομαι από τη Χίο που έχει μεσαιωνικά χωριά. 
Τα Μεστά, ας πούμε, είναι μια μικρογραφία της Παλιάς Πόλης 
της Ρόδου: μια άλλη κλίμακα, τίποτα άλλο, οι καμάρες, η πέ-
τρα, οι πύργοι είναι τα ίδια. 

Αλλά είναι σε μικρότερη κλίμακα, δεν έχει —ας πούμε— 
παλάτια, δεν έχει ιππότες και τέτοια. Ωραίο νησί, ωραία η πό-
λη. Έχω ένα πρόβλημα γενικότερο με την τουριστική ανάπτυ-
ξη. Με τις παραλίες τις καταπατημένες, με το ότι ξεπουλιόμα-
στε για το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Ότι αλλοιώνει το χαρακτή-
ρα του τόπου και το δικό μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο 
με στεναχωρεί και δεν μπορώ να μην το παρατηρήσω ότι το 
νιώθω στη Ρόδο.



136

Πάντως στη Χίο εναντιώνεσαι σε κάποιες φιέστες…
Εναντιώνομαι, γιατί δεν το δέχομαι.

Μου έκανε εντύπωση μια φράση σου από τα κείμενά σου 
στον Χιώτικο τύπο, ότι όταν παρεμβαίνεις, νιώθεις «σαν να 
πυροβολείς στον αέρα». Έχεις συχνά αυτό το αίσθημα. Είναι 
σαν μία κόντρα; Αλλά, αν δεν τα πεις, θα σκάσεις;

Γι’ αυτό τα λέω μόνο πια. Ξέρω, ότι και να τα πω και να 
μην τα πω…

Σημαντικό πάντως που συνδυάζεις τη μοναξιά του συγ-
γραφέα, αλλά και τη συντροφικότητα της μεγάλη ομάδας 
που έχετε φτιάξει στο κέντρο.

Ναι και έχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων εκεί που κατα-
λαβαίνουν!
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Έφη Καλογεροπούλου
Δύο ποιητικές συλλογές: 
Σκεύη ταξιδίου (2007), 
Ήχος από νερό (2009)

Εκδόσεις Ενδυμίων, Αθήνα

Προς τί η ποίηση; Το ερώτημα 
θα επαναλαμβάνεται όσο οι 

ποιητικοί δρόμοι δεν έχουν κλεί-
σει, όσο δηλαδή θα γράφονται ση-
μαντικά ποιήματα. ...Η ποίηση... 
ζει για να ονοματίζει αυτό που 
δεν ενδιαφέρεται το ίδιο για το 
είναι του, ...ζει για να παίρνει τις 
παρουσίες των πραγμάτων και να 
τα κρατεί στη μνήμη... Δουλειά 
της είναι να ανασύρει από την 
επιφάνεια την ίδια την όψη του 
αισθητού αλλά και να αποκα-
θιστά το πνευματικό βάθος της 
σχέσης του ανθρώπου με τον εαυ-
τό του και την ύλη των αντικει-
μένων. Είναι «επαγρύπνηση για 
τη γλώσσα»... Το θέμα της ποίη-
σης... είναι ουσιαστικά Ένα: η δι-
άσωση των υλικών και ψυχικών 
τοπίων της ανθρωπότητας από 
τη φθορά».1

Σε κάθε νέα ανάγνωση η ποί-
ηση εκδιπλώνει νέες ουσίες, άλ-
λες σημασίες, ή χάνεις το νόημα 
κι απογοητεύεσαι που δεν μπο-
ρείς πλέον να την αποκρυπτογρα-
φήσεις, να την ξεδιαλύνεις, να δι-
αλευκάνεις το σκοτάδι της. Διότι 
πρόκειται περί σκότους και σιω-
πής υπονοούμενης η ποίηση της 
Έφης Καλογεροπούλου.

1. Νικόλας Αλ. Σεβαστάκης: «Αυτό το 
πνεύμα που παραδίδει το πνεύμα», 
εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι 2008, σσ. 115-
116. 

Η Έφη Καλογεροπούλου γεν-
νήθηκε στην Αθήνα. Είναι από-
φοιτος του Φυσικού τμήματος 
του Πανεπιστημίου Αθήνας και 
επίσης του τμήματος Θεατρικών 
σπουδών της Φιλοσοφικής σχο-
λής Αθήνας. Εργάζεται στην Εκ-
παίδευση.

Ψηλαφώ στο σκοτάδι και προ-
σπαθώ να ανακαλύψω, να δια-
κρίνω κάποια σημαινόμενα, να 
διεισδύσω βαθύτερα και να αντι-
ληφθώ το περιεχόμενο. Με ελκύ-
ει, ωστόσο, η μορφή, με παρασύ-
ρουν η αρτιότητα της γλώσσας, 
το ύφος, τα λογοπαίγνια και στέ-
κομαι και θαυμάζω πώς μία από-
φοιτος της Φυσικής επιστήμης 
επεξεργάζεται τόσο λιτά και άξια 
τον έλληνα λόγο. Αυτή η γενιά 
των ποιητών, η γενιά του ’80 ή 
του ’90 που ανήκει και η Έφη 
Καλογεροπούλου είχαν τουλάχι-
στον το αισθητήριο της μητρικής 
γλώσσας. Η εγκύκλια μόρφωσή 
τους αναπτύσσεται στο μεταίχμιο 
πολυτονικού, μονοτονικού, λίγο 
πριν την επικράτηση του βαθύτε-
ρου αναλφαβητισμού και της μα-
θητικής δυσλεξίας στην πανελλή-
νια εκπαίδευση... Η Έφη Καλο-
γεροπούλου συνεχίζει να ανοίγει 
ακόμα διεξόδους έκφρασης μέσω 
της ποίησης. 

Στην πρώτη της ποιητική 
συλλογή: «Σκεύη ταξιδίου» με 
συγκλονίζει η γλωσσική εντρύφη-
ση και γραφή. Με μαγεύουν οι ει-
κόνες του ποιητικού της σινεμά. 
Σκηνικό θεάτρου η ποίησή της. 
Από την αρχή εκθέτει ό,τι την 
απασχολεί. Ό,τι απασχολεί τη βα-
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θιά υπαρξιακή ποίηση του και-
ρού μας. Τα θέματα που γεννούν 
την ποίησή της: ο έρωτας, ο θά-
νατος, η σχέση του ανθρώπου με 
τον όποιο συνάνθρωπο, τη φύση, 
τους τόπους, τα αντικείμενα, τα 
ζώα, η εσωτερική πορεία της αν-
θρώπινης αυτοπραγμάτωσης, τα 
προσωπεία, η πάλη μας με το χω-
ροχρόνο, κ. ά.

Το ομότιτλο ποίημα: «Σκεύη 
ταξιδίου» (σ. 27) είναι μια συ-
νειρμική παρατακτική γραφή ου-
σιαστικών κυρίως λέξεων και επι-
θετικών προσδιορισμών. Διαγρά-
φουν με παραστατικό και οφθαλ-
μοφανή τρόπο το συλλογικό ασυ-
νείδητο του καθημερινού μας βί-
ου. Το ποίημα χαρακτηρίζεται 
από έντονα: κυνισμό, ωμότητα, 
αηδία και σαρκασμό για όσα συμ-
βαίνουν γύρω και μέσα μας:

«δώρα, κλοπές, δανεισμοί, πε-
ριστροφές, / επιστροφές φιλιά 
αρπακτικά — πεινασμένες / γά-
τες, κραυγές, σταγόνες παλιαν-
θρωπιές, / βρωμιές, γέλια, σκό-
νη, αγκάθια — λεπτοδείκτες / πέ-
τρες, καθρέφτες, μαχαίρια και άλ-
λα σκεύη / κοπής, νομίσματα σε 
χρήση, γλώσσες, κραυγές, τρίχες, 
κακοφορμισμένα νύχια δέρμα, / 
λουλούδια, φύλλα, ήλιοι, αστέρια, 
κλειδιά, / ... / μάτια — ξεφούσκω-
τα λάστιχα / μάτια σε έκσταση, 
μάτια σε στύση δώρα, / ... / στα-
γόνες / μαύρο».

Το ποίημα: «Σχεδόν μαζί» (σσ. 
49-51) αφηγείται τις τελευταί-
ες ώρες και το θάνατο του αξια-
γάπητου κατοικίδιού της. Η ίδια 
η ποιήτρια μού είχε διηγηθεί τις 

ώρες που χαροπάλευε ο γάτος της 
και τον τρόπο του θανάτου του. 
Το ποίημα είναι σπαραχτικό κι η 
πένα της Έφης Καλογεροπούλου 
αληθινά δραματική. Ωστόσο μελε-
τώντας το δεν σου περνά από το 
μυαλό ότι πρόκειται για απώλεια 
ζώου. Έχεις την αίσθηση ότι δια-
βάζεις για έναν ερωτικό χωρισμό 
βιωμένο θλιβερά ως απώλεια ορι-
στική ή για θάνατο προσφιλούς 
προσώπου:

«δίχως νερό / πριν το τέλος / 
κραυγή / βαθιά, χωρίς νερό / μόνο 
/ πριν το τέλος / ελάχιστα / πριν 
το τέλος / που δεν ήξερε ούτε αυ-
τός / ούτε εκείνη / ... / που δεν 
ήξερε, ότι ώρες / πριν το τέλος, το 
τέλος / ήρθε πριν / ...»

Στη δεύτερη ποιητική της 
συλλογή: «Ήχος από νερό», η 
γραφή και το ύφος είναι πιο λυ-
ρικό, με ρωμαλέο λόγο και λιγό-
τερο σαρκασμό. Αυτή η συλλο-
γή σε ταξιδεύει σε ποικιλία θεμά-
των: Πόνος, εικόνες πόλεων, τό-
πων, ανθρώπων, απώλειες προ-
σφιλών, δάσος, ταξίδια, τρυφε-
ρότητα, χρόνος, θάλασσα, νερό. 
Πυκνή η γραφή της, ερμητική, 
μυητική. Διαισθάνεσαι μια απο-
δοχή της ζωής, υπόγεια αισιοδο-
ξία, λύτρωση, εσωτερική αγαλλί-
αση (σ. 64):

ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ
Βλέποντας όλο και λιγότερο 

ανάμεσα στη / σκόνη ... / ... / βο-
λεύοντας τις ώρες στις τσέπες να 
ζήσει / ... / πασχίζει να δει έτσι 
ανάμεσα να προλάβει τον / εαυ-
τό του πριν στρίψει στην απένα-
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ντι γωνία να / απλώσει τα χέρια 
κόβοντας μια φέτα ήλιο / ακόμα, 
αγωνίζεται το σκοτάδι να σπρώξει 
μακριά  / ... / ανοίγει την πόρτα 
κι είναι δρόμος ο χρόνος και / το 
φως λεύτερο άλογο.

Σ’ αυτή τη συλλογή ανι-
χνεύω εγκαρτέρηση, χωρίς κυνι-
σμό πλέον, νόστο, γλυκιά μελαγ-
χολία, αποχαιρετισμούς προσφι-
λών. Χθόνια αφήγηση ερμητικών 
ιστοριών ανθρώπων, τόπων, πό-
λεων. Η γραφή της είναι συνειρ-
μική, λιτό το ύφος της, ωστόσο, 
συχνά δυσνόητο και δύσβατο. Οι 
εικόνες της επίσης ξετυλίγονται 
με σημασίες κρυμμένες βαθειά: 
Λιμάνια, περάσματα, αντάμωμα 
νεκρών και ζωντανών, απώλει-
ες, νόστος, μύχια τρυφερότητα, 
τρόμοι, ντροπές, χάσμα γενεών. 
Κοινωνικές ομάδες περιθωρίου, 
εμπόλεμοι λαοί καταδικασμένοι 
σε χρόνια κατοχή. Εικόνες φρί-
κης, όπως παρουσιάζονται στις 
βραδυνές ειδήσεις για τον παλαι-
στινιακό λαό στη λωρίδα της Γά-
ζας που χρόνια τώρα ταλανίζε-
ται, θανατώνεται, καταστρέφεται. 
Πόλεις του χαμού και του θανά-
του (σ. 47):

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ 1
Δεν έχει πατρίδα / ούτε πόδια 

/ χέρια μονάχα / αρπαγμένα απ` 
την ουρά / θηρίου προϊστορικού 
/ ... / τη ζωή του κεραυνός χαρά-
ζει / κι η καρδιά του θαμμένη στο 
χώμα είναι / οι νεκροί του δίπλα / 
... / κραυγές γυναικών / ουρλιαχτά 
μωρών / ... / η οργή με το φαρ-
δύ της στόμα / ... / λουσμένος με 

του θανάτου το φως / κηδεύεται 
άσβηστος / νύχτα και μέρα / απ’ 
τον πατέρα του.

 
Στο ποίημα: «Ζεστό ψωμί» (σ. 

56), που προσπαθώ να αποκρυ-
πτογραφήσω το μήνυμά του, με 
σουρρεαλιστική διάθεση η Έφη 
Καλογεροπούλου αποτυπώνει θέ-
ματα αγωγής, σχέσεων γονέων 
και παιδιών, παιδείας, προσωπεία 
των μέσων μαζικής επικοινωνί-
ας κ. ά.:

Γδέρνοντας / με τα δάχτυλα / 
το γυαλί / την ψίχα του / βυθίζο-
ντας / νύχτα / πλήγωσε την εικό-
να / που είδε ανάμεσα / στο τζά-
μι / και στο τζάμι / ένα παιδί / εί-
χε κολλήσει / το στόμα του / που 
άνοιγε / κι έκλεινε / δίχως ήχο / 
μετά έπεσε πίσω / από το τζά-
μι / το παιδί / κι αυτός φοβήθη-
κε / τράβηξε / τα χέρια του / ένα 
κομμάτι / ζεστό ψωμί / ξεκόλλη-
σε / απ’ το τζάμι / κι έπεσε στο 
πάτωμα.

Η Έφη Καλογεροπούλου χα-
ράζει την ιδιωτική ποιητική της 
οδό ερμητικά, σιβυλλικά, γραμ-
μένη με τον τρόπο των σουρρε-
αλιστών. Η θεατρική της παιδεία 
και η σκηνοθεσία αφήνουν ανεξί-
τηλο το αποτύπωμά τους στους 
στίχους της. Και οι δύο ποιητι-
κές της συλλογές αποτελούν τους 
εσώτερους υπαρξιακούς αναβαθ-
μούς της. Αναδύονται με έμπνευ-
ση και σιωπή, με τέχνη και δύ-
ναμη ιδιαίτερη και εντελώς προ-
σωπική.
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Οι στίχοι της, ιδίως της δεύ-
τερης ποιητικής της συλλογής 
(«Ήχος από νερό») περιέχουν πο-
λιτική και κοινωνική ευαισθησία, 
ανατέμνουν εις βάθος κοινωνικά 
και παγκόσμια γεγονότα με υψη-
λό κριτήριο ανάλυσης της ουσια-
στικής οδύνης τόπων και ανθρώ-

πων. Συζητώντας η Έφη Καλο-
γεροπούλου για την ποίησή της 
αναφέρει ότι αναφύεται όταν 
βρίσκεται σε υπαρξιακή αγωνία, 
σε καταστάσεις οιωνεί «αυτοχει-
ρίας». 

Λίγο μετά ξεκινά η γραφή.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ
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Fernando Pessoa
ΟJοδοιπόρος

Διήγημα 
Μετάφραση-Επίμετρο: 

Μαρία Παπαδήμα 
Εικονογράφηση: Πάολο Γκέτσι, 
Αθήνα: Νεφέλη, 2010, σ. 88. 

Πόσο παράδοξο ηχεί το γεγο-
νός, ένα κείμενο να βλέπει το 

φως της δημοσιότητας εβδομήντα 
και πλέον χρόνια μετά το θάνα-
το του συγγραφέα του; Ποια προ-
βληματική αναδεικνύει μια τέ-
τοια έκδοση για τις προθέσεις του 
εν λόγω συγγραφέα αλλά και για 
τις συγγραφικές προθέσεις εν γέ-
νει; Ποιο μερίδιο συνδημιουργίας 
αναλογεί στον επιμελητή του κει-
μένου; Πόσο θεμιτό είναι να εκδί-
δει κανείς ένα ημιτελές έργο; Αυ-
τά και άλλα σημαντικά ερωτήμα-
τα θέτει η πρόσφατη έκδοση του 
βιβλίου του Φερνάντο Πεσσόα, ο 
Οδοιπόρος, (στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Νεφέλη, σε πολύ καλή, 
όπως πάντα, μετάφραση από τη 
Μαρία Παπαδήμα). 

