
Φθινόπωρο 2015 • Tεύχος 13 • Τιμή τεύχους: 6,00 ευρώ

Ιδιοκτησία-έκδοση: Γιάννης Ηρακλείδης 

Σύνταξη: 
Πάνος Δρακόπουλος, Γεωργία Ζακοπούλου, 

Αναστασία Ζέππου, Δημήτρης Κόκκινος

Συνδρομές και συνεργασίες: 
Βενετοκλέων 93, ΡΟΔΟΣ, ΤΚ: 85100

Τηλ.: 22410-31310

Ιστολόγιο: http://nesides.blogspot.com      Email: nisides@gmail.com

Σχεδιασμός-γραφιστική επιμέλεια: Θέμις Φραγκοδημητρόπουλος
Email: themis.f@gmail.com

Στο εξώφυλλο: 
Γιάννης Γαΐτης (1923-1984): Σύνθεση

ελαιογραφία 54x73 εκ., Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: 
“Αλφάβητο ΑΒΕΕ”, Βριλήσσου 80, Αθήνα, τηλ.: 210-6466086

Συνδρομή για τρία τεύχη: 18,00 ευρώ, δημοσίου & οργανισμών: 30,00 ευρώ

Οι “ΝΗΣΙΔΕΣ” διανέμονται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία 
του νομού Δωδεκανήσου (“Δέντρο”, “Ακαδημία”, “Θαλασσινός”), 

και της Αθήνας (“Γαβριηλίδης”, “Λεμόνι”).

Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο το “Δέντρο”
Θ. Σοφούλη 127, Ρόδος, ΤΚ: 85100, τηλ.: 22410-33206

ISSN: 1792-0744

Νησίδες 

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

Nesides 13 - Nov 05.indd   1Nesides 13 - Nov 05.indd   1 7/11/2015   7:59:37 πμ7/11/2015   7:59:37 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



Νησίδες 

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΚΟΜΙΚΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

        

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

KYMATIΣMOI

Προβολές
Bιβλία & περιοδικά 

Ανιχνεύσεις
Υστερόγραφο αρχαιολογικό
Οι συγγραφείς του τεύχους

ΛΕΥΚΩΜΑ

Λουκανός: Φαρσάλια

Δώρα Κασκάλη: Τρία ποιήματα
Δ.Π. Περέογλου: Ο Αχιλλέας και η χελώνα, Το 
Καθάρισμα
Πάνος Δρακόπουλος: Τέσσερα ποιήματα
Χαρά Κοσεγιάν: Θαλασσινή αύρα
Ειρήνη Λαρδούτσου-Κούρτη: Κόκκινες γόβες, 
Χάπια για την ποίηση, Ταγκό
Φροσούλα Κολοσιάτου: Η βουή του βουνού

Ευσταθία Δήμου: Οι δίδυμες 
James William Brown: Μια πέστροφα στο γάλα

Ευαγγελία Μουλά: Κόμικς, αιτίες παραγνώρισης 
ή υποβάθμισης της αξίας τους • Παναγιώτα 
Φεγγερού: Κλασική λογοτεχνία και κόμικς • Πα-
τρίσια Γερακοπούλου: Μεγαλώνοντας με υπέρ-
ήρωες: κόμικς, ταυτότητα και μετανεωτερικότητα

Γεωργία Ζακοπούλου: Μετάφραση λογοτεχνί-
ας, διαδρομές και αναδρομή • Άρης Λασκα-
ράτος: Η σειρά Modern Greek Classics των 
εκδόσεων Αιώρα • Peter Mackridge: Για τα 
μεταφραστικά προβλήματα στον Βιζυηνό

Αναστασία Ζέππου: Σιμόν Βέιλ

Γιάννης Κιουρτσάκης • Δημήτρης Κόκκινος

Γιάννης Χρυσανθόπουλος: Μνήμη Σ. Πατατζή

Μυρτώ Βαξεβάνη • Φραγκίσκος Καλαβάσης • 
Δώρα Παρδάλη

3

5
8

10
14
15

18

19
27

43

84

96

112

131

138

148
149
152
157
162
165

Nesides 13 - Nov 05.indd   2Nesides 13 - Nov 05.indd   2 7/11/2015   7:59:37 πμ7/11/2015   7:59:37 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



3

Νησίδες 13

Λουκανός

Φαρσάλια

Λάτρης του μεγαλείου ο Καίσαρας εξερευνά τις αμμου-
 διές του Σίγειου,
τον ποταμό Σιμόη, και το Ρέτιο που 'ναι για πάντα
 σφραγισμένο από τον Αίαντα
του Έλληνα τον τάφο κι από τους άπειρους νεκρούς που
 έχει ο Όμηρος υμνήσει.
Πλανιέται γύρω στην πυρπολημένη Τροία (ένα όνομα
 μονάχα...)
αναζητώντας τα ερείπια τα τρανά του τείχους του
 Απόλλωνα.
Τώρα, ερημωμένα δάση και σάπια κούτσουρα από
 δέντρα
γέρνουν βαριά πάνω στου Ασσαράχου το παλάτι,
και νεκρωμένες ρίζες στραγγαλίζουν τους θεϊκούς
 ναούς,
κι ολάκερο το κάστρο μάζα από θάμνους μοιάζει.
 Ακόμα και τα ερείπια ερημωμένα είναι.
Κοιτάζει μ' απορία το βράχο της Ησιώνης, με τ' άντρο
 με τις φυλλωσιές
όπου η Αφροδίτη η θεά με τον Αγχίση αντάμωσε.
 Εδώ 'ναι κι η σπηλιά
όπου ο Πάρις τη θεά είχε βραβεύσει, εδώ έγιν' η αρπα-
    γή του Γανυμήδη, και θρήνησε η Ναϊάδα Οιώνη.
Η κάθε πέτρα πλούσια σ' αναμνήσεις. Χωρίς να το
 καλοσκεφτεί, πηδάει
ένα μισόστεγνο ρυάκι: ο Ξάνθος είναι ποταμός! Αμέρι-
 μνα τα βήματά του σέρνει
μες στο ψηλό γρασίδι. Ο ντόπιος ξεναγός του λέει να
 προσέχει: τα κόκαλα του Έκτορα πατάει.
Σκόρπιες εδώ κι εκεί βεβηλωμένες πέτρες. “Πώς;”
λέει ο ξεναγός, “έτσι περνάς μπρος στο βωμό του Δία;”
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Τι θεϊκό κι επίφοβο το έργο του ποιητή: μονάχα αυτός
αλλάζει τη Μοίρα την ανθρώπινη, και στους θνητούς
 χαρίζει αθανασία. 