Πρόκειται για ένα ακόμη κεί-
μενο που ξεθάφτηκε από το πε-
ρίφημο μπαούλο που άφησε πίσω 
του ο Πεσσόα, το οποίο περιλαμ-
βάνει, από ό,τι λέγεται, περί τις 
είκοσι πέντε χιλιάδες χειρόγραφες 
σελίδες, παρακαταθήκη για την 
αιωνιότητα. Την ανασύσταση του 
Οδοιπόρου από την κατάσταση 
του ελλειπτικού χειρόγραφου σε 
εκείνη του δημοσιευμένου κειμέ-
νου επιμελήθηκαν η Teresa Rita 
Lopes (ίσως η πιο καταξιωμένη 
ερευνήτρια του έργου του Πεσ-

σόα) και η Ana Maria Freitas.  
Το παράδοξο είναι ότι όσο ζού-
σε ο Πεσσόα είχε εκδώσει ένα πο-
λύ μικρό, αναλογικά, μέρος των 
κειμένων που είχε γράψει. Εάν 
αναλογιστεί κανείς ότι συνειδη-
τά άφησε πίσω του το μεγαλύτε-
ρο μέρος του έργου του, κληρο-
νομιά στις ερχόμενες γενιές, τό-
τε συνειδητοποιούμε ότι την εν 
θάνατω διαχείριση του έργου του 
και τη σκηνοθεσία της υστερο-
φημίας του θα τη ζήλευαν πολ-
λοί ζωντανοί. Από ό,τι φαίνεται 
θα απασχολεί για πολλά χρόνια 
ακόμη το παγκόσμιο λογοτεχνι-
κό γίγνεσθαι ο εσωστρεφής Πορ-
τογάλος με την αγγλική ανατρο-
φή, ο οποίος προτού πεθάνει εί-
χε σημειώσει στα αγγλικά τη φρά-
ση: «Δεν ξέρω τι θα φέρει το αύ-
ριο». Φράση που ηχεί, στην τρα-
γικότητά της, ειρωνικά στις μέρες 
μας, δεδομένης της υποδοχής και 
της πορείας του έργου του, για 
το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, εί-
χε εκφράσει από νωρίς την πεποί-
θηση ότι σε λίγα χρόνια θα κατα-
κτούσε το λογοτεχνικό πάνθεον. 

Το άλλο μεγάλο παράδοξο 
που χαρακτηρίζει το συγγραφικό 
βίο του Πεσσόα είναι το φαινόμε-
νο της δημιουργίας ετερώνυμων. 
Οι μελετητές του έργου του έχουν 
ανιχνεύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 
εβδομήντα δυο ετερώνυμους, λο-
γοτεχνικά alter ego, συγγραφι-
κές περσόνες τις οποίες δημιούρ-
γησε με λεπτότεχνη επιμέλεια, 
καθώς δεν τους απέδωσε μονάχα 
κάποια από τα έργα του (τότε θα 
μιλούσαμε απλώς για χρήση ψευ-
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δωνύμων). Το εντυπωσιακό είναι 
πως φρόντισε να συνθέσει μια βι-
ογραφία για τον καθένα, να τους 
καταστήσει ιστορικά υποκείμενα 
ενώ –και αυτό είναι το δυσκολό-
τερο- απέδωσε στο λόγο του κα-
θενός ένα ιδιαίτερο ύφος γραφής 
και έκφρασης, προσιδιάζον στον 
φανταστικό χαρακτήρα και στην 
ιδεολογία του καθενός. Στην πε-
ρίπτωση του Πεσσόα η φράση «το 
ύφος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος» 
του De Buffon αποκτά νέες δια-
στάσεις, καθώς έχουμε να κάνου-
με με έναν άνθρωπο που δημι-
ούργησε πολλά διαφορετικά στυλ 
γραφής. 

Ο ίδιος αναφέρει αινιγματι-
κά: Παιδί, είχα την τάση να δημι-
ουργώ γύρω μου έναν πλασματι-
κό κόσμο, να περιστοιχίζομαι από 
φίλους και γνωριμίες που ποτέ 
δεν υπήρξαν- (δεν ξέρω, βέβαια, 
αν αυτοί δεν υπήρξαν ή μήπως 
εγώ είμαι ο ανύπαρκτος. Σε τέ-
τοια ζητήματα, όπως και σε όλα 
τα ζητήματα, ας μην είμαστε δογ-
ματικοί). Και αλλού, διάσπαρ-
τα στα κείμενα του, επανέρχεται: 
Σπάζω τη ψυχή σε κομμάτια και 
σε διαφορετικά πρόσωπα..Πολλα-
πλασιάστηκα για να μ’αισθανθώ. 
Για να μ’αισθανθώ, είχα ανάγκη 
να συναισθανθώ τα πάντα. Ξεχεί-
λισα, και κατέληξα να διασκορ-
πιστώ… Τόσο πολύ εκδύθηκα το 
ίδιο μου το είναι, ώστε σ’εμένα 
υπάρχω σημαίνει ενδύομαι… Εί-
μαι η ζωντανή σκηνή όπου περ-
νούν διάφοροι ηθοποιοί οι οποί-
οι παίζουν σε διάφορα έργα… Εί-
μαστε υπερβολικά πολυάριθμοι 

όταν γυρεύουμε να βρούμε ποιοι 
είμαστε… Να είσαι πληθυντικός 
όπως το σύμπαν… Φράσεις θραύ-
σματα ενός ανθρώπου που με τη 
ζωή και το έργο του ανέτρεψε την 
παραδοσιακή φιγούρα του συγ-
γραφέα ενώ κατέδειξε τον πολυ-
διάστατο, αντιφατικό και εξελισ-
σόμενο χαρακτήρα, εν γένει, της 
ανθρώπινης ταυτότητας. Εάν δει 
κανείς όλο το έργο που κατέλει-
ψε ως ένα σύνολο, τότε συνειδη-
τοποιεί ότι ο Πεσσόα εφάρμοσε 
στα κείμενά του, ασυναίσθητα κι 
ωστόσο με βαθιά πεποίθηση, την 
αρχή της διαλογικότητας και της 
πολυφωνίας, καιρό πριν τις συλ-
λάβει και διατυπώσει ο Μ. Μπα-
χτίν και ακόμη περισσότερο και-
ρό προτού διαδοθούν και καθι-
ερωθούν στους θεωρητικούς κύ-
κλους της Εσπερίας.

Το κείμενο που μας έδωσε την 
αφορμή προκειμένου να μιλήσου-
με για τον Πεσσόα και το έργο 
του κατά μια παράξενη συγκυ-
ρία ανασύρθηκε ανάμεσα από άλ-
λα κιτρινισμένα χειρόγραφα στο 
φως της δημοσίευσης σε μια επο-
χή που παρέχει, σε κάθε άνθρωπο 
που γράφει και κατέχει τη χρή-
ση των νέων τεχνολογιών, τη δυ-
νατότητα να είναι πολλοί άνθρω-
ποι μαζί και ταυτόχρονα να μην 
είναι κανένας. Πρόκειται ακρι-
βώς για το ίδιο υπαρξιακό πα-
ράδοξο που μετέτρεψε σε τέχνης 
ζωής ο Πορτογάλος. Ας αναλογι-
στούμε μονάχα πόσα ψευδώνυμα 
ηλεκτρονικά ιστολόγια δημιουρ-
γούνται καθημερινά ή πόσα ηλε-
κτρονικά κείμενα και υπερκείμε-
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να μπορεί να δημιουργήσει κά-
ποιος χωρίς ποτέ να αποκαλυ-
φθεί η ταυτότητα του και σε πό-
σο μεγάλο βαθμό το ένα κείμενο 
συνομιλεί και καθορίζει την ανά-
γνωση του άλλου. Από αυτή την 
άποψη ο Πεσσόα μπορεί να θεω-
ρηθεί, όχι αυθαίρετα, προάγγελος 
των κειμενικών λειτουργιών της 
κυβερνολογοτεχνίας. 

Ας περάσουμε όμως στο προ-
κείμενο του Οδοιπόρου. Θα ανα-
ρωτηθεί κανείς ποιον αφορά η έκ-
δοση του πέρα από το ναρκισσι-
στικό ενδιαφέρον κάποιων μυη-
μένων αναγνωστών που προσεγ-
γίζουν με φετιχιστικό δέος κάθε 
έργο που σχετίζεται με το λογοτε-
χνικό κανόνα. Γιατί θα πρέπει να 
αφορά έναν αναγνώστη του 21ου 
αιώνα ένα ανέκδοτο διήγημα που 
ανασύρθηκε κυριολεκτικά από το 
σκοτάδι άλλων καιρών, το οποίο 
μάλιστα χρησιμοποιεί κλασικούς 
πλέον αφηγηματικούς τρόπους, 
ενώ παράλληλα είναι και ανολο-
κλήρωτο; Το θέμα της αποσπα-
σματικότητας στη λογοτεχνική 
δημιουργία που τόσο έχει απα-
σχολήσει τους μελετητές του Σο-
λωμού δεν συνδέεται μονάχα με 
την αδήριτη ανάγκη για τελει-
ότητα στην έκφραση εκ μέρους 
του δημιουργού αλλά, όσον αφο-
ρά στην περίπτωση του Πεσσόα, 
σχετίζεται άμεσα με το θέμα της 
ενσυνείδητης σύνθεσης μιας πολ-
λαπλής πνευματικής ταυτότητας 
κατασκευασμένης από τα θραύ-
σματα των ψυχικών αισθημάτων 
και διαθέσεων που γεννά η στιγ-
μή: Να δίνεις σε κάθε συγκίνηση 

μια προσωπικότητα, σε κάθε ψυ-
χική κατάσταση, μια ψυχή. 

Όπως και να έχει, πάντοτε, 
την απάντηση για το ενδιαφέ-
ρον που παρουσιάζει ένα κείμε-
νο σε μια εποχή τη δίνει ο κάθε 
αναγνώστης που θα επιλέξει να 
αναμετρηθεί διανοητικά με αυτό. 
Ωστόσο με την κλασσικής σύλλη-
ψης αλληγορία που στοιχειοθε-
τεί ο Πεσσόα στον Οδοιπόρο του, 
όπου ένας νέος άνθρωπος εγκα-
ταλείπει την ασφάλεια, τη φρο-
ντίδα και τη σιγουριά της πατρι-
κής οικείας προκειμένου να ακο-
λουθήσει μια σκοτεινή παρόρμη-
ση, μπορεί δυνητικά να ταυτιστεί 
κάθε άνθρωπος. Το να βγαίνεις 
στην αναζήτηση του νέου και του 
αγνώστου αφήνοντας πίσω σου 
ό,τι κατέχεις δεν είναι άλλο από 
τον αναπόφευκτο ρου του ακα-
τάπαυστου ρεύματος, του ποτα-
μού της ζωής, όπως τον οραματί-
στηκε ο Ηράκλειτος. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι το ίδιο μοτίβο απαντά-
ται πολύ συχνά και στα παραμύ-
θια, κατεξοχήν αφηγήσεις μύησης 
και διάπλασης. 

Το βιβλίο προσφέρει λοιπόν 
στον αναγνώστη έναν διαχρο-
νικό αλληγορικό μύθο με έντο-
να χαρακτηριστικά συμβολισμού, 
μυστικισμού και μοντερνισμού. 
Ο ήρωάς του ζει προστατευμέ-
νος μέσα στο οικογενειακό κου-
κούλι, παθητικά, ώσπου μια μέ-
ρα η παρουσία μιας αινιγματι-
κής φιγούρας, ενός μαυροντυμέ-
νου άντρα έρχεται να του ανα-
τρέψει όλη την επίπλαστη γαλή-
νη και να του πυροδοτήσει ασυ-
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ναίσθητα όλες τις ανεκπλήρωτες 
ανάγκες και επιθυμίες. Η προτρο-
πή του: Μην κοιτάζεις το Δρό-
μο. Ακολούθησέ τον μέχρι τέλους. 
Στο φόντο της ιστορίας κυριαρχεί 
η όμορφη εκείνη μεταφορά που 
θέλει τη ζωή να είναι ένα ταξί-
δι. Το καθετί είναι σύμβολο και 
αναλογία, διακηρύσσει στην πρώ-
τη πράξη του Φάουστ του. Πάνω 
σε αυτή τη μεταφορά θα χτιστεί 
ένα έργο ανοικτό καθώς ο ήρω-
ας έρχεται αντιμέτωπος με διά-
φορα γοητευτικά πρόσωπα-σύμ-
βολα που συναντάμε όλοι κά-
ποια στιγμή στην ζωή μας, όπως 
τον Έρωτα, τη Σοφία, τον Πλού-
το, την Εξουσία, τη Δόξα, τη Μο-
ναξιά, τον Εαυτό μας, το Θάνατο 
(το ρεπερτόριο μπορεί να μεγα-
λώσει και η σειρά να αλλάξει κα-
τά το δοκούν του κάθε αναγνώ-
στη, του κάθε ανθρώπου). Ζει την 
εμπειρία, γεύεται την κάθε κατά-
σταση ως το μεδούλι, δοκιμάζε-
ται, καλείται να πει τα μεγάλα 
Ναι και τα μεγάλα Όχι της ζωής 
του, αναμετριέται με τις πιο θε-
μελιώδεις δυνάμεις και αξίες του 
κόσμου και προχωρά. Το γεγο-
νός ότι η μυθοπλασία έμεινε ατε-
λής καθιστά τον αναγνώστη συν-
δημιουργό κι ελεύθερο ερμηνευτή 
του κειμένου, καθώς έρχεται να 
καλύψει τα κενά τόσο σε επίπε-
δο πλοκής όσο και σε επίπεδο έκ-
φρασης σε ένα ανοικτό έργο που 
κλείνει, εν είδει σχεδιάσματος τέ-
λους, με ένα αινιγματικό τρόπο. 

Μήτε να ερευνάς μήτε να πιστεύ-
εις όλα είναι απόκρυφα, ψιθυρί-
ζει κάπου χαμογελώντας μας αι-
νιγματικά ο Πεσσόα. Βάζει λοιπόν 
τον Οδοιπόρο του και μαζί μ’αυ-
τόν και τον αναγνώστη πάνω σ’έ-
να άτι ανήμερο, τον πόθο για την 
ανακάλυψη της ζωής, και του δί-
νει μια κοφτή καμτσικιά να ξεκι-
νήσει. Ως πού θα φτάσει ο ήρω-
ας του; 

Ως πού θα φτάσεις εσύ ανα-
γνώστη το δικό σου όραμα, τη δι-
κή σου τη ζωή; Ίσως απλώς μέ-
χρις εκεί που μπορείς… ως το 
σκοτεινό εκείνο σημείο, πέρα από 
το οποίο αρχίζουμε όλοι να μιλά-
με αμήχανοι για το γραφτό —δη-
λαδή το αμετάκλητο— και το πε-
πρωμένο του ανθρώπινου βίου. 
Βουλιάζει όποιος σηκώνει τις με-
γάλες πέτρες, έγραφε ο Σεφέρης, 
ενώ ο Καζαντζάκης παρομοίαζε 
τις μεγάλες ιδέες με πηγάδια, στα 
οποία πέφτεις μέσα μαγεμένος 
από το αντικαθρέφτισμά τους, 
με κίνδυνο να μην καταφέρεις 
να ξαναβγείς ποτέ από τα σκο-
τεινά τους βάθη. Είναι μικρή η 
ζωή, απέραντη η ψυχή. Ό,τι κατέ-
χεις σε καθυστερεί, ένιωσε ο Πεσ-
σόα και κυνήγησε το όραμά του: 
επιδίωξε να γίνει ο καθένας, για 
να γίνει εν τέλει ο κανένας (Ού-
τις) και ν’αντηχούν έτσι τα λόγια 
του αινιγματικά μες στην αιωνιό-
τητα της αγωνίας και του λόγου 
του Ανθρώπου.

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Kωνσταντίνος �. Kογιόπουλος 
H Kως της εργασίας,

επαγγέλματα, βιομηχανία, 
παραγωγή

έκδ. Eμπορικός Σύλλογος Kω, 
Kως 2010, σελ. 372

Παρατηρούμε στην πρόσφατη 
τοπική εκδοτική κίνηση μια 

στροφή, ένα ειδικό ενδιαφέρον, 
σε ένα φάσμα θεμάτων που αφο-
ρούν τις οικονομικές και κοινωνι-
κές υποδομές, την ιστορική ανά-
πτυξη και τις αλλαγές των τελευ-
ταίων δεκαετιών στους παραγωγι-
κούς τρόπους της νησιωτικής εν-
δοχώρας· στη γεωργία, τη βιοτε-
χνία, τον τουρισμό επίσης, στις 
συμπεριφορές και νοοτροπίες που 
επιβάλλει η ανάγκη της βιοτής. 
Nα αναφέρουμε εδώ την έκδοση, 
που συνόδευσε ένα σημαντικό συ-
νέδριο, για την ιστορία των βιοτε-
χνικών και βιομηχανικών επιχει-
ρήσεων στη Pόδο, από το Tεχνι-
κό Eπιμελητήριο. Tις δράσεις επί-
σης της Aναπτυξιακής Eταιρείας 
Δωδεκανήσου, με σειρά εκδόσεων 
για σχετικά θέματα και ειδικά για 
τα προβλήματα και τις συνέπειες 
της τουριστικής κίνησης. 

Aυτή η στροφή των ενδιαφε-
ρόντων είναι, νομίζουμε, καλο-
δεχούμενη, καθώς επί σειρά δε-
καετιών, την προσοχή των λογί-
ων μονοπώλησαν τα πολιτιστι-
κά επιφαινόμενα, η λαογραφία, 
η τέχνη, η λογοτεχνία των νη-
σιών, με αποτέλεσμα μια μονό-
πλευρη αντίληψη των πραγμά-
των. Mε αυτές τις καινοφανείς 
τάσεις της εκδοτικής παραγωγής 

λοιπόν, μπορεί να αποκατασταθεί 
μια ισορροπία των προσεγγίσεων, 
μια ευρύτερη οπτική και ίσως, με 
τον τρόπο αυτό, μια αντικειμενι-
κότερη και γονιμότερη πραγμά-
τευση των ίδιων των πολιτιστι-
κών φαινομένων.

O Kωνσταντίνος Kογιόπου-
λος, ερευνητής και μελετητής της 
νεότερης ιστορίας, με συγγραφι-
κό έργο που στην πιο πρόσφατη 
παραγωγή του περιλαμβάνει μια 
ογκώδη «Iστορία της Yγείας» στα 
Δωδεκάνησα, στο βιβλίο αυτό κα-
ταστρώνει ένα πίνακα για την ερ-
γασία και την παραγωγή στο νη-
σί της Kω, και για την περίοδο 
από τις αρχές του 20ου αιώνα ως 
τα τέλη της δεκαετίας του ’70. O 
αναγνώστης θα παρακολουθήσει 
στις σελίδες του βιβλίου να ξετυ-
λίγεται η συναρπαστική ιστορία 
της μετάβασης από την οικονο-
μία της παραγωγής στην οικονο-
μία της κατανάλωσης. 

Aπό την κυριαρχία της γε-
ωργίας στις αρχές του 20ου αιώ-
να, της καλλιέργειας της σταφί-
δας, της τομάτας, των καπνών, 
στην εμφάνιση των πρώτων βιο-
τεχνικών και μικρών βιομηχανι-
κών μονάδων, τη μοναδική αλυ-
κή της Δωδεκανήσου, τον ορυ-
κτό πλούτο, την οινοποιΐα, την 
καπνοβιομηχανία, την κονσερβο-
ποίηση, τα εργοστάσια γαλακτο-
μικών προϊόντων· και τις αλλαγές 
στην κοινωνική διαστρωμάτωση, 
την κοινωνική ζωή, την εξαφάνι-
ση παραδοσιακών επαγγελμάτων, 
τα πρώτα φωτογραφεία και τυ-
πογραφεία, τον κινηματογράφο, 
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τις εφημερίδες και τα αυτοκίνη-
τα. Aκόμα και τις αλλαγές στον 
πολεοδομικό ιστό της πόλης, τη 
μεγάλη αναμόρφωση της αγο-
ράς που επιτάχυνε η φυσική κα-
ταστροφή του μεγάλου σεισμού 
της Kω στα τέλη της δεκαετίας 
του ’20. Mέχρι την πλημμυρίδα 
του τρίτου κύματος ανάπτυξης, 
του τουρισμού, που γύρω στο ’70 
επιβάλλει τις δικές του αναγκαι-
ότητες.

Όπως μας πληροφορεί ο συγ-
γραφέας στον πρόλογο, στόχος 
του δεν ήταν κυρίως η συγγρα-
φή ενός βιβλίου οικονομίας, αλ-
λά «η παρουσίαση της ανθρώπι-
νης διάστασης της αγοράς, και 
της παραγωγής πριν την περίοδο 
του τουρισμού». Έτσι, με άφθο-
νο φωτογραφικό υλικό, που κα-
μιά φορά, είναι αλήθεια, με τον 
υπερπληθωρισμό του βλάπτει τη 

συνοχή του βιβλίου, και σύντο-
μα κατατοπιστικά κείμενα, παρα-
κολουθούμε τα επαγγέλματα και 
τη ζωή των ανθρώπων. Tις ασχο-
λίες τους, τους επαγγελματικούς 
και εργατικούς αγώνες, τα πρώ-
τα βήματα της κοινωνικής ασφά-
λισης. Eίναι και αυτός ένας πα-
ραμελημένος από την ιστοριογρα-
φία τομέας, έτσι που οι πληροφο-
ρίες του βιβλίου γίνονται ιδιαίτε-
ρα πολύτιμες. 

Kλείνοντας, θα λέγαμε ότι 
έχουμε εδώ μια πανοραμική ει-
κόνα της ζωής στην Kω του 20ου 
αιώνα, χρήσιμη όχι μόνο στους 
ειδικούς που θα βρουν πλούσιο 
υλικό αναμφίβολα για περαιτέρω 
έρευνες, αλλά και σε όσους επιθυ-
μούν να ικανοποιήσουν την ιστο-
ρική τους φιλαναγνωσία με έγκυ-
ρες και αξιόπιστες μελέτες.

 NIKOΣ K. ΦIΛIΠΠOY



147

Νησίδες 6 | Α Ρ Θ Ρ Ο

Πάνος  Δρακόπουλος

Τομές και «τομές»
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

 

Η μέχρι στιγμής θητεία της νυν ηγεσίας στο Υπουργείο 
Παιδείας θυμίζει ως προς ένα βασικό χαρακτηριστικό της 
τον βίο και την πολιτεία πολλών επίσης μεταπολιτευ-

τικών πολιτικών ηγεσιών που έδρασαν στο εν λόγω υπουργείο. 
Ποιό είναι αυτό; 

Εκεί που μία πιο προκλητική προσέγγιση θα έκανε λόγο για 
έναν «φετιχισμό της τομής» στα εκπαιδευτικά, αναλογιζόμε-
νη τα εξαγγελλόμενα σχέδια που κατά καιρούς αναπτύσσονται 
στην δημόσια σφαίρα, εμείς θα αναφερθούμε στην «φαντασίω-
ση της τομής» πάνω και μέσα στο σώμα της ελληνικής θεσμι-
κής εκπαίδευσης — όπως επανεμφανίζεται κατά τις τελευταί-
ες δεκαετίες έως την νυν υπουργό κα Άννα Διαμαντοπούλου.

Εξαιρώντας τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της υπουργί-
ας Γ. Ράλλη (1976-1977) και τη δέσμη νόμων από μέρους της 
κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο 1982-19841, οι οποί-
ες αποτέλεσαν πραγματικές τομές στην ιστορία του ελληνικού 
σχολείου —καλές ή κακές, γόνιμες ή άγονες, δε σπεύδουμε εδώ 
να αποφανθούμε— σημειώνεται μία επαναληπτική και, συ-
γκρινόμενη με τα πραγματολογικά δεδομένα της εκάστης περι-
όδου, καταχρηστική χρήση του όρου «τομή» από τα κομματι-
κά στελέχη που ανέλαβαν την χάραξη και την υλοποίηση της 
εγχώριας εκπαιδευτικής πολιτικής. Έκτοτε έως σήμερα. 

1. Πρβλ. Σήφη Μπουζάκη, Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα 
(1974-2000) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Συγκλίσεις, Αποκλίσεις, προοπτικές. Στο Δια-
δίκτυο: http://www.alba.edu.gr/uploads/Bouzakis.pdf.
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Δεν είναι απορίας άξιον. Διόλου. Εκστόμιζαν και εκστομί-
ζουν αυτό που είναι κοινός τόπος στη δημόσια σφαίρα — εί-
τε από τα χείλη των γονιών (βλ. ψηφοφόρων), είτε ακόμη και 
από τις παρεμβάσεις των μεγαλύτερων μαθητών (βλ. μελλοντι-
κών ψηφοφόρων): το ελληνικό σχολείο έχει πάμπολλες και μεί-
ζονες θεσμικές αγκυλώσεις. Ή πιο σωστά: παμπάλαιες και με 
την πάροδο των ετών ραγδαία οξυμμένες δομικές δυσανεξίες. 

Η φιλοδοξία όμως πολλών πολιτικών ηγεσιών από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’80 κι έπειτα, δια της ρητορείας τους σχετικά 
με την ανάγκη της ελληνικής εκπαιδεύσεως για τομές σε όλες 
της τις βαθμίδες, ξεπέρασε το στάδιο της εύκολης υφαρπαγής 
της επί του θέματος δυσαρέσκειας του δήμου. Κοινώς: υπερέβη 
μία απλώς λαϊκίστικη ανακοινωσιολογία.

Δεν είναι λίγοι οι υπουργοί Παιδείας που κατά τα τελευταία 
25 έτη οραματίστηκαν για τον εαυτό τους έναν ρόλο θεατού ή 
αθέατου κοινωνικού αναμορφωτή. Πώς; Μα με το σύνολο των 
«εργαλείων» που τους κόμισαν οι σχετικές θεσμικές τους αρμο-
διότητες. Από εδώ εκπορεύονται και οι πρώτες προφορικές επι-
κλήσεις για «τομές» στον εκπαιδευτικό χώρο.

Αφήνοντας στην άκρη το αν ο συγκεκριμένος υπουργικός 
θώκος ήταν αντίστοιχος με τις φιλοδοξίες της πολιτικής τους 
καριέρας και την επίσης κοινότυπη αντίληψη που κατονομάζει 
συχνά το εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο «καυτή πατάτα», απένα-
ντι στον δελεασμό της «τομής» λίγοι πολιτικοί που συνέδεσαν 
τη σταδιοδρομία τους με τις υπηρεσίες παιδείας αντιστάθηκαν. 
Ίσως από έλλειψη ικανότητας ή ενδιαφέροντος — και τα δύο 
δεν είναι προαπαιτούμενα του κομματικού σωλήνα που επώ-
ασε μεταπολιτευτικά τα ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοί-
κησης. Ίσως από φόβο και καιροσκοπισμό — ενώπιον του με-
γάλου αριθμού του υπαλληλικού σώματος που υπηρετεί στην 
ελληνική θεσμική εκπαίδευση. Ίσως σε τελική ανάγνωση, από 
αποδοχή των δεσμών και των όρων της μετριοκρατίας που χα-
ρακτήρισε την εν γένει ανθρωπογεωγραφία του πολιτικού συ-
στήματος και η οποία κατά γενική ομολογία κράτησε εδώ και 
δεκαετίες τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κατάσταση διαρκούς 
υπανάπτυξης. Με δυο λόγια: απέναντι στον πολίτη. 

Ας επιμείνουμε στις περιπτώσεις των πολιτικών που εν τέ-
λει επιδίωξαν να πετύχουν «τομές» — εστιάζοντας στην ση-
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μερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που κατά τη 
γνώμη μας συντονίζει τη ρητορική της μέσα από την φαντα-
σίωση της «τομής».

Προηγείται η εννοιολογική και πραγματολογική συνάμα διά-
κριση: τί είναι τομή και τί όχι. Είτε απευθυνθεί κανείς στη βι-
βλιογραφική δεξαμενή της ιατρικής και δη της ανατομίας, εί-
τε στον αντίστοιχο ολοένα και πιο διευρυμένο «σκληρό δίσκο» 
των κοινωνικών επιστημών, ο όρος τομή συστοιχεί σε μία δι-
αδικασία ανοίγματος που εισάγει το καινούργιο στη θέση του 
παλαιού και κατά ορισμένη έννοια «ασθενούς» ή «νοσηρού» ή 
και «νοσογόνου». 

Εισήγαγαν λοιπόν, «τομές» οι πιο δραστήριοι επικεφαλής 
του Υπουργείου Παιδείας (ανεξάρτητα από το τί διακήρυσσαν 
ή και από το πώς ένιωθαν για τον ρόλο τους) ή μήπως ανέ-
πτυξαν πολιτικές δράσεις απλώς και μόνον διαχειριστικού χα-
ρακτήρα;

Δύο μόνο σχόλια για τους παρελθόντες επικεφαλής, προτού 
ασχοληθούμε με τους νυν. 

Πρώτον: ακόμη και υπουργοί, όπως οι B. Κοντογιαννόπου-
λος (Απρίλιος 1990 - Ιανουάριος 1991), Γ. Αρσένης (Σεπτέμβρι-
ος 1996 - Απρίλιος 2000) και Μ. Γιαννάκου (Μάρτιος 2004 - 
Σεπτέμβριος 2007), οι οποίοι φιλοδόξησαν να προβούν σε ορι-
σμένες αλλαγές απέναντι σε χρόνια προβλήματα της εκπαιδεύ-
σεως, περιγράφουν την περίπτωσή τους με όρους ματαίωσης. 
Αντικαταστάθηκαν από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους 
ως ακατάλληλοι να προχωρήσουν το τότε κυβερνητικό τους έρ-
γο. Ανενεργή λοιπόν, η «τομή» του point system για την συ-
μπεριφορά των μαθητών (Κοντογιαννόπουλος), αναθεωρημένη 
η «τομή» της αύξησης των εξεταστέων μαθημάτων στις Πανελ-
λήνιες Εξετάσεις (Αρσένης2), σε αναστολή τέλος, και η μείωση 

2. Καλό είναι ωστόσο να αναγνωρίσουμε, πως το πέρασμα Αρσένη από το 
Υπουργείο Παιδείας συνδέθηκε με μία μέχρι και σήμερα ενεργή μεταρρύθμι-
ση στον τρόπο εισόδου-διορισμού των εκπαιδευτικών στην πρώτη και δεύτε-
ρη βαθμίδα της δημόσιας εκπαιδεύσεως. Διά των εξετάσεων του ΑΣΕΠ (Νό-
μος 2525/97). Για την πιο πρόσφατη θεσμική αναδιατύπωση των όρων των 
προσλήψεων, αλλά και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των δύο πρώτων 
βαθμίδων πρβλ. τον Νόμο 3848 του 2010, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
71/19-05-2010 τ. Α΄. Στο διαδίκτυο: http://www.minedu.gov.gr/publications/
docs/_71_3848_19-5-10.pdf. 
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της επιρροής των κομματικών νεολαιών στις πρυτανικές εκλο-
γές (Γιαννάκου).

Δεύτερον: αν είχαμε όντως τομές από το συγκεκριμένο 
υπουργικό έργο —έστω ημιτελές— ποιά η συμβολή του στα 
πραγματικά μείζονα προβλήματα του ελληνικού σχολείου;

Η αποδελτίωση τους μας φέρνει αναπόφευκτα στο σήμερα 
και στις νεόκοπες «τομές» που επιχειρεί η κα Άννα Διαμαντο-
πούλου και τα στελέχη που έχει επιλέξει στις κορυφαίες διοι-
κητικές θέσεις του Υπουργείου του οποίου προΐσταται.