(Λουκανός: Φαρσάλια, ΙΧ 961-81. Από: Paul Merchant: Το Έπος, εκδ. Ερμής 
1983, μτφρ. Ιουλιέττα Ράλλη ― Καίτη Χατζηδήμου).
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Δώρα Κασκάλη

Ορισμός
Εμείς που κάτσαμε στην όχθη
Εμείς που ιστορήσαμε την ατελεύτητη ροή
Εμείς που είδαμε ανθρώπους να πεθαίνουν
Να κάνουν την ιεροτελεστία του σωσμού
Μπροστά στο αδήριτο του κόσμου τέλος
Δεν ήμασταν ποτέ δειλοί.

Τους βλέπαμε να λιώνουν στις ρουφήχτρες
Να σήπονται μες στα καράβια των τρελών
Να αγαπούν την άστατή τους Τύχη
Και να θρηνούν το αδάμαστό της το φευγιό.
Εμείς τους κάναμε αξέχαστο το ξόδι.
Εμείς καρφώσαμε στη μνήμη τη ζωή.

Είχαμε ασήκωτο στους ώμους μας
Το βάρος
Και το φορτώσαμε στης λέξης την ταφή.

Μας είπαν μύστες κι ένθεους
Προφήτες
Και ας τρεφόμασταν απ' της θυσίας την πληγή.
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Λεύκες 2014
Κάθομαι απέναντί τους.
Το θήλυ κι ο αρσενικός χορός.
Η σούμα πάνω στο τραπέζι προσωρινά
τους ερεθίζει. Γρήγορα γίνομαι αόρατη.
Όταν δεν έχουν βλέμμα ―είθισται―
δεν έχω σώμα.

Κάποτε ήμουν η επιθυμία
η εκπλήρωση
η αναπλήρωση.
Με ήθελαν μισή
του ενός τετάρτου ―διορθώνω―
κάποτε ήθελαν να κατέχουν.

Τώρα λείπω
από τους ενεστώτες χρόνους
τους ανιόντες πόθους.
Παλιώνω και παρηγορούμαι.
Γκρίζο στο μαύρο, τοπογραφικό μπλάβων
αρτηριών πάνω στο κρεμεζί.

Είμαι δέρμα που λιώνει σαν αναμνηστικό
στις σελίδες εφηβικών ημερολογίων
είμαι ανίσχυρες λέξεις
είμαι σωσμένη αργά
είμαι ανυπεράσπιστη ―αισίως―
στην αναπόδραστη ανυπαρξία.
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Τα χρειώδη 
Έτσι να ζω με το Τίποτε
να κολατσίζω με δυο λέξεις,
να κάνω προσκέφαλο
κάτι σκονισμένα βιβλία ποιητών
να πίνω καφέ με
τον Ακέραιο Παπαδιαμάντη μου.
Να δίνω καταφύγιο στο δαρμένο σκυλί
που το λέγανε Καλοσύνη.

Γι' όποιον με θυμηθεί
έχω στη στάμνα μου  κρύο νερό 
έξω απ' την πόρτα. 
Για όποιον μ' αγαπήσει
μια φέτα ψωμί με ζάχαρη
ένα ριπίδι μ' όλα τα χρώματα
και μια λιακάδα μέσα στο σαλόνι μου.
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Δ.Π. Περέογλου

Ο Αχιλλεύς και η χελώνα
Η ιστορία παλαιά και σε γενικές γραμμές έχει ως εξής:
Ο γνωστός, και μη εξαιρετέος, περιβόητος, ωκύπους Αχιλλεύς 
τρέχει-τρέχει μα δε φτάνει την, εν πολλοίς, θαυμαστή για την 
υπομονή κι επιμονή της, ταπεινή χελώνα. 
Δέκα μέτρα είχε προβλέψει η γενναιοδωρία του να χαρίσει στον 
άνισο τούτο αγώνα ― προβάδισμα ντυμένο του Αντισθένους το 
ιμάτιο. Πέντε δρασκελιές αλαζονείας έφταναν για της διαφοράς 
την κάλυψη, μα δεν περίσσευαν, αφού ένα ολόκληρο μέτρο 
εμπρός του βρισκόταν τώρα η χελώνα˙ μα σαν κι αυτό το κάλυ-
ψε, δέκα εκατοστά πάλι τους χώριζαν, της φιλότιμης επιμονής 
της τα δέκα τεράστια εκατοστά που υπολειπόμενα θυμίζουν 
της ματαιότητας την άγονη σβελτάδα, μιας και 

πάντα υπάρχει κάπου μια χελώνα που, αν και βραδύπους, 
καρπαλίμως θρυλεί και μνημειώνει το ανυπέρβλητο σθένος 
του αντι-ήρωα, επιβεβαιώνοντας ενίοτε τον φιλόσοφο ή τον 
μυθοπλάστη, 
μα ποτέ τον επηρμένο, ανυπερθέτως! 
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Το Καθάρισμα
Το καθάρισμα για σένα ποτέ δεν ήταν πρόβλημα ―εύκολη δου-
λειά―
ας είναι καλά ―καλή τους ώρα― της εισόδου το ευχητήριο χα-
λάκι, πυλωρός στις συχνές αρμένισσες επισκέπτριες σκόνες και 
το μαγικό του σαλονιού το περσικό, 
οικοδεσπότης τόσο ευγενικός και πάντα πρόθυμος να εξαφανί-
σει καταζητούμενες 
δραπέτισσες βρωμιές, κατάδικα μίση, φυγόδικα ψέματα.
Απ’ την άλλη, η μικρή, συμπονετική και τόσο μεγαλόψυχη 
ντουλάπα λήθης˙ 
αγόγγυστα να φυγαδεύει δεκάδες ρούχα αλαζονείας, τρύπιες 
κάλτσες προδοσίας, 
μπότες βίας, παντόφλες χυδαιότητας.
Αλήθεια, το καθάρισμα για σένα ποτέ δεν ήταν πρόβλημα 
“piece of cake”
κατά πως θα ᾿λεγε της πεθεράς το εύσημο χαμόγελο ― τόσα 
βλέπει…

όμως ό,τι έκρυψες, αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί, θα 
επιστρέψει
και θα καταλύσει στο διάβα του ό,τι βρει…
ψυχή τε και οίκω! 
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Πάνος  Δρακόπουλος

Τέσσερα ποιήματα
I.