Σωρευτικά πλέον με το άμεσο και συγχρόνως ανοιχτό βίωμα 
τριών δεκαετιών, τέσσερα από τα μείζονα προβλήματα της ελ-
ληνικής θεσμικής εκπαίδευσης παραμένουν τα εξής: 

1. Η παραπαιδεία: ή αλλιώς, η αμίμητη όπου άλλου «βιο-
μηχανία» του ελληνικού φροντιστηρίου.

2. Η κομματικοποίηση πλήθους διαδικασιών σε όλες της 
βαθμίδες εκπαιδεύσεως: από τον φοιτητικό έως τον 
επαγγελματικό-συντεχνιακό συνδικαλισμό.

3. Ο συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού συστήματος: από 
την Φλώρινα έως την Ρόδο ομοιογενή προγράμματα 
σπουδών. Ένα και μοναδικό σχολικό/σπουδαστικό εγχει-
ρίδιο. Το αίτημα για αυτοδιοίκηση του ελληνικού Πανε-
πιστημίου επί πολλά έτη εκκρεμές, αν και ηχηρό.

4. Η υποχρηματοδότηση του ελληνικού σχολείου: σταθερά 
στις έσχατες θέσεις των 27 της Ε.Ε3.

Ας διερωτηθεί απροκατάληπτα ο αναγνώστης για το τί «το-
μές» επέφεραν οι παρελθόντες υπουργοί Παιδείας και ας στοχα-
στούμε στοιχειωδώς για το τί «τομές» προώθησε και επισπεύδει 
χάριν της αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων η τωρι-
νή υπουργική ηγεσία.

3. 4 συν x 14 ανοιχτά προβλήματα, θα μπορούσε να συμπληρώσει ο καθείς. 
Για μία συνοπτική, πλην τεκμηριωμένη —σε εικόνα και κείμενο— επισκόπηση 
των κατορθωμάτων, αλλά και των πληγών —κλεισμένων τε και ανοιχτών— 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως 
την εκπνοή του 20ου αιώνα βλ. Δημαράς Αλ. — Βασίλου-Παπαγεωργίου Β., Από 
το κοντύλι στον υπολογιστή, 1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική 
εκπαίδευση με λόγια και εικόνες, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2008. 
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1. Για την παραπαιδεία: ψηφίστηκε νέο νομοθέτημα που 
επιτρέπει στον οιονδήποτε –κι όχι αποκλειστικά σε εκ-
παιδευτικό κατά τον παλαιότερο νόμο– να ιδρύσει και 
να διευθύνει φροντιστήριο4. 

2. Για την κομματικοποίηση: τα παντοειδή συνδικαλιστικά 
προνόμια ισχύουν ως είχαν. Η εντός κι εκτός εισαγωγι-
κών συνδικαλιστική μοριοδότηση διατηρείται σε όλα τα 
επίπεδα. Όσο κι αν εξαγγέλλονται «ανοιχτές διαβουλεύ-
σεις» και «διαδικτυακές διαδικασίες», ο λόγος και το έρ-
γο των «αρεστών» βαραίνει του λόγου των «αρίστων».

3. Για τον συγκεντρωτισμό του εκπαιδευτικού συστήματος: 
ελάχιστες και επιμέρους οι διευρύνσεις στα Α.Π. — με-
τά την είσοδο της Ευέλικτης Ζώνης (μία πρώτη γεύση 
εκπαιδευτικής αποκέντρωσης) δεν έχει υιοθετηθεί, ούτε 
καν συζητείται το «πολλαπλό βιβλίο». Τα Πανεπιστή-
μια παραμένουν υπόλογα τόσο στην βούληση των κομ-
ματικών μειοψηφιών —πρυτανικές εκλογές, καταχρηστι-
κές καταλήψεις— όσο και στο πανταχού παρόν, δια των 
εγκυκλίων και λοιπών του οδηγιών, Υπουργείο (Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα: ο αριθμός των εισακτέων για κά-
θε ακαδημαϊκό έτος).

4. Για την υποχρηματοδότηση: για πρώτη φορά στην μετα-
πολιτευτική περίοδο το ποσοστό του ΑΕΠ για τους πό-
ρους που αποδίδονται στις υπηρεσίες Παιδείας κυμαίνε-
ται μία ανάσα από το όριο του 3%5.

4. Βλ. στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη-
σης και Θρησκευμάτων: http://www.minedu.gov.gr/index.php?optionÁcom_
content&viewÁarticle&idÁ2039:12-01-11-xorigisi-adeias-didaskalias-se-
frontistiria&catidÁ149:2011-01-12-07-30-20&ItemidÁ144&langÁel. Πρβλ. 
ακόμη την αριθμ. 114/21-12-2010 Πράξη του Π.Υ.Σ. 9.Ε Α΄ ΑΘΗΝΑΣ.

5. Βλ. τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2011 (Εισηγητική Έκθε-
ση) του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου http://www.minfi n.gr/
budget/2011/proyp/PDFProyp/1.0.pdf - ειδικότερα τις σελ. 83, 84 και 91, όπου 
διαβάζουμε πως το εκτιμώμενο ποσό των συνολικών εκπαιδευτικών δαπανών 
για το τρέχον έτος είναι 6.283 εκατ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος Προϋπολογισμός 
του 2009 ανερχόταν στα 7.534 εκατ. ευρώ. Σχετικά με τις κρατικές δαπάνες ανά 
τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην ΕΕ-27 το 2008 πρβλ. http://www.3comma14.
gr/pi/view_survey.php?idÁ5871&fromÁ%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%
CE%B8%CE%AD%CE%BD%20Link#. Για τα μέχρι το 2001 έτη τέλος, πρβλ. 
την μελέτη των Δ. Σπυρόπουλου, Χρ. Κοντάρη, Τρ. Αντωνακάκη και Χ. Χαλά, 
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Η λογική, μάς προτείνει εν προκειμένω δύο ερμηνευτικούς 
δρόμους: είτε η κα υπουργός δεν θεωρεί τα ανωτέρω ζητήματα 
«θέματα μείζονος σημασίας», είτε δια των πολιτικών κινήσεων 
κι επιλογών της (συνοψίσαμε μονάχα το απόσταγμά τους) δι-
ατηρεί την βεβαιότητα ότι τα διαχειρίζεται, αν όχι επιτυχώς, 
τουλάχιστον επαρκώς. 

Επιπλέον: έχει κρατήσει η κα Διαμαντοπούλου μακριά από 
τη δική της ρητορική την «φαντασίωση της τομής»; Υπό συν-
θήκες ΔΝΤ θα περίμενε κανείς, πως τουλάχιστον σε θέματα άμε-
σης διασύνδεσης με τον προβληματικό δημοσιο-οικονομικό το-
μέα να κρατήσει τους τόνους σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχει συμ-
βεί όμως αυτό. Ο επικοινωνιακός λόγος του Υπουργείου κατά 
την τελευταία διετία βρίθει συνθημάτων για την «δια βίου εκ-
παίδευση» και το λεγόμενο «ψηφιακό σχολείο». 

Για το πρώτο και μόνο η ενσωμάτωσή του στην νέα επω-
νυμία του Υπουργείου («Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων») αρκεί για να αντιληφθεί κανείς τη σημει-
ολογία, αλλά και το ιδεολογικό βάρος του συγκεκριμένου προ-
τάγματος. Ας συλλογιστούμε όμως πρώτα, αν εδώ έχουμε μία 
ενδιαφέρουσα μεν, εξαγγελία δε, ή μία αντικειμενική τομή; 

Αρκεί να αναφέρουμε δύο μόνο τεκμήρια: η υπουργική θη-
τεία της κας Διαμαντοπούλου έχει τη θλιβερή πρωτιά της άρ-
σης της λειτουργίας των Διδασκαλείων της χώρας — ο θεσμός 
της μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών6. Και ακόμα: 
από το 2010 ουδείς εκπαιδευτικός της πρώτης ή και της δεύ-
τερης βαθμίδας μπορεί να πάρει εκπαιδευτική άδεια μετά απο-
δοχών για να εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές7. Αποτέλεσμα; 

«Οικονομικοί πόροι στην εκπαίδευση». Στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του 
Παιδα γωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi-schools.gr/download/programs/ere 
vnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_437_466.pdf. 

6. Για το σκεπτικό του Υπουργείο σχετικά με το εν λόγω ζήτημα βλ. την επί-
σημη ενημερωτική επιστολή του Γ.Γ.Β. Κουλαϊδη προς τον Πρόεδρο και το ΔΣ 
της ΔΟΕ. Στο Διαδίκτυο: http://esos.gr/index2.php?optionÁcom_k2&viewÁit
em&taskÁdownload&idÁ525. Επίσης όσον αφορά το ψήφισμα της Συνόδου 
των Παιδαγωγικών Τμημάτων (14/2/2011) που απαντάει στις σχετικές επιλογές 
του Υπουργείου βλ. http://www.esos.gr/index.php?optionÁcom_k2&viewÁite
m&idÁ11622:antidraseis-gia-tin-katargisi-ton-didaskaleion&ItemidÁ1796.

7. Βλ. την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου για το έτος 2010-2011. Στο 
Διαδίκτυο: http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od1_6_10_925.php.
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Δια βίου αυτο-επιμόρφωση — στο γνωστό μονοπάτι της ακρο-
τελεύτιας ρήσης του Συντάγματος: επαφιόμενη εις τον πατρι-
ωτισμό και την ...ευσυνειδησία των Ελλήνων εκπαιδευτικών!

Η συνθηματολογία όμως περί των υποτιθέμενων τομών στα 
της σύγχρονης εκπαιδεύσεως δεν περιορίζεται στα περί δια βί-
ου. Φτάνει έως το φιλόδοξο κι επιθυμητό, σπεύδουμε να υπο-
γραμμίσουμε, εγχείρημα του «ψηφιακού σχολείου». Ας μας επι-
τραπεί όμως, αναγνώστη, να μην προβούμε στην περιγραφή 
του — ούτε καν τηλεγραφικώς. 

Είναι καιρός, νομίζουμε, να πλησιάσει τα παιδιά του ο ση-
μερινός πολίτης και να ελέγξει τις σχετικές με την ψηφιακή 
προοπτική, υποδομές του ελληνικού σχολείου στην παρούσα 
ιστορική του φάση. Και ακόμη: να επισκοπήσει την επάρκεια 
ή έστω ενημερότητα του μέσου λειτουργού στις νέες εκπαιδευ-
τικές τεχνολογίες.

Αντί υστερόγραφου — ένα σχόλιο όσον αφορά τις όντως 
το μές: τομή θα ήταν από μέρους του πολίτη να αποστραφεί 
με όρους «πολιτικής τιμωρίας» τον συνθηματολόγο πολιτικό. 
Εξάλ λου μόνο αυτό υπολογίζει ο ίδιος ως νεοφώτιστος ή έμπει-
ρος επαγγελματίας του είδους. Αν δεν τιμωρείται (διάβαζε: αν 
δεν εκλέγεται), λαμβάνει με τους γνωστούς αυτοματισμούς του 
ασυνειδήτου, «γενική άφεση αμαρτιών» και συνεχίζει στην αυ-
τή συχνότητα της κενολογίας. 

Ούτε τέλος, πετυχαίνει κάτι επί της ουσίας όποιος γονέας 
εγγράφει το παιδί του από δυσφορία ή αποκαρδίωση σε σχέση 
με το επίπεδο υπηρεσιών δημόσιας παιδείας, σε ιδιωτικό σχο-
λείο: τα βιβλία, τα Αναλυτικά Προγράμματα, τους βασικούς 
όρους του «παιχνιδιού» τους επιβάλλει κι εδώ το Υπουργείο. Κι 
ένας ακόμη «ταπεινός» εταίρος: η Αγορά.
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Aπορίες 
για ένα μουσείο

 

Tα εγκαίνια της νέας πτέρυγας 
του Mουσείου Nεοελληνικής 

Tέχνης στη Pόδο τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο μας οδηγούν σε 
κάποιες σκέψεις. Kατ’ αρχήν, ένα 
αναμφίβολα σημαντικό γεγονός 
για τον πολιτισμό, που όμως, σε 
μια προσεκτικότερη εξέταση, προ-
καλεί ερωτήματα.

Oπωσδήποτε, είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι στα τελευταία πέντε χρό-
νια ο Δήμος στάθηκε ικανός να 
σχεδιάσει εξ αρχής την οικοδόμη-
ση δύο νέων κτηρίων προορισμέ-
νων αποκλειστικά για πολιτιστική 
χρήση, για τη στέγαση συλλογών 
ζωγραφικής. Eίναι η πρώτη φορά 
που γίνεται αυτό στη Pόδο -και 
από μόνο του είναι ένα γεγονός 
που αποδεικνύει τη ζωτικότητα 
και ετοιμότητα του Δήμου να 
ανταποκριθεί σε σύνθετες πολιτι-
στικές ανάγκες. Aς πούμε ακόμα 
ότι η επαρκέστατη αυτή υποδομή 
συμπληρώνεται από το παλαιό 
κτήριο της Δημοτικής Πινακοθή-
κης και τον εκθεσιακό χώρο του 
πρώην Συσσιτίου. Yπάρχει φυσι-
κά μια μακρά παράδοση στον 

τομέα των εικαστικών, με τις 
σπουδαίες συλλογές ζωγραφικής 
και χαρακτικής που χρονολογού-
νται από τη μακρινή δεκαετία 
του ’60 και τις φιλόδοξες εικαστι-
κές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις 
που έγιναν κατά καιρούς. Aπό 
την άποψη αυτή, φαίνεται ότι 
όλα είναι καλώς καμωμένα και 
οι κόποι και οι δαπάνες απόλυτα 
δικαιολογημένες.

Aπό την άλλη όμως, δε μπο-
ρούμε παρά να σημειώσουμε την 
απουσία, εδώ και πολλά χρόνια, 
ισοβαρών πολιτιστικών γεγονό-
των, μιας εικαστικής δραστηρι-
ότητας που θα περίμενε κανείς 
να πυροδοτηθεί από τις υποδο-
μές που δημιουργήθηκαν -και 
να δικαιώσει, επίσης, τις επιλο-
γές που οδήγησαν τις δημοτικές 
αρχές στις αποφάσεις ενίσχυσης 
και επέκτασης αυτών ακριβώς 
των υποδομών. Γιατί το ζητούμε-
νο δεν είναι τα κτήρια, αλλά το 
πολιτιστικό έργο που παράγεται. 
Kαι εδώ είναι που εντοπίζουμε τα 
κενά και τις ελλείψεις. 

Oι οικονομικές δυσκολίες, οι 
αλλαγές στη διοικητική δομή του 
Δήμου εξηγούν βέβαια, σ’ ένα 
μεγάλο βαθμό, τη διαπιστωμένη 

Σχόλια & αναφορές
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απ’ όλους αδράνεια. Eιδικά για 
ένα τομέα, όπως τα εικαστικά, 
ιδιαίτερα απαιτητικό σε οικονο-
μικά μέσα και με πολύπλοκες 
οργανωτικές διαδικασίες. Ωστό-
σο, νομίζουμε, οφείλεται επίσης 
στη δυσχέρεια για την κατάστρω-
ση μελετημένων παρεμβάσεων, 
στην ανυπαρξία της απαιτούμε-
νης γνώσης και θέλησης για μια 
συστηματική και σοβαρή δραστη-
ριότητα. Όχι ότι οι κατά καιρούς 
αρμόδιοι δεν είχαν τη διάθεση για 
ουσιαστική προσφορά. Nοοτροπί-
ες και αντιλήψεις της διοίκησης 
του Mουσείου μάλλον ήταν αυτές 
που παρεμπόδιζαν την παραγωγή 
έργου.

Eννοούμε πρώτα πρώτα το 
εξής απλό. Ποτέ μέχρι τώρα δεν 
είχαμε διευθυντή του Mουσεί-
ου, τον υπεύθυνο για την καλή 
του λειτουργία, τις πρωτοβουλίες, 
την οργάνωση και ανανέωση των 
συλλογών, τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό. H διεύθυνση και δια-
χείριση είχε αφεθεί στα χέρια των 
εκάστοτε μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, ανθρώπων αγνών 
προθέσεων, αλλά συνήθως άσχε-
των με το αντικείμενο. Kαι δεν 
είναι τυχαίο ότι τα αποτελέσμα-
τα, ακόμα κι αν μερικές φορές 
έργο παρουσιάσθηκε, αποδείχθη-
καν κατώτερα των προσδοκιών. 
Eίναι περίεργο και όμως συνέβη: 
ο Δήμος πέτυχε στα δύσκολα, 
έφτιαξε δύο καινούργια μουσεία, 
δε μπόρεσε όμως να λύσει το 
απλό πρόβλημα, να προσλάβει 
τον κατάλληλο άνθρωπο για να 
τα δουλέψει. 