Η ΑΠΌΧΗ ΣΤΟ ΧΈΡΙ ΤΟΥ ΠΛΆΤΩΝΑ

Έβαλε έναν καθρέφτη
απέναντι
σε καθετί το απτό και ορατό
και σ’ αυτόν ψάρεψε
το έναστρο ιδεατό.

Έναν καθρέφτη
υλικότατο ασφαλώς.
Λέξεις και ανασκευές.

Δόξες και δοκιμές
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II.
Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΈΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ

Αντάμωσε τον Σίσυφο
στο οικείο σαρκοβόρο 
  ανηφόρι 
προτού τον σύρει ο βράχος
αμετάκλητα 
  ως το άλαλο κενό.

Παράλογο ―μα τον Δία― 
  παράλογο πολύ,
να ᾿χεις ποδοπατήσει εσύ 
  πρώτος τον Χάρο!
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III.
Ο ΛΕΠΤΟΔΕΊΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΙΞΒΈΡΓΗΣ (KÖNIGSBERG)

Κουρδιζόταν ολάκερη η σχολή 
―συνάδελφοι και φοιτητές―
με το μικρό του ρολογάκι.

Έπειτα 
με τα «καθεαυτό»
τους «καθολικούς» του «νόμους»
τα a posteriori της κριτικής του,
γενιές επί επιφανών γενιών 
―από τον Natorp κι εδώθε.

Μέχρι που ήρθε στο φως του 20ου αιώνα
πως ο χρόνος και ο χώρος ―στο βάθος―
χώρια δεν υπάρχουν
και μάς έμεινε αμανάτι
ο ακριβής λεπτοδείκτης!
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IV.
ΜΕ ΤΗ ΒΆΡΚΑ ΤΟΥ Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΆΔΗ

Μια βάρκα απ’ το πουθενά
 τον έσωσε 
από βέβαιο εκτελεστικό απόσπασμα,
ένα κομπολόι χρόνια μελέτης κι ανασκαφής
στην ‘πόλιν’
και στους εκλεκτούς της συγγραφείς,
απ’ το καθεστώς των καρεκλοκένταυρων 
 όπου γης.

Αγνώμων δε στάθηκε 
ούτε για την νόμιμη μοιχεία της μιας νύχτας.

Κυρίως ως προς το κοινό μυστικό
που μοιράζονται
όσοι μόχθησαν
για να βρουν μέχρι πού πατώνει
η λογική:

Στα ρηχά της ψυχής.

Όλων μας.

Από την ανέκδοτη ποιητική ενότητα Η κληρονομιά του λάθους (2007).
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Χαρά Κοσεγιάν

Θαλασσινή αύρα
Στη θάλασσα
μια χοάνη
παιδική

κίτρινα κοχύλια
ανεμίζουν δάκρυα
μανιασμένη φυγή
χτυπημένη οξεία.

Λάτρεψες
την αλμύρα

το άγριο μάτι του Θεού
οι σειρήνες ευκταίες

στο τέλος του προορισμού
μακροβούτι ―

Αύριο πάλι ξημερώνει μια
νέα μέρα
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Ειρήνη Λαρδούτσου-Κούρτη

Κόκκινες γόβες
Κόκκινες υπερφίαλες, φινέτσας προβολές
από καλούπι που 'τυχε χέρι τρανού μαστόρου
Ζευγαρωμένα είδωλα, πάθους υπερβολές
μ' αλαζονεία γίνεστε δοχεία οινοφόρου.

Καμπύλες που αγκαλιάζετε τις άκρες των κορμιών
και σε θεμέλια χιλιοστού ζητάτε να στηρίξουν
το λίκνο που ξεχάστηκε στη μήτρα των γοφών
σα νανουρίζει πυρκαγιές που λάβες θα ξυπνήσουν.

Της Έριδας λακτίσματα, του Νάρκισσου ηδονές
ατίθασες οργώνετε στενά και λεωφόρους
με μανιφέστο στέκεστε στου πόθου τις στοές
και σε παιχνίδια ερωτικά ρυθμίζετε τους όρους

Γόβες ιέρειες πορφυρές ταγμένες στην Concordia
Στιλέτα που σουβλίζετε ματιές από Discordia. 
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Χάπια για την ποίηση
Μες σε ντουβάρια πλίθινα και σε φαρμακοτρίφτες
ή σε βιτρίνες λαμπερές με ντεμοντέ ντεκόρ
γυρίζεις ολομόναχος τις άδειες σου τις νύχτες
για να σωπάσεις την ορμή των ψυχικών μποφόρ

Πληρώνεις μαλλιοκέφαλα για χάπια που σου δίνουν
ανίδεοι, κομπάζοντες, καλαμοκρατημένοι
θαρρούν πως ειν' τα χάπια τους το βάλσαμο και σβήνουν
όποια ελπίδα σου 'μεινε μες στο μυαλό δεμένη

Μα χάπια για την ποίηση, άλλος δε θα σου δώσει
πέρα απ' αυτόν που μέσα σου θα βρει το γιατρικό,
που σιωπηλός μ' υπομονή τις φλόγες θα φουντώσει
 
για να σου κάψουν τα φτερά που λάμπαν στο κενό,
και σαν το φοίνικα σοφά τις στάχτες σου θ' απλώσει
να γεννηθείς απ' την αρχή για νέο Βατερλό.