 Mια πολιτιστική άνοιξη

Nομίζουμε πως αυτό είναι ένα 
σύμπτωμα μονάχα, της αδυ-

ναμίας ή και απροθυμίας των 
υπευθύνων να στοχαστούν πάνω 
στο έργο που έχουν αναλάβει, 
εννοούμε να προσδιορίσουν ανά-
γκες, να ορίσουν τις προτεραιότη-
τες, να χαράξουν τις κατευθύν-
σεις της δικής τους παρέμβασης 
στον πολιτιστικό χώρο. Όχι να 
παριστάνουν τους ειδικούς για 
τη ζωγραφική, τη μουσική ή το 
θέατρο. Mήπως κοινή δεν είναι 
η αίσθηση ότι τυχαία μάλλον 
και αποσπασματικά ξετυλίγεται η 
όποια δραστηριότητα της δημοτι-
κής αρχής; Kαι ότι εδώ και καιρό, 
ακόμα και αυτή η προβληματική 
δραστηριότητα γίνεται ολοένα και 
πιο χλωμή; Aκόμα και παλαιότε-
ρες προσπάθειες, αξιόλογες δρά-
σεις, που είχαν δημιουργήσει τη 
δική τους δυναμική, αφήνονται 
να μαραζώσουν. 

Aντιθέτως, παρατηρούμε μια 
έκρηξη δημιουργίας της κοινω-
νίας των πολιτών! Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις γίνονται, και μάλι-
στα σε αριθμούς που προκα-
λούν εντύπωση. Σε μια πρόχειρη 
καταγραφή των δραστηριοτήτων 
αυτών, και για να σχηματίσουμε 
μια εικόνα, θα βρούμε συναυλί-
ες, θεατρικές παραστάσεις, ομι-
λίες, οργανωμένες από πολλούς 
και ποικίλους φορείς, συλλόγους, 
εταιρείες, ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς και επαγγελματίες. Όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πράγ-
ματα, έχουν ιδέες πρωτότυπες 
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μερικές φορές, με απήχηση που 
δεν είναι καθόλου αμελητέα. Όχι 
πάντα βέβαια· η ποιότητα είναι 
κάποτε χαμηλή, οι ανεπάρκειες 
εμφανείς. Aυτό όμως δεν αλλάζει 
τις διαπιστώσεις μας. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να εντο-
πίσουμε τα γνωρίσματα και χαρα-
κτηριστικά αυτής της πολιτιστι-
κής δραστηριότητας. Nα δούμε 
το είδος των εκδηλώσεων κατ’ 
αρχήν, το μερίδιο που αναλο-
γεί στη μια ή την άλλη περιο-
χή της καλλιτεχνικής έκφρασης. 
Tη συνέχεια και συνέπεια που 
έχουν (αν έχουν), τις οργανωτι-
κές μορφές που αποδεικνύονται 
προσφορότερες, τον αριθμό των 
ανθρώπων που δραστηριοποιού-
νται. Θα μπορούσαμε ακόμα να 
μετρήσουμε με κάποιο τρόπο τον 
ευρύτερο κύκλο του ακροατηρίου 
τους, όσους παρακολουθούν τις 
πολιτιστικές δράσεις — και είναι 
μάλλον βέβαιο ότι ο αριθμός τους 
θα αναδείξει την ευρύτητα της 
απήχησης.  Eδώ όμως επιχειρούμε 
κυρίως να αντιπαραβάλουμε τη 
ρωμαλεότητα αυτών των πρω-
τοβουλιών με τις αδυναμίες της 
δημοτικής αρχής, όπως τις περι-
γράψαμε παραπάνω. Aσθμαίνων 
και αμήχανος ακολουθεί ο Δήμος, 
με διάσπαρτες παρεμβάσεις, χωρίς 
προγραμματισμό, με μια ασφυ-
κτική έλλειψη πόρων που ακυ-
ρώνει και την παραμικρή δυνα-
τότητα προσφοράς ουσιαστικού 
έργου. Πάντως τα οικονομικά προ-
βλήματα δεν εξηγούν τα πάντα. 
Yπάρχουν τα περιθώρια ενός δημι-
ουργικού ρόλου για τους πολιτι-

στικούς οργανισμούς του Δήμου. 
Aν η συγκυρία δεν επιτρέπει τις 
μεγάλες και κοστοβόρες εκδηλώ-
σεις, τους φιλόδοξους προγραμ-
ματισμούς που στην εποχή μας 
θα έμοιαζαν μάλλον με φαραωνι-
κές επιδείξεις, δίνει την ευκαιρία 
μιας αλλαγής προσανατολισμών, 
ενός νέου σχεδιασμού που θα έχει 
θετικά αποτελέσματα. Eννοούμε 
ότι μια οδός ουσιαστικής επικοι-
νωνίας μπορεί να ανοίξει με την 
ανθούσα πολιτιστική δημιουργία 
που παρατηρούμε γύρω μας: την 
αυτενέργεια, και τον ενθουσιασμό 
των αυτόνομων πρωτοβουλιών, ας 
μπολιάσει ο Δήμος με τη στρατη-
γική του σκέψη, που εξ ορισμού 
πρέπει να έχει! Δεν εκφράζουμε 
εδώ νοσταλγία προς τις μεγάλες 
αφηγήσεις ούτε αναζητούμε εντός 
της δημοτικής αρχής τον εγελιανό 
φιλόσοφο που θα πρόβαλε την 
ολοποιητική θεσμική αρχή. Πολύ 
απλά, λίγα ίχνη, έστω αδύνα-
μα αναζητούμε, μιας συνδρομής 
που θα έδινε συνοχή, συνέπεια, 
καλύτερο προγραμματισμό, κάπως 
ευρύτερη σκέψη στην αυθόρμητη 
δράση των δημοτών· κάτι απλό 
δηλαδή, που από την άλλη όμως 
μπορεί να είναι και εξαιρετικά 
δύσκολο, ορατά δείγματα πολιτι-
κής αυτοσυνειδησίας. Aυτήν που 
έλειψε τόσα χρόνια για να λυθεί 
το εύκολο, στοιχειώδες πρόβλημα, 
να γίνει η αυτονόητη ενέργεια, να 
διορισθεί διευθυντής στο Mουσείο 
Tέχνης του Δήμου. Ίσως όμως 
τώρα έχουν ωριμάσει οι καταστά-
σεις, και οι δημοτικοί άρχοντες μας 
επιφυλάσσουν θετικές εκπλήξεις.
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Περιοδικά της Pόδου

Oι “Nησίδες” οργάνωσαν τον 
περασμένο μήνα μια εκδήλω-

ση, με ομιλίες και έκθεση έντυ-
που υλικού, με θέμα “Περιοδικά 
Λόγου και Tέχνης στη Pόδο”. 
Παρουσιάσθηκαν δεκαπέντε τίτ-
λοι, που εκτείνονται στη χρο-
νική περίοδο από το 1946, έτος 
έκδοσης του πρώτου λογοτεχνι-
κού περιοδικού (η “Tέχνη”, 1946-
1948), ως τις μέρες μας, όλα τα 
περιοδικά με αμιγώς λογοτεχνικό 
ή ευρύτερο πολιτιστικό περιεχό-
μενο στα οποία πάντως σημα-
ντική θέση είχαν οι αναζητήσεις 
στις περιοχές του λόγου και της 
τέχνης. Παραθέτουμε ένα μικρό 
απόσπασμα από τα υλικά της 
εκδήλωσης:

“Eίναι αυτονόητο πως η 
παρούσα έκθεση δε μπορεί να 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα και αποτίμηση αυτής της 
εκδοτικής παραγωγής, που απλώ-
νεται σ’ ένα τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Oύτε βέβαια στοχεύ-
ει στην πλήρη και εξαντλητική 
ιστορική καταγραφή. Eίναι μάλ-
λον η αφορμή για περαιτέρω 
αναζητήσεις και έρευνες, που δε 
θα τροφοδοτούνται μόνο από 
την ιστορική περιέργεια, αλλά και 
από την ανάγκη να γνωρίσουμε 
μια σημαντική πλευρά της πνευ-
ματικής παράδοσης του τόπου 
μας”. 

Θα συμπληρώναμε εδώ ότι 
κοινά χαρακτηριστικά και γνωρί-
σματα ανιχνεύονται —δε θα μπο-
ρούσε φυσικά να είναι αλλιώς— 

σ’ όλες αυτές τις προσπάθειες. 
Θα ξεχωρίζαμε δύο, από τη μια 
μεριά το σύντομο βίο των περι-
οδικών που σπάνια φθάνουν 
στην έκδοση περισσοτέρων από 
δέκα τεύχη και, από την άλλη, 
έναν ορισμένο εγκλεισμό τους 
σε μια τοπικιστική θεώρηση των 
πραγμάτων, όχι όλων αλλά της 
μεγάλης τους πλειοψηφίας. Και 
αφού τονίσουμε ότι δεν παρα-
γνωρίζουμε τις σκληρές, συγκι-
νητικές προσπάθειες των κατά 
καιρούς εκδοτών, είναι νομίζουμε 
αμφότερα δείγματα μιας πνευ-
ματικής καχεξίας που εμπόδισε 
τις ωριμότερες πραγματοποιήσεις. 
Tο γιατί και το πώς αυτής της 
καχεξίας, του ατελέσφορου των 
προσπαθειών, είναι δύσκολο να 
εξηγήσουμε. Πιστεύουμε πως ο 
κλειστός τοπικός τους χαρακτή-
ρας, για τον οποίο κάναμε μια 
νύξη πιο πάνω, ήταν μια ισχυρή 
τροχοπέδη που ακύρωσε ευκαιρίες 
και δυνατότητες.

Eίναι όμως εξίσου αληθινό 
ότι προσφέρουν πλούσιο υλικό 
σε όποιον θα ήθελε να μελετή-
σει τους όρους της πολιτιστικής 
παραγωγής ενός τόπου. Θα μπο-
ρούσαν να εξετασθούν οι πολιτι-
στικές και κοινωνικές παράμετροι 
που προσδιόρισαν τη φυσιογνω-
μία και τα ειδικά χαρακτηριστικά 
της. Oι αντιλήψεις και ιδέες που 
συσπείρωναν αυτές τις ομάδες 
ανθρώπων και κινητοποιούσαν 
τις όποιες πνευματικές δυνάμεις, 
η μεταμόρφωση αλλά και ανθε-
κτικότητα των ιδεών αυτών στο 
πέρασμα του χρόνου. Zητήματα 
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που παρουσιάζουν μεγάλο ενδια-
φέρον και δεν έτυχαν, όσο γνω-
ρίζουμε, της ανάλογης προσοχής. 
Kαι ίσως θα ήταν πιο γόνιμη η 
διεύρυνση της οπτικής, η εξέτα-
ση των λογοτεχνικών περιοδι-

κών της περιφέρειας, αν μπορούν 
πράγματι να εντοπισθούν κοινά 
γνωρίσματα, κοινές αφετηρίες 
και συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες 
κατευθύνσεις. 
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• ΦΟΙΒΟΣ, Μηνιαίο Πνευματικό Περιοδικό, τεύχη 30, (Ιανουάριος 
1964 - Ιούνιος 1992).

• ΤΕΧΝΗ, Τριμηνιαίον Περιοδικόν Ποικίλης Πνευματικής Ύλης, 
τεύχη 7, (Ιανουάριος 1970-Μάρτιος 1972).

• ΚΑΜΕΙΡΟΣ, Τριμηνιαία Δωδεκανησιακή Έκδοσις Ποικίλης Πνευ-
ματικής Ύλης, τεύχη 40, (Ιούλιος 1974 - Δεκέμβριος 1989).

• ΡΟΔΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Δωδεκανησιακό Περιοδικό Λόγου και Τέ-
χνης, τεύχη 6, (Ιανουάριος 1977- Νοέμβριος 1979).

• ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, Ροδιακή Τριμηνιαία Έκδοση Γραμμάτων, Τέχνης, 
Επιστήμης, Στοχασμού, τεύχη 4, (Ιανουάριος 1981 - Δεκέμβριος 
1982). 

• Ο ΔΡΟΜΟΣ, Μηνιαίο Δωδεκανησιακό Περιοδικό, τεύχη 18, (Φε-
βρουάριος 1981 - Δεκέμβριος 1983). 

• ΡΟΔΙΑΚΑ, Περιοδικό Λόγου και Τέχνης, τεύχη 2, (1986, 1991). 
• ΡΟΔΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Περιοδική Έκδοση της Στέγης Γραμμάτων 

και Τεχνών Δωδεκανήσου, τεύχη 6, (1992-2006). 
• ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Δίμηνη Έκδοση Τέχνης, τεύχη 8, (Δεκέμ-

βριος 1995-Δεκέμβριος 1996). 
• ΗΛΙΟΣ / HELIOS, Περιοδική έκδοση Διεθνούς Κέντρου Λογοτε-

χνών και Μεταφραστών Ρόδου, τεύχη 8, (Απρίλιος 1997-Δεκέμ-
βριος 2005). 

• ΕΒΔΟΜΑ, Περιοδικό Λόγου και Τέχνης, τεύχη 7 (Νοέμβριος 2004 
- Ιούνιος 2007). 

• ΗΡΙΝΝΑ, Περιοδική Έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκα-
νήσου, τεύχη 3, (Μάρτιος 2007 - Ιανουάριος 2010). 

• ΝΗΣΙΔΕΣ, Περιοδικό Τέχνης και Λόγου, τεύχη 5 (Απρίλιος 2009 
- Χειμώνας 2010/11). 
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Τις τελευταίες μέρες του Μαϊου 
η Αθήνα φιλοξένησε το Γάλλο 

ποιητή P. ELUARD, προσκαλεσμέ-
νο από το Γαλλο-Ελληνικό Σύν-
δεσμο Νέων. Τα σχόλια του Αθη-
ναϊκού τύπου για την επίσκεψη 
αυτή και τις διαλέξεις πούκαμε ο 
ποιητής, περιστράφηκαν κυρίως 
γύρω από το ρόλο του στην Γαλ-
λικήν αντίσταση.

Και ήταν φυσικό γιατί ακρι-
βώς η αποφασιστική συμμετο-
χή στην αντίσταση του τόπου 
τους, του P. ELUARD και του L. 
ARAGON, που μαζί με τον A. BRE-
TON θεωρούνται και οι αρχηγοί 
του υπερρεαλισμού, τράβηξε την 
προσοχή του κοινού απάνω τους, 
ενώ το προηγούμενο και καθαυτό 
ποιητικό τους έργο άφησε ασυγκί-
νητους τους πολλούς.

Στη Γαλλία τουλάχιστο, απ’ τα 
1924 ως τα 1939, η κριτική τους 
αντιμετώπισε προσέχοντάς τους 
μάλλον για να διασκεδάσει μαζί 
τους. Ακόμη κι η επίθεση που 
τους κάνει ο Ηλίας Έρεμπουργκ 
στα 1934, είναι γραμμένη σε δι-
ασκεδαστικό ύφος, που φτάνει 
όμως το δηκτικώτερο σαρκασμό.

Ο υπερρεαλισμός που σαν σχο-
λή χαρακτηρίζεται από τον απο-
φασιστικώτερο παραλογισμό και 
την αποκρουστικώτερη τόλμη, 
από μια παρακινδυνευμένη ακρο-
βασία ανάμεσα σε εμπαιγμό και 
φρενιτιώδη ειλικρίνεια, ανάμεσα 
σε ξεδιάντροπες επιτηδεύσεις και 
αγωνιώδεις αναζητήσεις, ανάμεσα 
σε ιστριονισμό και αληθινό δρά-

μα, φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση, 
εκείνον που θάθελε να τον αντι-
μετωπίσει κριτικά. Κι όσο εύκολο 
και άδικο είναι να τον αρνηθείς 
ολοκληρωτικά, τόσο είναι επικίν-
δυνο να παραδεχτείς ανεπιφύλα-
κτα κάθε του λεπτομέρεια και να 
ζητήσεις να την δικαιολογήσεις 
με εξεζητημένα σχόλια.

Είναι αλήθεια πως για να επι-
κοινωνήσουν με το λαό οι υπερ-
ρεαλιστές αναγκάστηκαν, στα 
αντι  στασιακά τους ποιήματα, ν’ 
απο μακρυνθούν από την αισθη-
τική του ορθόδοξου υπερρεαλι-
σμού τους, δίδοντας αφορμή σ’ 
ένα τους να πει επιγραμματικά: 
“οι Γάλλοι ποιητές αγωνιζόμενοι 
για την απελευθέρωση του λαού, 
λευτερώθηκαν και από τον εαυ-
τό τους”. Γιατί το ξεστράτισμα 
δεν είναι μονάχα αισθητικό αλλά 
περικλείει, φαινομενικά τουλάχι-
στο, και μια βαθύτερην αντίφα-
ση: ο ορθόδοξος υπερρεαλισμός, ο 
υπερρεαλισμός της Σχολής, εκτός 
από την πλευρά του την amorale 
και την σαφώς ατομιστική, που 
τον τοποθετεί σε κατάφωρη φι-
λοσοφικήν αντίθεση με τον κομ-
μουνισμό, είχε και την “αντιπα-
τριωτική” του χροιά.

Το ξεστράτισμα αυτό, η στρο-
φή προς το λαό, για μερικούς 
(Πανσέληνος) είναι η αναγκαία 
προϋπόθεση για ν’ ανανεωθεί 
πνευματικά ο καλλιτέχνης, ενώ 
για άλλους (Α. Καραντώνης) τα 
πνευματικά κείμενα που απορέ-
ουν από την στροφήν αυτή χαρα-

Ο P. ELUARD στην Αθήνα
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κτηρίζονται από αισθητήν ύφεση 
πνοής και ακόμα αισθητότερη 
μείωση εκφραστικού πλούτου και 
εικονογραφικής πρωτοτυπίας. 

Όπως κι αν είναι, ο P. ELUARD 
και ανεξάρτητα από την αντιστα-
σιακή δράση του είναι ένας ολο-
κληρωμένος ποιητής. Φτάνουν 
μερικοί στίχοι του από την Άμεση 
Ζωή, που αναδύονται σαν θαύμα 
μέσα από το σχεδόν απόλυτο σκο-
τάδι των υπόλοιπων για να τον 
καθιερώσουν.

Γεννήθηκε στα 1895, ιδρυ-
τής όπως είπαμε και παραπάνω 
του υπερρεαλισμού μαζί με τον 
A. BRE TON και τον L. ARAGON, 
χρημάτισε διευθυντής του περι-
οδικού “Υπερρεαλιστική Επανά-
σταση”. Εκ τός από άλλα παλαι-

ότερά του έργα της ντανταϊστι-
κής εποχής, έβγαλε τις ποιητικές 
συλλογές: Πρωτεύουσα της Θλί-
ψης (1926), ο Έρωτας και η Ποί-
ηση (1929), η Άμεση Ζωή (1932), 
το Δημόσιο Ρόδο (1937), τα Γόνι-
μα Μάτια (1939), Φυσικός Ρους 
(1940). Τα αντιστασιακά του ποι-
ήματα είναι συγκεντρωμένα κάτω 
από το γενικό τίτλο “Au rendez 
vous Alle mand”. Τώρα διευθύ-
νει την “Αιώνια Επιθεώρηση”. 
Στην Ελλάδα πρωτόγινε γνωστός 
από τις μεταφράσεις ποιημάτων 
του του εκλεχτού ποιητή Οδυσ-
σέα Ελύτη. 

Νεοκλής Καλαβρός

Από το περιοδικό “Τέχνη”, 
τεύχος 5, Ιούνιος 1947, Ρόδος
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Ευάγγελος Κ. Βαλσαμίδης
Το κτήνος ή το έπος των απωλει-
ών, ποιήματα
Γαβριηλίδης, Aθήνα 2010, σελ. 76

Nίκος �ιακογιάννης
H σιωπή των αγαλμάτων, 
μυθιστόρημα
Kαλέντης, Aθήνα 2011, σ. 274

Aγγελική Zολώτα
Λιλάκι μου, πού πας;…, 
αφηγήματα
Aθήνα, 2004, σ. 215

Bασίλης Π. Kαραγιάννης
Tο χρώμα της νοσταλγίας, 
διηγήματα
Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2008, σελ. 
172

Aντώνης Kάλφας
Mε τα διασωθέντα της πίστης κει-
μήλια,
επτά μακεδονικές ιστορίες
Παρέμβαση, Kοζάνη, 2009, 
σελ. 54

Παντελής Hλία Kαμπούρης
Aπό την παλιά Kάλυμνο, 
αφηγήσεις
Aναγνωστήριο “Aι Mούσαι”
Kάλυμνος, 2010, σελ. 190

Γιώργος Mαρτίνης
H Pόδος τον 13ο αιώνα
Μαυρίδης, Pόδος, 1979, σ. 124

Μνήμη Σουλίου
Εκδ. Οι φίλοι του Σουλίου
Ανατύπωση: Τόμος τρίτος, 2010, 
σελ. 218

James Douglas Morrison
Μια Αμερικάνικη Προσευχή, 
ποίηση
Μετάφραση: Πάνος Δρακόπουλος
Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2010, 
σελ. 88

Ευαγγελία Μουλά
Αρχαία τραγωδία και παιδί: Όροι 
πρόσληψης και διαμόρφωσης εθνι-
κής συνείδησης στη μεταπολε μι κή 
Ελλάδα
Κριτική, Αθήνα, 2010, σ. 384

Hρώ Nικοπούλου
Mη με ψάχνετε εδώ, ποίηση
Πλανόδιον, Aθήνα, 2009, σ. 77.

Γεώργιος �. Πολυκράτης
Oρχούμενη ζωή, ποίηση
Σ.I.Zαχαρόπουλος, Aθήνα 2010, 
σ. 60.

Kώστας Pιζάκης
Tα τελευταία ονόματα, ποίηση
Aιγαίον, Λευκωσία 2010, 
σ. 44.

Γιάννης Στεφανάκις
Tο καρφί του χρόνου, ποίηση
Γαβριηλίδης, Aθήνα, 2010, 
σελ. 66.

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Kοσμάς Xαρπαντίδης
Tο έκτο δάχτυλο, 
διηγήματα
Kέδρος, Aθήνα, 2002, σελ. 202

Μαχμούντ Νταρουίς
Κατάσταση Πολιορκίας, 
ποίηση
Μετάφραση από τα Αραβικά: Αγ-
γελική Σιγούρου, 
Δίγλωσση Έκδοση, 
Εκδόσεις Μαΐστρος, 2010, σελ. 64

Νικόλας Αλ. Σεβαστάκης
Αυτό το πνεύμα που παραδίδει το 
πνεύμα, 
δοκίμια
Εκδόσεις Ίνδικτος, 2008, 
σελ. 155

ΓPAΦH
Tετράδια Λογοτεχνίας
Πολιτιστικός Oργανισμός
Δήμου Λαρισαίων
Τεύχος 69, Xειμώνας 2010

EKΦPAΣH ΛOΓOY KAI TEXNHΣ
Λέρος, τεύχος 20, Oκτώβριος - Δε-
κέμβριος 2010

ENTEYKTHPIO
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό πε-
ριοδικό
Θεσσαλονίκη, τεύχος 91
Oκτώβριος-Δεκέμβριος 2010

H ΠAPEMBAΣH
Πνευματική Eπιθεώρηση
Kοζάνη, τεύχος 154, Φθινόπωρο 
2010

KEΔPIΣOΣ
Ποταμός Λόγου & Tέχνης
από την Kρήτη
Xανιά, τεύχος 1, Iανουάριος - 
Aπρίλιος 2011

ΠAPOΔOΣ
Λογοτεχνικό περιοδικό
Λαμία, τεύχη 39-40

ΠΛANOΔION
Λογοτεχνικό Περιοδικό
Aθήνα, Δεκέμβριος 2010, τεύχος 
49

ΠOPΦYPAΣ
Tριμηνιαίο περιοδικό
Kέρκυρα, φυλλάδιο 138, 
Iανουάριος - Mάρτιος 2011
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Έκφραση λόγου και τέχνης
Tριμηνιαίο Περιοδικό 

για τα Γράμματα και τις Tέχνες, 
τεύχος 19, 

Iούλιος - Σεπτέμβριος 2010

Tο περιοδικό “Έκφραση” εκδί-
δεται στη Λέρο από το Δημο-

τικό Πνευματικό Kέντρο Λέρου. 
Στο τεύχος 19 αναγγέλεται η λή-
ξη του 3ου Πανελλήνιου Λογοτε-
χνικού Διαγωνισμού —με σημα-
ντική απήχηση αφού πληφορού-
μαστε ότι οι συμμετοχές έφθα-
σαν τις 142— που προκήρυξε το 
Πνευματικό Kέντρο και δημοσι-
εύονται τα βραβευθέντα κείμενα, 
διήγηματα και ποίηση. Aς αναφέ-
ρουμε ότι ο διαγωνισμός αυτός γί-
νεται κάθε χρόνο από το Πνευμα-
τικό Kέντρο της Λέρου. 

Mια περιδιάβαση στις υπόλοι-
πες σελίδες του περιοδικού είναι 
ενδιαφέρουσα. Eμείς θα σταθούμε 
σε λίγες από αυτές.

Kατ' αρχήν στην παρουσίαση 
της ζωγράφου Πόπης Λιναρδά-
του, με μια συνέντευξη που έδωσε 
σε συντάκτες του περιοδικού. Oι 
πίνακές της έχουν σα θέμα το αν-
θρώπινο σώμα και ξεχωρίζουν με 
την δουλεμένη τεχνική και τον 
πειστικό τους ρεαλισμό, στην πα-
ράδοση του Tσαρούχη του οποί-
ου άλλωστε υπήρξε μαθήτρια για 
ένα διάστημα. 

Πέραν των ποιημάτων και πε-
ζών που δημοσιεύονται (μετα-
ξύ των άλλων, των Στάθη Aρμε-
νιάκου, Hρώ Φραγκοπούλου, Bα-
σίλη Πη, Aναστάσιου Mιχαηλί-
δη), αναφέρουμε επίσης το ενδι-
αφέρον άρθρο του Γιώργου Πε-
τρόπουλου για την Φωτεινή Oι-
κονομίδου, ποιήτρια του ελληνι-
κού ρομαντισμού του 19ου αιώνα. 
Aναδημοσιεύονται ποιήματά της 
και επισημαίνονται οι συγγένειές 
της με την ποίηση του Aχιλλέα 
Παράσχου και του Δημητρίου Πα-
παρρηγόπουλου.

Aκολουθούν σελίδες με πα-
ρουσιάσεις και κριτικές βιβλίου, 
και αναφορές στις λογοτεχνικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Πνευματικού Kέντρου Λέρου. Eυ-
χάριστη έκπληξη είναι ο σημαντι-
κός αριθμός συναυλιών, θεατρι-
κών παραστάσεων, εκθέσεων ζω-
γραφικής που γίνονται στο μικρό 
νησί.

Tο περιοδικό κλείνει με ειδή-
σεις και σχόλια από την πολιτι-
στική επικαιρότητα.
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Kεδρισός
ποταμός Λόγου και Tέχνης 

από την Kρήτη, 
τεύχος 1, Xανιά, 

Iανουάριος - Aπρίλιος 2011

O Kεδρισός είναι ποταμός στα 
Χανιά, από όπου και ο τίλος 

του περιοδικού. Eίναι το πρώτο 
του τεύχος και στο μικρό εκδοτι-
κό σημείωμα διαβάζουμε ότι φι-
λοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα 
δημιουργών από την Kρήτη, την 
Eλλάδα και τον κόσμο.

Ξεχωρίζουμε ανέκδοτα ποιή-
ματα του γνωστού Xανιώτη ποι-
ητή και πεζογράφου Γιώργη Mα-
νουσάκη, καθώς και ένα ενδιαφέ-

ρον άρθρο της Aγγελικής Kαρα-
θανάση με στοιχεία από τη ζωή 
και τη δράση του. Δημοσιεύονται 
επίσης δύο πεζά και ένα αυτοβι-
ογραφικό κείμενο της Bικτωρίας 
Θεοδώρου, ποιήτριας, πεζογρά-
φου και αγωνίστριας της Eθνικής 
Aντίστασης.  Θα διαβάσουμε ακό-
μα ποίηση του Δημήτρη Kακα-
βελάκη, του Nίκου I. Xουρδάκη, 
της Eλένης Mαρινάκη και άλλων, 
καθώς και μεταφράσεις στα γαλ-
λικά ποιημάτων του Pίτσου, του 
Γιώργου Mανουσάκη και της Bι-
κτωρίας Θεοδώρου. Tο άρθρο του 
Kώστα Δ. Nταντινάκη, “Δίστιχα 
και συναισθηματική δραματουρ-
γία στα τραγικά έργα του Kρητι-
κού Θεάτρου”, εξετάζει τους τρό-
πους με τους οποίους τα δίστιχα 
υποστηρίζουν την τεχνική διέγερ-
σης συναισθημάτων σε ένα δρα-
ματικό έργο, στην περίπτωση της 
κρητικής δραματουργίας. Σημειώ-
νουμε και την έρευνα του Γιώρ-
γου Bαβουλέ για το μπουλγαρί 
και το μπουζούκι στη μουσική 
παράδοση της Kρήτης. Παρουσι-
άσεις και κριτική βιβλίου επίσης, 
σελίδες για τον κινηματογράφο, 
τα εικαστικά, την αρχιτεκτονική 
και το θέατρο. 
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Συμπληρώνεται πλέον μία διε-
τία από την έναρξη ενός σημα-

ντικού και πρωτότυπου επιστη-
μονικού εγχειρήματος που λαμ-
βάνει χώρα στην Ρόδο. Πρόκει-
ται για το “Σεμινάριο Κοινωνικών 
Επιστημών CineScience”. Το Σε-
μινάριο έχει δύο ισότιμους στό-
χους: αφενός εξυπηρετεί επιστη-
μονικές και εκπαιδευτικές ανά-
γκες του Πανεπιστημίου, αφετέ-
ρου συμβάλλει στην διάδοση επι-
στημονικών γνώσεων στο ευρύτε-
ρο κοινό της Ρόδου. Η πόλη φαί-
νεται να απολαμβάνει το Σεμινά-
ριο αυτό: έχει ισχυρή αριθμητική 
παρουσία, αλλά και πολύ ενερ-
γή συμμετοχή στις διαλέξεις που 
έχουν δοθεί έως σήμερα. Το Σε-
μινάριο CineScience προβάλλει 
την ιδέα ότι οι τρόποι που μαθαί-
νουμε, διερωτόμαστε και αναστο-
χαζόμαστε είναι πολλοί και συνε-
χώς πολλαπλασιάζονται με την 
εξέλιξη των τεχνολογικών δυνα-
τοτήτων. Ασχολείται με δύο κοι-
νωνικές πρακτικές, την Επιστήμη 
και τον Κινηματογράφο. Ο συ-
γκερασμός τους επιτυγχάνεται με 
ομιλίες διακεκριμένων επιστημό-
νων που αναλύουν τον πυρήνα 
του επιστημονικού τους έργου με 
βάση μία κινηματογραφική ται-
νία την οποία επιλέγουν οι ίδιοι. 

Στην συνέχεια προβάλλεται η επι-
λεγμένη ταινία και οι ακροατές 
του Σεμιναρίου έχουν την ευκαι-
ρία να λύσουν τις δικές τους απο-
ρίες μέσα από συζήτηση με τον / 
την ομιλητή / τρια. Στη συζήτηση 
που ακολουθεί, ο κ. Παναγιώτης 
Κιμουρτζής, Επίκουρος Καθηγη-
τής Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εμπνευ-
στής και δημιουργός των σεμι-
ναρίων αυτών, εξηγεί τους στό-
χους και την προβληματική του 
CineScience.