. 
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Ταγκό
Συλλέγοντας σημεία μου, σχεδίασες τον κύκλο,
μέσα να γυροδέρνομαι, σβήνοντας τη φυγή
στο κέντρο του μου δώρισες τον πιο ζεστό μου ύπνο
μ' όνειρα που σου γύρεψαν πάθους επιστροφή

Στον κύκλο που μας άντεξε μοιράσαμε ανάσες
κρατήματα, μυρίσματα,  αχόρταγες σιωπές
ματιές που διαπεράσανε τους πετ(π)ρωμένους φράχτες
και στων ψυχών τ' αντάμωμα, σπασμένες αντοχές

Έρωτας ήσουν ή αυτός διάλεξε τη μορφή σου
τους χρόνους πως τους βούλιαξες σ' απύθμενο βυθό
τις άμυνες θρυμμάτισε με ψίθυρο η φωνή σου
κι άμαθη με οδήγησες σ' ένα τρελό ταγκό 

Μέσα σε κάδρα οι στροφές τα βήματα κι κάμψεις
τατού όπου μ' ακούμπησες, φωτό οι αντιστάσεις
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Φροσούλα Κολοσιάτου

Η βουή του βουνού (Το γεφύρι της Πλάκας)
Σαν να μην άντεξες 
Χάδι θεού 
Φιλί γοργόνας 
Ακόμα και η ηχώ 
Κουβάλησε μηνύματα καταστροφής 
Μέσα το ανελέητο χτύπημα του χρόνου 
Υδατοφράκτης της μνήμης
Απο πάνω στέκει η ομίχλη 
Ένας άγγελος ψεύτης 
Το φεγγάρι ουρλιάζει 
Φέρνει το νερό μουρμούρα 
Την ηλικία που έχει τώρα η ιστορία
Θολό και σιγανό μοιρολόι
Μονότοξη θλίψη 
Αδιάφορα το φως χαμηλώνει
Εύθραυστη εκεχειρία 

Το υγρό στοιχείο έφερε κλάμα 
Στο σκαλοπάτι του άστρου 
Η καταγωγή σου διασχίζει το χάρτη 
Κατακλύζουν αθάνατα λόγια 
Μάσκες από πορσελάνη 
Αργά καθηλώνουν 
Αντίλαλους μύθων 
Πετιούνται τώρα πέτρες προς τον ουρανό.
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Ευσταθ ία Δήμου

Οι δίδυμες

Ο Ευτύχης Σκάρπας, στην αρχή της τέταρτης δεκαετίας του, 
τριάντα δύο και κάτι χρονών ακριβώς, βρισκόταν ακόμα 
στο μηδέν. Έχοντας τελειώσει το Μαθηματικό εδώ και δέ-

κα χρόνια και με ένα μεταπτυχιακό στη Διδακτική, έψαχνε συ-
νεχώς δουλειά· όργωνε ανελλιπώς με το βλέμμα του τις εφη-
μερίδες με τις αγγελίες και πήγαινε με χτυποκάρδι από ακρόα-
ση σε ακρόαση κι από συνέντευξη σε συνέντευξη. Στη διάρκεια 
μιας τέτοιας συνέντευξης, κάποιος παρατήρησε ότι ο νεαρός αυ-
τός είναι πλασμένος μόνο για δάσκαλος. Πραγματικά, ο ίδιος 
ο Σκάρπας παραδεχόταν συχνά πως οποιαδήποτε άλλη δουλειά 
τον άφηνε απλά αδιάφορο. Του άρεσε πολύ η διδασκαλία και 
ονειρευόταν μια θέση σε σχολείο. Τίποτα άλλο.

Η δεκαετία που είχε περάσει από το τέλος των σπουδών του 
σημαδεύτηκε από αυτή του την επιθυμία και όλα εκείνα τα ιδι-
αίτερα μαθήματα που κατά καιρούς έβρισκε ήταν απλώς στα-
γόνες λάδι που φούντωναν ακόμα περισσότερο τη φλόγα του 
ονείρου του. Όσα έφταναν στ’ αυτιά του για την άθλια κα-
τάσταση στην οποία είχε περιέλθει η παιδεία, του φαίνονταν 
υπερβολές. Γκρινιάζουν, σκέφτονταν για τους διορισμένους συ-
ναδέλφους του, ότι τα παιδιά άλλαξαν και δεν είναι όπως πα-
λιά, όμως τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Ο Σκάρπας ήταν απλός 
χαρακτήρας, σκέφτονταν θετικά, και παρέμεινε έτσι και μετά 
το πέρας τόσων χρόνων.

Η λαχτάρα του να βρει μια θέση σε σχολείο ήταν τόση που, 
όπως συμβαίνει σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις, τον έκανε να 
αποτύχει στους δύο διαγωνισμούς που έγιναν για την πρόσλη-
ψη εκπαιδευτικών. Είναι αλήθεια πως ο Ευτύχης έβαλε τα δυ-
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νατά του, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Έτσι, έπειτα από δύο απο-
τυχίες, το πήρε απόφαση πια, το συνήθισε και, κάποια στιγμή, 
έπιασε τον εαυτό του να μην θέλει να μπει ξανά σε αυτή τη δι-
αδικασία, αρνήθηκε μάλιστα την πρόταση της μητέρας του να 
γραφτεί σε ένα φροντιστήριο που εξασφαλίζει σίγουρη επιτυ-
χία. Άρχισε λοιπόν να ψάχνει για μια οποιαδήποτε άλλη δου-
λειά, επιστράτευσε κάθε γνωριμία που έκρινε ότι θα του ήταν 
χρήσιμη, επισκέφτηκε και ένα δυο γραφεία ευρέσεως εργασίας 
και που τον έχανες που τον εύρισκες να τηλεφωνεί και να στέλ-
νει βιογραφικά. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ήταν μάλλον φτωχά 
κι ο Σκάρπας είχε αρχίσει να σκέφτεται ότι ούτε εδώ θα φτου-
ρήσει η προσπάθειά του. Ωστόσο δεν εγκατέλειπε τον αγώνα.