 
Το Σεμινάριο που οργανώ-

νετε για δεύτερο ακαδημαϊκό 
έτος έχει προσελκύσει το ενδια-
φέρον φοιτητών, ερευνητών και 
του ευρύτερου κοινού της Ρό-
δου. Θέλετε να μας πείτε τη βα-
σική ιδέα πάνω στην οποία στη-
ρίζεται;

Η ιδέα ήταν παλιά. Τη σχημά-
τισα προ πενταετίας σε μια πόλη 
που αγαπά πολύ τον κινηματο-
γράφο, το Παρίσι. Εκεί ο κόσμος 
βλέπει κινηματογράφο με πολ-
λούς τρόπους. Ένας είναι χάριν 
της κατανόησης του τρόπου που 
επιδρά η επιστήμη στον κινημα-
τογράφο και του τρόπου που η 
κινηματογραφική ταινία αποδίδει 
και διαχέει τα επιστημονικά νο-

Επιστήμη και Κινηματογράφος: 
μία ελκυστική συνύπαρξη

Το Σεμινάριο Κοινωνικών Επιστημών “CineScience” 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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ήματα. Διαλέξεις που βασίζονταν 
στην παρατήρηση αυτών των δι-
αδικασιών δίνονταν πολλές εκεί. 
Τις θαύμασα και αποκόμισα ση-
μαντικά οφέλη. Σκέφθηκα λοι-
πόν τη διοργάνωση ενός σεμινα-
ρίου στο οποίο θα συμμετέχουν 
ερευνητές με ευρύ και καταξιω-
μένο έργο. Και που θα καλούνται 
να απαντήσουν στα δύο ακόλου-
θα ερωτήματα: επηρεαστήκατε 
από κάποια ταινία κατά τη συ-
γκρότηση του ερευνητικού έργου 
σας; υπάρχει κάποια ταινία για 
την οποία να πιστεύετε ότι απο-
δίδει με εμβρίθεια και δύναμη τα 
ερευνητικά σας συμπεράσματα; 
Όπως βλέπετε, το σεμινάριο βασί-
ζεται σε μια απλή ιδέα. 

 
Το CineScience φαίνεται να 

προσπαθεί να διαχειριστεί τρεις 
κυρίως όρους: εικόνα (και ειδι-
κότερα ο κινηματογράφος), επι-
στήμη και εκπαίδευση. Πώς ακρι-
βώς το επιχειρεί; 

Ωραίο και χρήσιμο το ερώτη-
μα. Γιατί λοιπόν προσπαθήσα-
με να συνδέσουμε την επιστήμη 
και την εκπαίδευση με το «μαγικό 
σκοτάδι του κινηματογραφικού 
εξώστη», για να χρησιμοποιήσω 
αυτή την εικόνα που αποτέλεσε 
την ελκτική δύναμη για να ασχο-
ληθούν πολλοί σκηνοθέτες με τον 
κινηματογράφο, όπως τεκμαίρεται 
από τις πολλές φορές που την συ-
ναντάμε σε αυτοβιογραφικές ανα-
φορές τους;  Θα αναφέρω δύο, κύ-
ριους, από τους πολλούς λόγους. 
Ο ένας είναι ότι η σημερινή νε-
ολαία έχει δυναμώσει το βλέμμα 

της, χωρίς να έχει μάθει ταυτοχρό-
νως να σκέφτεται εντατικά. Πρέ-
πει, επομένως, να ενισχύσει τον 
οπτικό αλφαβητισμό της. Άρα, 
να ο πρώτος ισχυρός λόγος: επει-
δή η σχέση εικόνας και εκπαίδευ-
σης έχει γίνει και θα γίνεται ολο-
ένα περισσότερο δυνατή. Ο δεύτε-
ρος είναι ότι η οπτική κουλτού-
ρα που έχει καταστεί παντοδύνα-
μη, επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις 
του κοινωνικού βίου. Κοινωνική 
έκφανση είναι και η επιστήμη. Κι 
έτσι διαμορφώνεται και το δεύτε-
ρο δίπολο που μας ενδιαφέρει να 
ανιχνεύσουμε στο πλαίσιο του Σε-
μιναρίου: εικόνα και επιστήμη.

Ο κινηματογράφος έχει ελ-
κτική δύναμη προς το ευρύ κοι-
νό. Αυτό έχει αποδειχθεί διαχρο-
νικά. Πώς προσπαθεί, λοιπόν, το 
CineScience να τον αξιοποιήσει;

Για τον κινηματογράφο υπάρ-
χει απόλυτη συμφωνία πάνω στις 
ακόλουθες διατυπώσεις: Είναι μία 
συναρπαστική τέχνη — Ασκεί μα-
ζική γοητεία — Είναι μία από τις 
δημοφιλέστερες μορφές έκφρασης 
της σύγχρονης εποχής — Υπήρξε 
και παραμένει ένας επιταχυντής 
της παγκοσμιοποίησης. Βεβαίως 
ο ρόλος του συμπληρώθηκε από 
άλλους, εξίσου αποτελεσματι-
κούς, παγκοσμιοποιητικούς παρά-
γοντες, όπως είναι τα Μέσα Μα-
ζικής Επικοινωνίας και τα φθη-
νά —πόσο ακόμη άδηλον— αερο-
πορικά ταξίδια. Ωστόσο ο κινη-
ματογράφος παραμένει κι αυτός 
ένα γρήγορο και φθηνό ταξιδιω-
τικό μέσο.  Βασικό ζητούμενο του 
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Σεμιναρίου αυτού είναι, χωρίς να 
παραγνωρίζει τις παραπάνω δια-
στάσεις, να θέτει στο κοινό του 
το διαρκές ερώτημα: πώς μπορού-
με να αποφύγουμε να συνεπαρ-
θούμε από την κινηματογραφική 
εμπειρία και σαγήνη και να παρα-
μείνουμε προσηλωμένοι στην επι-
στημονική ανάγνωση του φιλμ; 

Δηλαδή, προτείνετε μία θέα-
ση του κινηματογράφου με την 
σκέψη περισσότερο, παρά με την 
ψυχή;

 Μου φέρνετε στη σκέψη μία 
δήλωση που έκανε η σύζυγος του 
μεγάλου σκηνοθέτη Στ. Κιού-
μπρικ σχετικώς με το πώς θα 
έπρεπε τα νεαρά παιδιά που περι-
μένουν σε μία ουρά για να δουν 
μία ταινία του να προετοιμα-
στούν γι` αυτήν: να την δουν με 
ανοιχτή καρδιά ή με ανοιχτό μυα-
λό. Η Κριστιάνε Κιούμπρικ, λοι-
πόν, ισχυρίζεται ότι ο Κιούμπρικ 
είχε απαντήσει, (και θα απαντού-
σε —πιστεύει— σταθερά περίπου 
έτσι), ότι «τώρα που θα μπείτε μέ-
σα στην κινηματογραφική αίθου-
σα, μην τα διαχωρίσετε αυτά τα 
δύο, την καρδιά και το μυαλό». 
Με άλλα λόγια προέτρεπε «αφή-
στε τις ταινίες να μπουν μέσα σας 
και να δράσουν». Το ίδιο πιστεύω 
κι εγώ. Δεν μπορούμε να αφήσου-
με έξω από την αίθουσα ούτε την 
καρδιά ούτε το μυαλό μας. Όμως, 
επειδή στο CineScience μας ενδι-
αφέρει η ανάδειξη επιστημονικών 
ζητημάτων θα έλεγα ότι καλό εί-
ναι να μπούμε με δυνατή σκέψη 
και ελεγχόμενη καρδιά.

Δεν νομίζετε, όμως, ότι 
υ πάρ χει μία καχυποψία για το 
εάν ο θεατής μιας ταινίας είναι 
σε θέση να απαλλαγεί από τα 
στε ρεότυπα που αντιμάχονται 
την επιστημονική σκέψη και να 
προσ  γειωθεί σε μία επιστημονι-
κή «ανά γνωση» της ταινίας;

Έχετε δίκιο. Γύρω από τον κι-
νηματογράφο ορθώνονται ποικί-
λα ερωτήματα. Ο κατάλογος είναι 
μακρύς, ανεξάντλητος. Θα προ-
σπαθήσω να σας δείξω μερικά, 
που κυριάρχησαν και είναι ευρύ-
τερα γνωστά. Τα παρουσιάζω μέ-
σα από τον λόγο της Σώτης Τρι-
ανταφύλλου: Είναι το φιλμ Η 
Γέννηση ενός έθνους μια αναί-
σχυντα ρατσιστική ταινία; Είναι 
άραγε ο Τσάρλι Τσάπλιν η μονα-
δική οικουμενική προσωπικότη-
τα στην ιστορία του κινηματο-
γράφου; Πόσο επηρέασαν τα γου-
έστερν τον αμερικανικό τρόπο ζω-
ής; Πόσο ο αμερικανικός κινημα-
τογράφος επέδρασε στη θέση της 
γυναίκας στην κοινωνία; Υπάρ-
χει «αριστερό» γουέστερν; Γιατί 
το μιούζικαλ θεωρείται το απο-
κορύφωμα της αμερικανικότη-
τας; Τι πληροφορίες μας δίνει το 
Θωρηκτό Ποτέμκιν για την επα-
νάσταση του 1905; Τα παραδείγ-
ματα αυτά —και τα άπειρα άλλα 
που μπορούμε να κατασκευάσου-
με— μας δείχνουν ότι ο κινημα-
τογράφος είναι ένα γόνιμο πεδίο 
σκέψης. Παράγει ένα πλαίσιο ερω-
τημάτων για τον κόσμο, για την 
κοινωνία, για την φύση, για το 
άτομο, για τον άνθρωπο. 

Εμείς θέλουμε να προσθέσου-
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με στις πολλές, την δική μας ερώ-
τηση: Ποια είναι η σχέση του κι-
νηματογράφου με την επιστήμη; 
Η οποία βεβαίως εξειδικεύεται σε 
πολλές επιμέρους. 

Και πάλι, όμως, επανέρχο-
μαι: πώς θα μπορέσει ο θεατής 
να απαλλαγεί από τον ψυχολο-
γικό κατακλυσμό που του προ-
καλεί η εικόνα;

Ο Edgar Morin το 1956 ορί-
ζει το σινεμά ως μια μηχανή που 
παράγει λεκτικά και ψυχολογι-
κά στοιχεία. Πρωτίστως θυμίζω 
ότι απέναντι στις κινηματογρα-
φικές ταινίες θα πρέπει στεκόμα-
στε με αυξημένα τα γνωστικά μας 
αντανακλαστικά και αμβλυμμέ-
να τα συναισθηματικά μας αντα-
νακλαστικά. Έτσι θα αποφύγου-
με και την στάση του σκαντζό-
χοιρου και την αλεπουδίσιας πο-
νηριάς εξαπάτηση που μπορεί να 
κρύβει μία ταινία. Δεν χρησιμο-
ποιώ δικές μου παρομοιώσεις, αλ-
λά τις υιοθετώ από την ανάλυση 
Thomas Doherty (με τίτλο foxes 
and hedgehogs). 

Από πότε περίπου άρχισε 
στο διεθνές περιβάλλον η προ-
σπάθεια να αξιοποιηθεί ο κινη-
ματογράφος για επιστημονικούς 
σκοπούς;

 Ο κινηματογράφος μας προ-
σφερόταν ως υλικό σκέψης και 
πραγματολογικής αξιοποίησης επί 
πολλά χρόνια. Όμως το ακαδημα-
ϊκό περιβάλλον τηρούσε επιφυλα-
κτική και ενίοτε εχθρική στάση 
απέναντι στο ενδεχόμενο ο ισχυ-

ρός δίαυλος μετάδοσης μηνυμά-
των που είναι η εικόνα να αξιο-
ποιηθεί και να ενδυναμωθεί. Όλοι 
τηρούσαν την στάση αυτή; Όχι. 
Όπως σε όλα τα ζητήματα υπάρ-
χουν ισχυρά πνεύματα που πρω-
τοπορούν. Εδώ το παράδειγμά 
μου είναι απολύτως ενδεικτικό. 
Ο ιδρυτής μιας μεγάλης ιστορικής 
σχολής, της σχολής των Annales, 
ο Fernand Braudel, αναγνώρι-
σε σε μία ταινία του 1961, που 
θα πρέπει να την είδε περίπου 
60ετής —25 έτη δηλαδή προ του 
θανάτου του— την οφειλή του σε 
σχέση με τη μελέτη των νοοτρο-
πιών των κατοίκων των απομο-
νωμένων ορεινών περιοχών της 
Μεσογείου. Η ταινία ήταν Οι λη-
στές του Οργκόζολο του Vittorio 
de Seta, μία ταινία με σαφή πο-
λιτικό λόγο, η οποία γυρίστηκε 
στην ορεινή Σαρδηνία και απέδι-
δε με μεγάλη πιστότητα το φυσι-
κό και το κοινωνικά οργανωμένο 
τοπίο, τις κοινωνικές σχέσεις και 
τον ψυχισμό των ανθρώπων. 

 
Θα είχατε να πείτε κάτι ει-

δικότερο για τις κοινωνικές επι-
στήμες;

Η κοινωνία αναπαρίσταται με 
πολλούς τρόπους. Την κοιτάζου-
με πάνω στην επιφάνεια πολλών 
καθρεφτών. Ένας από τους κα-
θρέφτες είναι ο κινηματογράφος. 
Ο κινηματογράφος είναι καθρέ-
πτης που απεικονίζει το πραγμα-
τικό (cinema verite), ενώ ταυ-
τοχρόνως το παραμορφώνει. Την 
ίδια στιγμή που είναι τα δύο αυ-
τά πράγματα, ο κινηματογράφος 
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είναι και μαγικός, αφού μπορεί 
να βοηθήσει κάποιον να περάσει 
από την άλλη πλευρά και να δει 
καινούργια θαύματα. Το πώς θα 
συνδυαστούν αυτά τα στοιχεία 
του κινηματογράφου σε καθέναν, 
δηλαδή το τι θα αντιληφθεί και 
τι θα νιώσει, είναι δική του ευ-
θύνη. Διαφορετικές πληροφορίες 
εξάγει από μια ταινία ένας χωρι-
κός από ότι ένας αστροφυσικός. 
Διαφορετικά στοιχεία συλλαμβά-
νει κάποιος που έχει δει πολλές 
ταινίες από ότι κάποιος που έχει 
δει λίγες. Τέλος, άλλες πληροφο-
ρίες εξάγει κάποιος που προσηλώ-
νεται στην ταινία και άλλες κά-
ποιος που κάθεται στην τελευ-
ταία σειρά της αίθουσας και σκέ-
φτεται τι θα κάνει μετά το σι-
νεμά.

Περιγράψτε μας πόσο εύκολο 
ήταν τελικά το στήσιμο ενός τέ-
τοιου κύκλου σεμιναρίων και σε 
ποιους στηρίχθηκε.

Καταρχήν θέλω να τονίσω 
ότι το Σεμινάριο έχει Οργανωτι-
κή Επιτροπή. Την συναποτελού-
με μαζί με τον συνάδελφο Γιώρ-
γο Κόκκινο, με τον οποίο διδά-
σκουμε παρέα — είναι τελείως εν-

δεικτική η λέξη που χρησιμοποιώ- 
εδώ και μία τετραετία ένα επιλε-
γόμενο μάθημα με παρόμοιο πε-
ριεχόμενο, την επίσης συνάδελφο 
Έλλη Λεμονίδου και τον υπέροχο 
φίλο και Πρόεδρο της Κινηματο-
γραφικής Λέσχης Ρόδου, Γιάννη 
Χατζηκώστα. Τα βάρη ήταν πολ-
λά, γι΄ αυτό και άνθρωποι που 
μας αγαπούν συνέτρεξαν για να 
μας βοηθήσουν. 

Επίσης θέλω να σημειώσω ότι 
πίσω από το CineScience και το 
κάθε σεμινάριο χωριστά, υπάρ-
χουν θεσμοί που το στήριξαν, φί-
λοι που συμπαραστάθηκαν εμ-
φανώς και αφανώς και βεβαίως 
χορηγίες (τι να κάνουμε, είμα-
στε ένα φτωχό πλην τίμιο πανε-
πιστήμιο, για να θυμηθούμε και 
λίγο το μελό ελληνικό κινημα-
τογραφικό παρελθόν της χώρας 
μας). Πάντως, το Σεμινάριο εξαρ-
χής υποστηρίχθηκε από όλες τις 
αρχές του Πανεπιστημίου μας: 
την κεντρική διοίκηση, την Κο-
σμητεία της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών, την Προεδρία 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης, την Προε-
δρία του Διδασκαλείου «Αλέξαν-
δρος Δελμούζος». 
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Ο �ιονύσης Γουβιάς είναι 
Κοι νωνιολόγος της Εκπαίδευ-
σης, και εργάζεται ως Επίκου-
ρος Καθηγητής στο ΤΕΠΑΕΣ 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Κατοικεί στη Ρόδο. 

Η Αναστασία �ασκαρόλη 
σπού δασε Γερμανική και Γαλ-
λική Φιλολογία καθώς και Πο-
λιτικές Επιστήμες στην Ελλά-
δα, Γερμανία και Γαλλία. Εί-
ναι επίκουρη καθηγήτρια στο 
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, όπου διδά-
σκει θεωρία και πρακτικής της 
μετάφρασης και συγκριτική 
γραμματολογία.

Πάνος �ρακόπουλος, τεύχος 
5, χειμώνας 2010

Αναστασία Ζέππου, τεύχος 2, 
φθινόπωρο 2009.

Γιάννης Ηρακλείδης, τεύχος 
2, φθινόπωρο 2009.

Ο Μάρκος Καλεώδης γεννή-
θηκε το 1974 στο Παρίσι. Από 
το τέλος των σπουδών του 
(φιλολογία στην Αθήνα, φι-
λοσοφία στο Παρίσι, μεταπτυ-
χιακό πάνω στον Τάκη Σινό-
πουλο, στο Παρίσι) ασχολείται 

αποκλειστικά με την ποίηση. 
Ζει κάπου ανάμεσα στην Αθή-
να και το Παρίσι.

�ημήτρης Κόκκινος, τεύχος 
3, άνοιξη 2010.

Ο Αργύρης Κόσκορος γεννή-
θηκε το 1978 στο Μαρούσι, 
όπου και μεγάλωσε. Σπούδα-
σε Βιβλιοθηκονομία στο ΤΕΙ 
Αθήνας. Από το 2006 ζει μό-
νιμα στη Ρόδο και εργάζεται 
στη βιβλιοθήκη του Διεθνούς 
Κέντρου Συγγραφέων και Με-
ταφραστών.

H Όλγα Λασκαρίδου σπούδα-
σε Γερμανική Φιλολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και στο Ελεύθε-
ρο Πανεπιστήμιο του Βερολί-
νου. Είναι επίκουρη καθηγή-
τρια του Τμήματος Γερμανι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπου διδάσκει νεότερη γερμα-
νική λογοτεχνία, θεωρία των 
λογοτεχνικών ειδών, ζητήμα-
τα των σχέσεων της λογοτε-
χνίας με τις άλλες τέχνες.

Η Αθηνά-Στυλιανή Μίχου 
γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1981. Σπούδασε Ισπανική Φι-
λολογία στο Πανεπιστήμιο 

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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της Μάλαγα (Ισπανία), όπου 
και συνεχίζει σε μεταπτυχι-
ακό πια επίπεδο την μελέτη 
και τις εφαρμογές της Ισπανι-
κής γλώσσας. Το 2000 εξέδωσε 
την πρώτη ποιητική της συλ-
λογή στις εκδόσεις Δωδώνη με 
τίτλο: «Σαν φτερό ανέμου». 
Έχει συνεργαστεί με τα πε-
ριοδικά Robador de Europa 
και στο περιοδικό του εκδο-
τικού οίκου Mitad Doble. To 
2009 συμμετείχε με έργο της 
στην ισπανική ποιητική αν-
θολoγία με τίτλο: «Αntologνa 
del beso».

Ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος κα-
τάγεται από την Κεφαλονιά. 
Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά 
και πολιτικές επιστήμες. Συμ-
μετείχε στις συγγραφικές ομά-
δες των ανθολογίων λογοτε-
χνικών κειμένων του Δημο-
τικού σχολείου («Με λογι-
σμό και μ’ όνειρο», «Το σκο-
λειό του κόσμου»). Πεδίο εν-
διαφερόντων του η θεωρία 
και η κριτική της λογοτεχνί-
ας, η διδακτική προσέγγιση 
της λογοτεχνίας και ειδικότε-
ρα της ποίησης. Πρόσφατο βι-
βλίο του: «Παιδικό βιβλίο και 
φιλαναγνωσία». Eίναι λέκτο-
ρας του ΤΕΠΑΕΣ στο Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.

H Φανή Παραφόρου γεννή-
θηκε το 1980 στη Λάρισα. 
Σπούδασε Γερμανική Φιλολο-
γία, Γενική και Συγκριτική 
Γραμματολογία και Μεταφρα-
σεολογία στη Θεσσαλονίκη και 
στο Μόναχο. Ολοκληρώνει τη 
διδακτορική της διατριβή πά-
νω σε ζητήματα αισθητικής 
των μέσων, στο Πανεπιστήμιο 
του Μονάχου. Από το Σεπτέμ-
βρη του 2009 ζει στη Ρόδο 
και εργάζεται ως καθηγήτρια 
γερμανικής γλώσσας στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο Βασίλης Ν. Πης γεννήθηκε 
στην Κω το 1963. Εργάζεται 
στο Πνευματικό Κέντρο του 
Δήμου Κω. Έχει εκδώσει ποιή-
ματα και πεζά. Πρόσφατο έρ-
γο του, Ο φύλακας της γραμ-
μής, νουβέλα, εκδ. Γαβριηλί-
δης 2009.

Πέτρος Πολυμένης, τεύχος 5, 
χειμώνας 2010.

Ο �ημήτρης Τσαλουμάς γεν-
νήθηκε στη Λέρο το 1921. Το 
1951 έφυγε για την Αυστρα-
λία, όπου σπούδασε στο Πα-
νεπιστήμιο της Μελβούρνης 
και δίδαξε στα εκεί πολιτεια-
κά σχολεία ως το 1982. Εκτός 
από τα ελληνικά ποιητικά του 
βιβλία, συγκεντρωμένα σε δύο 
τόμους με τον τίτλο Το τα-
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ξίδι 1963-1992 (εκδ. Σοκό-
λη, 1995), έχει γράψει και έξι 
αγγλόφωνες συλλογές για τις 
οποίες έλαβε πολλές διακρί-
σεις.

Ν. Κ. Φιλίππου, τεύχος 1, 
Απρίλιος 2009.

O Χούλιο Κορτάσαρ γεννή-
θηκε στις Βρυξέλλες το 1914 
όπου ο διπλωμάτης πατέρας 
του υπηρετούσε στην πρεσβεία 
της Αργεντινής. Η οικογένεια 
επέστρεψε στο Μπουένος Άι-
ρες το 1918. Παιδί φιλάσθενο, 
πέρασε μεγάλο μέρος της παι-
δικής του ηλικίας κλεισμένος 
στο σπίτι, με μόνη συντρο-
φιά το διάβασμα και πρώτο 
μέντορα τη μητέρα του, που 
φρόντιζε να τον εφοδιάζει με 
εκλεκτά βιβλία της παγκόσμι-
ας λογοτεχνίας. Σπούδασε φι-
λολογία, εργάστηκε ως καθη-
γητής και από το 1938 άρχισε 
να δημοσιεύει έργα του σε λο-
γοτεχνικά περιοδικά, ανάμεσά 
τους στο Anales που διηύθυ-
νε ο Μπόρχες. Το 1951 ασφυ-
κτιώντας υπό το καθεστώς της 
κυβέρνησης Περόν, αυτοεξορί-
ζεται στη Γαλλία όπου θα ζή-
σει ώς το θάνατο του. Δουλεύ-
ει για λογαριασμό της Ουνέ-
σκο ως μεταφραστής. Στο Πα-
ρίσι έζησε ώς το τέλος της ζω-
ής του (1984) και έγραψε μερι-

κά από τα σημαντικότερα έρ-
γα του. Έργα του που έχουν 
μεταφραστεί στα ελληνικά: 
(2009)  Αξολότλ και άλλα δι-
ηγήματα, Πάπυρος Εκδοτικός 
Οργανισμός· (2008) Το βιβλίο 
του Μανουέλ, Κέδρος·  (2007)  
Destroy Athens: μια αφήγηση, 
Futura· (2006)  Όλες οι φω-
τιές η φωτιά Ύψιλον· (2004) 
Σιδηροδρομικώς, Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου· (2000) Luis 
Buñuel, Καστανιώτη· (1996) 
Ιστορίες των κρονόπιο και των 
φάμα, Ύψιλον· (1994) Τα βρα-
βεία, Καστανιώτη· (1993) Μά-
για· (1988) Το κουτσό, Εξά-
ντας· (1987) Διαδρομές, Αλφει-
ός· (1983) Οκτάεδρο, Ύψιλον.

Ο Mario Wirz γεννήθηκε στις 
3 Δεκεμβρίου 1956 στο Μάρ-
μπουργκ στον ποταμό Λαν 
και μεγάλωσε στο Φράνκεν-
μπεργκ στον ποταμό Έντερ. 
Σπούδασε υποκριτική στο Βε-
ρολίνο, όπου εργάστηκε ως 
σκηνοθέτης και ηθοποιός θε-
άτρου. Έχει γράψει ποιήμα-
τα, διηγήματα και θεατρικά 
έργα. Το 1985 έμαθε ότι είναι 
οροθετικός, ενώ το 1994 υπο-
βλήθηκε σε χημειοθεραπεία 
για να αντιμετωπίσει καρκί-
νο στους λεμφαδένες. Σήμε-
ρα ζει στο Βερολίνο και δηλώ-
νει ότι ούτε η χρόνια έλλειψη 
χρημάτων ούτε η δεύτερη δι-



173

Νησίδες 6 |  Ο Ι  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

άγνωση καρκίνου το Σεπτέμ-
βριο του 2008 τον έχουν κά-
νει να μην πιστεύει στην τύχη 
του. Έργα του: Και τ’ όνειρο 
μπερδεύει τα μαλλιά σου. Νυ-
χτερινά ποιήματα (1982), Εί-
ναι αργά, δεν μπορώ ν’ ανα-
πνεύσω. Νυχτερινή αναφο-
ρά (1992), Βιογραφία μίας ζω-
ντανής ημέρας (1994), Η καρ-
διά των ωρών αυτών (ποιήμα-
τα, 1997), Εναγκαλισμοί στο 
τέλος της νύχτας (διηγήματα, 
1999), Επτά ζωές έχει η εβδο-
μάδα (ποιήματα, 2003), Θύ-
ελλα πριν τη σιωπή (ποιήμα-
τα, 2006), Προσωρινά αθά-
νατος (ποιήματα, 2010). Στα 

Ελληνικά έχουν δημοσιευ-
θεί ποιήματά του στα περιο-
δικά Το Δέντρο (τ. 145-146) 
και Antivirus κατά του ιού 
της βίας (τ. 22) καθώς και στο 
blog Logotexnia21 (http://
logotexnia21.blogspot.com), 
ενώ το διήγημά του “Επίκλη-
ση αγγέλου” από τη συλλογή 
διηγημάτων Εναγκαλισμοί στο 
τέλος της νύχτας έχει δημοσι-
ευτεί στο περιοδικό Ίνδικτος 
(τ. 21). Το κείμενο “Τριστιά-
νε” είναι από το βιβλίο Μηνύ-
ματα απ’ τους αγαπημένους 
(2009), το οποίο περιλαμβάνει 
κείμενα δικά του και κείμενα 
του Christoph Klinke. 
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Νησίδες 6 

Διαγωνισμός ποιήματος & διηγήματος

Βασικοί όροι 
του διαγωνισμού

1. Το θέμα, τόσο για το ποίημα όσο και για το διήγημα, είναι 
ελεύθερο. 

2. Τα κείμενα που θα αποσταλούν πρέπει να είναι ανέκδοτα 
και αδημοσίευτα (σε συλλογικές εκδόσεις, σε περιοδικά, σε 
εφημερίδες, σε διαδίκτυο).

3. Τα κείμενα θα αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία με 
email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: nisides@gmail.
com

4. Τα κείμενα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε ηλεκτρο-
νικό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το όνομα του ηλε-
κτρονικού αρχείου μπορεί να φέρει τον τίτλο του έργου και 
την ένδειξη “Ποίημα” ή “Διήγημα” αντιστοίχως. Τα κείμενα 
θα υπογράφονται στο τέλος με ψευδώνυμο του συμμετέ-
χοντος χωρίς καμιά άλλη ένδειξη προκειμένου να τηρηθεί 
αυστηρά η ανωνυμία των διαγωνιζομένων κατά την κρίση. 
Τα πλήρη στοιχεία των διαγωνιζομένων (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κωδικός, τηλέφωνο, σύ-
ντομο βιογραφικό σημείωμα) θα αποστέλλονται σε ξεχωρι-
στό συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο, με τον τίτλο “Στοιχεία 
Δημιουργού”, το οποίο θα ανοιχτεί με το πέρας της διαδικα-
σίας της κρίσης των κειμένων. 

5. Κάθε διαγωνιζόμενος για να λάβει μέρος πρέπει να αποστεί-
λει 2 ποιήματα μέχρι 3 σελίδες Α4 το καθένα είτε 1 διήγημα 
έως 7 σελίδες Α4 (σε γραμματοσειρά των 12 στιγμών). 

Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ
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6. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 
30η Ιουνίου 2011. 

7. Η κρίση των έργων θα γίνει από 5μελή κριτική επιτροπή, 
την οποία αποτελούν οι:
• Παπαντωνάκης Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής στο 

Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Χριστοδουλίδου Λουΐζα, Λέκτορας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου.
• Λιαροπούλου Έλσα, Συγγραφέας, φιλόλογος.
• Μόσχοβη Ματίνα, Ποιήτρια, ηθοποιός, θεατρική συγ-

γραφέας.
• Κόκκινος Δημήτρης, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Στρασβούργου, μέλος της συντακτικής 
ομάδας των Νησίδων.

8. Τα πέντε βραβευθέντα κείμενα που θα επιλεγούν για κάθε 
κατηγορία, θα δημοσιευθούν από το περιοδικό Νησίδες σε ειδι-
κό αφιέρωμα, ενώ οι δημιουργοί τους θα βραβευτούν σε ειδική 
εκδήλωση κατά την οποία θα γίνει απονομή των βραβείων. 

Εκ μέρους της συντακτικής ομάδας

http://nesides.blogspot.com



Νησίδες 

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ έ χ ν η ς  &  λ ό γ ο υ

Έργα Νάσιας Στουραΐτη

Π
ΡΟ

ΤΟ
Μ

Η
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ΣΙΛΟΥΕΤΑ
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ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ
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ΓΑΛΗΝΗ
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ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
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ΜΗΝΥΜΑ ΦΙΛΙΑΣ
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Νησίδες 6 | Έ ρ γ α  Ν ά σ ι α ς  Σ τ ο υ ρ α ΐ τ η

ΟΙ ΣΚΙΕΣ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ
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Η Νάσια Στουραΐτη, γεννημένη πριν από 12 
χρόνια, δηλώνει Αθηναία και είναι μαθήτρια 
της Α΄ Τάξης Γυμνασίου στα Εκπαιδευτήρια 
«Ροδίων Παιδεία».
Λάτρης του Κινηματογράφου, ασχολείται εδώ 
και 3 περίπου χρόνια με την φωτογραφία, ερα-
σιτεχνικά και εμπειρικά.
Και όχι μόνο: Ζωγραφίζει, τραγουδάει, και είναι 
ο φόβος και ο τρόμος των αντιπάλων της στην 
κολύμβηση και στο Tae Kwon Do! 
Έπεται συνέχεια… 

ΠΡΙΣΜΑΤΑ 3

ΑΥΤΟΠΟΔΟΓΡΑΦΙΑ 
ΔΙΠΛΗ



Bιβλιοπωλείο 

“Το Δέντρο”
Για σας, τους φίλους και τα παιδιά σας, 

ένα βιβλίο, το καλύτερο δώρο!

Θ. Σοφούλη 127, τηλ.: 22410 33206 
Χειμάρας 14, τηλ.: 22410 20058

ΡΟΔΟΣ
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