Πραγματικά, ύστερα από πολλές αποτυχημένες κρούσεις, η 
τύχη φάνηκε να του χαμογελά. Ο ιδιοκτήτης ενός γραφείου ιδι-
ωτικών ερευνών τον συμπάθησε και τον προσέλαβε, στην αρ-
χή ως βοηθό στις διάφορες υποθέσεις και αργότερα «βλέπουμε». 
Ένα πρωί, δύο μήνες μετά την πρόσληψή του, την ώρα που 
ο Σκάρπας απολάμβανε τον καφέ του στη βεράντα λίγο πριν 
φύγει για τη δουλειά, δέχτηκε ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα. 
Ήταν από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ού-
τε λίγο ούτε πολύ τον καλούσαν να παρουσιαστεί και να ανα-
λάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής καθηγητής σε ένα λύκειο των 
ανατολικών προαστίων της Αθήνας. Ο Σκάρπας, χωρίς δεύτερη 
σκέψη, χωρίς καν να αναλογιστεί ότι η θέση αυτή του προσφέ-
ρονταν για δύο μονάχα μήνες, αφού είχε ήδη μπει ο Μάιος, δέ-
χτηκε αμέσως, θα ’λεγε μάλιστα κανείς ότι καθόλου δεν ξαφ-
νιάστηκε από το τηλεφώνημα αυτό αλλά το περίμενε σαν κά-
τι φυσικό και αναμενόμενο. Για να γιορτάσει το θαυμάσιο νέο, 
αποτελείωσε τον καφέ του βάζοντας τέρμα στο στερεοφωνικό 
το αγαπημένο του τραγούδι.

Την επόμενη μέρα, μέχρι να φτάσει στο σχολείο, προσπα-
θούσε να ξεχάσει όσα του έσουρε το αφεντικό του όταν άκουσε 
την απόφασή του να τα παρατήσει. Μόλις αντίκρισε το σχολικό 
κτίριο οι τύψεις του έκαναν φτερά και χάθηκαν μαζί με πολ-
λές άλλες σκέψεις. Διέσχισε την αυλή και μπήκε σε έναν μεγάλο 
σκοτεινό διάδρομο. Στο τέρμα του διαδρόμου ήταν το γραφείο 
των καθηγητών και ακριβώς δίπλα του διευθυντή. Εκεί μπήκε 
πρώτα ο Σκάρπας.
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Ο διευθυντής ήταν ένας σκυθρωπός πενηντάρης, μαθηματι-
κός και αυτός, με πρησμένα κόκκινα μάτια. Προς μεγάλη του 
απογοήτευση τον άκουσε να λέει ότι δεν προλαβαίνει να κά-
νει παρά λίγες μόνο παραδόσεις, καθώς οι εξετάσεις φέτος εί-
χαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν νωρίτερα. Τα πράγματα 
όμως ήρθαν χειρότερα. Ο Ευτύχης ευτύχησε να μπει στην τά-
ξη για δύο μόνο εβδομάδες. Στη διάρκεια των λιγοστών αυτών 
μαθημάτων είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ότι ο προηγούμε-
νος καθηγητής είχε κάνει μάλλον ζημιά στα παιδιά, καθώς ού-
τε την ύλη είχε ολοκληρώσει, ούτε τα σοβαρά κενά των μαθη-
τών του είχε καλύψει. Έπρεπε να γίνει πολλή και δύσκολη δου-
λειά. Ο Σκάρπας προσπάθησε με σύστημα και μεθοδικότητα να 
διορθώσει ό, τι μπορούσε. Να ολοκληρώσει τα δύο τελευταία κε-
φάλαια στην Άλγεβρα της πρώτης λυκείου, να διδάξει από την 
αρχή το πυθαγόρειο θεώρημα στους μαθητές της δευτέρας, να 
τους μάθει τον σωστό τρόπο να διαβάζουν την εκφώνηση μιας 
άσκησης και να εντοπίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα, να 
τους εξοικειώσει από την αρχή με τις βασικές έννοιες της μαθη-
ματικής επιστήμης. Από τον τρόπο που εργάστηκε και από τις 
θετικές εντυπώσεις που άφησε σε συναδέλφους και μαθητές, θα 
’λεγε κανείς ότι επρόκειτο για έναν έμπειρο επαγγελματία και 
όχι για κάποιον που βρίσκεται στην αρχή της επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας. Ο Σκάρπας είχε καταφέρει να αποδείξει πε-
ρίτρανα ότι η καλή διδασκαλία δεν είναι τόσο θέμα γνώσεων, 
όσο ενέργειας και ταλέντου. Ο μόνος που παρακολουθούσε μάλ-
λον συνοφρυωμένος όλη αυτήν την έκρηξη θαυμασμού ήταν ο 
διευθυντής και μέσα του, βαθιά μέσα του, σκεφτόταν ότι ήταν 
μάλλον κακή ιδέα να ζητήσει μαθηματικό στο τέλος της σχολι-
κής χρονιάς. Ησύχασε όμως με τη σκέψη ότι σύντομα ο Σκάρ-
πας θα αποτελούσε παρελθόν για το λύκειό του.

Πραγματικά, οι τελευταίες μέρες των μαθημάτων πέρασαν 
πολύ γρήγορα και η πρώτη μέρα των εξετάσεων έφτασε γαλα-
νή και ηλιόλουστη. Ο Σκάρπας θα αναλάμβανε καθήκοντα επι-
τηρητή στο μάθημα της ιστορίας και έπειτα θα παρέμενε στο 
σχολείο για να βγάλει θέματα στη γεωμετρία. Στο ίδιο περίπου 
μοτίβο κινήθηκε το πρόγραμμα ολόκληρου του μήνα που κύ-
λησε δύσκολα μέσα σε μια εξουθενωτική αναμονή του τέλους. 
Ώσπου, επιτέλους, ήρθε η ώρα της διόρθωσης και βαθμολόγη-
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σης των γραπτών. Ο Σκάρπας ξεκίνησε με την άλγεβρα της δευ-
τέρας λυκείου και, προς μεγάλη του απογοήτευση, διαπίστωσε 
ότι η τάξη είχε πατώσει. Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε ένα μονα-
δικό εικοσάρι που πήρε μια μαθήτρια. Όλοι οι υπόλοιποι κινή-
θηκαν κοντά στη βάση. Ευτυχώς δυο τρία ήταν μόνο τα γρα-
πτά που έπεσαν κάτω από τη βάση με το ένα από αυτά να μην 
μπορεί να πάρει ούτε τρία. Ο μαθηματικός έσπευσε αμέσως να 
βρει τη γεωμετρία της μαθήτριας αυτής, με την κρυφή ελπίδα 
να έχει πάει καλύτερα και, με τον συμψηφισμό των μαθημά-
των, να γλιτώσει το Σεπτέμβρη.

Για πρώτη φορά στη ζωή του τα μάτια του θα πρέπει να 
έμειναν τόση ώρα ανοιχτά, γουρλωμένα από την έκπληξη. Η γε-
ωμετρία της Μαρίας Βλαστού, αυτό ήταν το όνομα της κοπέ-
λας, άξιζε το απόλυτο άριστα. Η καλή του διάθεση αμέσως εξα-
νεμίστηκε. Τη θέση της πήρε η καχυποψία και η ανυπομονη-
σία να αποκαλύψει την πλεκτάνη. Η αρχική του σκέψη ήταν 
πως πρόκειται για μια κλασική περίπτωση αντιγραφής. Γρήγο-
ρα όμως απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο αφού, όπως είχε και ο 
ίδιος διαπιστώσει, ιδίοις όμμασι, η επιτήρηση των συναδέλφων 
του ήταν υποδειγματική. Κάτι άλλο συνέβαινε.

Πήρε να διορθώνει τα υπόλοιπα γραπτά. Πολύ γρήγορα δια-
πίστωσε ότι το χειρότερο γραπτό ανήκε στην Άννα Βλαστού, τη 
μαθήτρια που είχε βαθμολογήσει με άριστα στην άλγεβρα. Άρχι-
σε να καταλαβαίνει και να θυμάται. Η απόλυτη ομοιότητά τους 
είχε μαγνητίσει το βλέμμα του για αρκετή ώρα την πρώτη μέ-
ρα που μπήκε στην τάξη τους. Ασκημένος από παιδί να ανακα-
λύπτει τις μικρές, ανεπαίσθητες διαφορές ανάμεσα σε δύο όμοι-
ες παραστάσεις, είχε τότε διαπιστώσει ότι οι δύο κοπέλες διέφε-
ραν ελάχιστα στο βάρος. Η διαφορά αυτή μάλιστα δεν εκδηλώ-
νονταν στο σώμα, αλλά στο ελαφρώς μεγαλύτερο προγούλι της 
μιας που, καθώς έσκυβε στο βιβλίο της, διέγραφε μία ολοκάθα-
ρη καμπύλη κάτω από το σαγόνι της.

Τα πράγματα ήταν πλέον ξεκάθαρα. Οι δύο αδελφές είχαν 
αντιστρέψει τα ονόματα στις κόλλες τους. Επρόκειτο δηλαδή 
κανονικά για μια αξιόποινη πράξη εξαπάτησης. Ο Σκάρπας συ-
γκέντρωσε μπροστά του τα τέσσερα γραπτά. Θα ’λεγε κανείς ότι 
ήταν γραμμένα από τον ίδιο άνθρωπο. Ο γραφικός χαρακτήρας 
των δύο μαθητριών δεν διέφερε καθόλου. Αυτό βεβαίως δυσκό-
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λευε την κατάσταση. Όσο κι αν προσπαθούσε ο μαθηματικός 
δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα γραπτά σε δυάδες. Ώσπου ανακά-
λυψε μια μικρή λεπτομέρεια. Στα δύο γραπτά που ο Σκάρπας 
βαθμολόγησε με άριστα, μία από τις αδελφές, άγνωστο ποια, 
έκλεινε με μια μικρή ουρίτσα το κεφάλι του δύο.

Έχοντας πια όλες τις αποδείξεις στα χέρια του, έσπευσε αμέ-
σως να καλέσει τις δύο μαθήτριες και να τις κάνει να παρα-
δεχτούν την απάτη που είχαν στήσει, ελπίζοντας, προφανώς, 
πως θα ξεγελάσουν έναν νέο καθηγητή που ελάχιστα τις γνώ-
ριζε. Εκείνες εμφανίστηκαν μπροστά του χωρίς το παραμικρό 
ίχνος φόβου ή ντροπής. Αρνήθηκαν με μια φωνή όσα τους κα-
ταλόγισε. Η Άννα, πλέκοντας τα δάχτυλα στα μαλλιά της, επέ-
μενε πως λάτρευε την άλγεβρα και μισούσε τη γεωμετρία και 
η Μαρία το αντίστροφο. Το περίεργο ήταν ότι φαίνονταν βα-
θιά πεπεισμένες για όσα παράλογα υποστήριζαν και η βεβαιότη-
τά τους αυτή συνιστούσε την ειδοποιό διαφορά από άλλες ανά-
λογες περιπτώσεις μαθητών που επιχειρούσαν να καλύψουν ο 
ένας τον άλλο.

Ο Σκάρπας γρήγορα κατάλαβε πως δεν πρόκειται να βρει 
άκρη. Εκνευρισμένος, αναζήτησε τον διευθυντή. Εκείνος, αφού 
τον άκουσε ατάραχος, σηκώθηκε και έκλεισε απαλά την πόρ-
τα του γραφείου του. «Βγάλε τον μέσο όρο, βάλε και στις δύο 
από ένα έντεκα και ξέχνα την υπόθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που γίνεται αυτό. Από τότε που ήρθαν στο λύκειο το ίδιο τρο-
πάρι. Κανείς μας δεν ξέρει ποια είναι η άριστη και ποια ο πά-
τος. Η μία καλύπτει την άλλη. Δεν θα βρεις άκρη», του είπε. Ο 
Σκάρπας, όταν κατάφερε να ξεπεράσει το πρώτο σάστισμα, προ-
σπάθησε να αρθρώσει τις αντιρρήσεις του. Τις επικέντρωσε μά-
λιστα στον εαυτό του και μίλησε για την ικανότητά του να φέ-
ρει σε πέρας το δύσκολο έργο της αποκάλυψης της πλεκτάνης. 
Μίλησε και για το βάρος των ευθυνών που επωμιζόταν. Ο διευ-
θυντής όμως τον καθησύχασε με τη διαβεβαίωση ότι δεν χρει-
άζεται καθόλου να πονοκεφαλιάζει γι’ αυτό και ότι από εκεί-
νον δεν απαιτείται τίποτε άλλο παρά μόνο η βαθμολόγηση των 
γραπτών. «Μην πας γυρεύοντας. Κάνε αυτό που σου είπα και 
μη σκοτίζεις περισσότερο το κεφάλι σου και μένα», έκανε με νό-
ημα ο διευθυντής, αφήνοντας με τα λόγια του αυτά να εννο-
ηθεί ότι η επανάκλησή του μαθηματικού την επόμενη χρονιά 
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επέβαλλε την επίδειξη καλής υπηρεσιακής διαγωγής, πειθαρχί-
ας και συμμόρφωσης στα κελεύσματά του. Η ατμόσφαιρα είχε 
βαρύνει επικίνδυνα και ο Σκάρπας, που μέχρι τη στιγμή εκεί-
νη τον άκουγε μουδιασμένος, θεώρησε καλό να αποχωρήσει. Μα 
δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια.

Το βράδυ εκείνο κοιμήθηκε ελάχιστα. Την επόμενη μέρα απο-
φάσισε να μιλήσει στους συναδέλφους του και να ζητήσει στή-
ριξη. Περίμενε με αρκετή αγωνία τις αντιδράσεις τους που, όπως 
ήλπιζε, θα ήταν παρόμοιες με τη δική του. Η έκπληξη όμως που 
του επιφυλάχθηκε ήταν παραπάνω από δυσάρεστη. Οι περισ-
σότεροι του δήλωσαν ρητά και απερίφραστα ότι δεν θέλουν να 
ανακινήσουν ένα θέμα που και στο παρελθόν τους είχε απασχο-
λήσει χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Ζητούσαν επίσης και 
από τον ίδιο να πράξει αναλόγως. Δεν του έκρυψαν ότι η επιμο-
νή του να διαλευκάνει την υπόθεση έρχεται σε αντίθεση με την 
κοινή γραμμή που είχαν αποφασίσει να κρατήσουν πάνω στο θέ-
μα αυτό. Σκόπευαν μάλιστα να καλύψουν τις δύο αδελφές και 
για άλλα ανάλογα περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων. «Μαλάκες», σφύριξε μέσα από τα δόντια του ο 
Σκάρπας, βγαίνοντας μανιασμένος στην αυλή να κάνει ένα τσι-
γάρο. Από τη γωνία όπου στάθηκε έβλεπε τις αδελφές Βλαστού, 
πιασμένες χέρι χέρι, να κόβουν βόλτες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Εκεί τον βρήκε η φιλόλογος η οποία, σε ήρεμο τόνο, προσπά-
θησε να τον πείσει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πρόκειται για μια 
ακραία ―είναι αλήθεια― επίδειξη αλληλοϋποστήριξης και αλ-
ληλεγγύης που έχριζε επαίνων και επιδοκιμασιών παρά τιμωρί-
ας. Ο Σκάρπας την άκουγε κατάπληκτος προσπαθώντας να διώ-
ξει μακριά την υποψία ότι η συνάδελφός του έχει σαλτάρει. Θα 
πίστευε κανείς ότι η επιθυμία της να είναι αγαπητή στα παιδιά 
υπαγόρευε και καθοδηγούσε αυτή την στάση, στην πραγματικό-
τητα όμως πρόκειταν για κάτι χειρότερο από αυτό αυτό: έβλεπε 
στην πράξη αυτή των κοριτσιών την υπέρτατη εκδήλωση της 
αγάπης τους και τον θαυμάσιο δεσμό τους που δεν έπρεπε με 
τίποτα να διαταραχθεί.

Μονάχα ο θεολόγος έδειξε να συμμερίζεται την οργή και 
την απογοήτευσή του. «Δίκιο έχεις. Είναι σκάνδαλο. Δεν μπο-
ρείς όμως να κάνεις τίποτα. Κανείς μας δεν μπορεί», είπε απι-
θώνοντας το χέρι του στον ώμο του συνομιλητή του. Μεσολά-
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βησε ένα διάστημα σιωπής και ύστερα ο θεολόγος τον τράβηξε 
παράμερα και με τόνο εμπιστευτικό άρχισε να του μιλά για την 
ιδιαιτερότητα και τη δύναμη του αδελφικού δεσμού που ένωνε 
τις δύο μαθήτριες και ελάχιστα θύμιζε τον δεσμό άλλων αδελ-
φών, ακόμα και διδύμων. «Αυτές, παιδί μου, είναι, πώς να στο 
πω, ένα πράγμα. Πολλές φορές προσπαθήσαμε να τις διαχωρί-
σουμε, αλλά μάταια, Έτσι, καταλήξαμε να τις βλέπουμε σαν ένα 
πρόσωπο. Θα ’λεγα μάλιστα ότι πολλοί από μας νιώθουμε πως 
είναι άσκοπη, ανίερη θα σου ’λεγα, κάθε προσπάθεια διαχωρι-
σμού τους. Δεν είναι μόνο η ομοιότητα των μορφών τους, πολύ 
περισσότερο από αυτό είναι η αίσθηση, παράδοξη και ανεξήγη-
τη, ότι δεν είναι καν δύο υπάρξεις, αλλά μία, ενιαία, ταυτόση-
μη και ίδια», είπε κοιτάζοντας με απλανές βλέμμα τον μαθημα-
τικό. «Ένα κι ένα δεν κάνουν πάντα δύο, νεαρέ μου. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα και πρέπει να την δεχτείς», κατέληξε σε τό-
νο διδακτικό ο θεολόγος.

Η τελευταία φράση δεν άφηνε την παραμικρή αμφιβολία 
στον Σκάρπα ότι ο θεολόγος ήταν μιλημένος από τον διευθυντή 
και, κατά κάποιον τρόπο, επιστρατευμένος για αυτήν την πολι-
ορκία πειθούς. Βέβαια, όπως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει αρ-
γότερα, ο θεολόγος δεν είχε άδικο σε όσα εξωφρενικά υποστήριξε. 
Πολλοί συνάδελφοί του είχαν υιοθετήσει το αλλοπρόσαλλο σκε-
πτικό του συναδέλφου τους και αναφέρονταν στις δύο κοπέλες 
σαν μία, χρησιμοποιώντας το κοινό όνομα Άννα Μαρία. Οι δύο 
μαθήτριες, συνενωμένες όχι μόνο ονομαστικά αλλά και βαθμο-
λογικά (το κόλπο είχε αποδώσει καρπούς και σε άλλα μαθήματα), 
θα μπορούσαν να περάσουν πράγματι για μία, αφού μάλιστα πο-
τέ κανείς δεν τις έβλεπε χώρια, αλλά πάντα μαζί, και πάντα κολ-
λημένες τη μία δίπλα στην άλλη. Η ένωση αυτή είχε φτάσει στο 
ασύλληπτο σημείο μιας απόλυτης ταύτισης, που δεν ήταν απλή 
ιδεοληψία, αποδοχή των ευσεβών πόθων των δύο αδελφών, αλ-
λά επιβεβλημένη πια και αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Ο νε-
αρός μαθηματικός έβλεπε με φρίκη ολόκληρο το σχολείο, καθη-
γητές και μαθητές, να έχει βουλιάξει σε αυτή την ψευδαίσθηση 
και να αδυνατούν πια να επανέλθουν σε αυτό που ήταν η κα-
θαρή πραγματικότητα: ότι οι αδελφές ήταν δύο, ότι τα ονόματά 
τους ήταν Άννα και Μαρία κι αυτή την πραγματικότητα τίποτα 
και κανένας δεν μπορούσε να την αλλάξει.
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Φεύγοντας από το σχολείο, το ίδιο εκείνο μεσημέρι, ο Σκάρ-
πας, και ενώ έβαζε μπρος το αυτοκίνητό του, βάλθηκε να γε-
λάει μην ξέροντας πώς αλλιώς να αντιδράσει μπροστά σε όλη 
αυτή την αλλόκοτη κατάσταση. Ωστόσο το γέλιο αυτό σήμαινε 
ότι είχε αρχίσει κιόλας να σκέφτεται αλλιώς τα πράγματα και 
προσπαθούσε να οργανώσει το μηχανισμό αποδοχής τους. Με 
έναν περίεργο τρόπο ήταν πια σίγουρος πως έπρεπε να περάσει 
από όλα αυτά τα στάδια αντίδρασης, ακριβώς για να τα ξεπε-
ράσει και να αποδεχτεί τελικά αυτό που έμοιαζε αναπόφευκτο.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα εκείνης της νύχτας, ο Σκάρ-
πας σηκώθηκε από το κρεβάτι, έβαλε καφέ, άναψε τσιγάρο και 
κάθισε στο γραφείο του. Έφερε μπροστά του τα τέσσερα γρα-
πτά και πήρε να τα κοιτάζει για αρκετή ώρα με δυσθυμία. Η 
σιωπή τους τον ερέθιζε. Όταν ξημέρωσε πια για τα καλά έπια-
σε σφιχτά το κόκκινο στυλό και σχημάτισε δίπλα από το όνο-
μα κάθε μαθήτριας ένα είκοσι και ένα δύο, κλείνοντας, στα ει-
κοσάρια, με μια μικρή ουρίτσα, το κεφάλι του δύο. Μπήκε στο 
ντους και, μισή ώρα μετά, έφυγε για το σχολείο φρεσκολουσμέ-
νος και ευδιάθετος.
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James William Brown

Μιὰ πέστροφα στὸ γάλα
Μετάφραση: Αυγουστ ί νο ς  Τσ ιρ ιμώκος

Ὅλοι τό ᾿ξεραν πὼς ὁ Χένρυ πέθαινε. Τὸ μικρὸ καλα-
μωτὸ κρεβάτι ποὺ ἔστρωνε στὸ ξυλόσπιτό του δίπλα 
στὸ Γουώλντεν Πὸντ βρισκόταν τώρα στημένο μόνι-

μα στὸ σαλόνι τοῦ κάτω πατώματος καὶ ὁ ἴδιος κειτόταν ἐκεῖ 
γιὰ μῆνες, ἀνασηκωμένος στὰ μαξιλάρια του γιὰ νὰ ὑποδέχε-
ται φίλους καὶ γείτονες. Γινόταν πολλὴ κουβέντα τελευταῖα 
μεταξύ τους γιὰ τὴ μάχη ποὺ εἶχε δοθεῖ πρόσφατα στὸ Πί-
τσμπουργκ Λἀντινγκ, κοντὰ στὴν ἐκκλησία τοῦ Σίλο. Ἀπίστευ-
τα πολλοὶ σκοτωμένοι, πάνω ἀπὸ εἴκοσι χιλιάδες λέγανε, συνο-
λικὰ ἀπὸ τοὺς δύο στρατούς, τῆς Ὁμοσπονδίας καὶ τῆς Ἕνωσης. 
Τρεῖς ἀμέσως-ἀμέσως ἦταν ἀπὸ τὸ Κόνκορντ, μαζὶ κι ὁ μικρὸς 
τῶν Ντέιβις, κοντὰ στὸ Μπόστον Ρόουντ.

Ἀλλὰ ὁ Χένρυ δὲν πολυνοιαζόταν γιὰ τὰ νέα ἀπὸ τὸν πόλε-
μο. Τὰ μάτια του γυάλιζαν λαμπερὰ τώρα καὶ τὰ μάγουλά του 
ἦταν ἀναψοκοκκινισμένα. Μπροστὰ στοὺς ἐπισκέπτες του κα-
τάφερνε ἀκόμα νὰ ἐλέγχει τὸν σπασμωδικὸ βῆχα του, ποὺ κά-
ποιες φορὲς κατέληγε σὲ αἱμόπτυση. Μόνον ἡ ἀδελφή του, ἡ 
Σοφία, ἤξερε πόσο προχωρημένη ἦταν ἡ φυματίωσή του, μαζὶ 
μὲ τὶς ἐπιπλοκὲς ἀπὸ τὴν πλευρίτιδα. Ἡ Σοφία καὶ ἡ οἰκονόμος 
τους, ἡ Ἔλση, ἔπλεναν ἀσταμάτητα τὰ ματωμένα ἀσπρόρουχα, 
δουλειὰ ποὺ ἦταν πάρα πολλὴ γιὰ τὴν καθεμιά τους χωριστά.

Πολὺ ἀδύναμος αὐτὸ τὸ μαγιάτικο πρωινό γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ 
γράψει μόνος του, ὁ Χένρυ ὑπαγόρευε μιὰ σημείωση στὴ Σοφία. 
Ἀπευθυνόταν στὸν Ἔντουαρντ, τὸν γιὸ τοῦ Ἔμερσον, ποὺ θὰ 
ταξίδευε σύντομα στὰ δυτικά, στὰ Βραχώδη Ὄρη. «Πάρε μαζί 
σου μιὰ μύτη ἀπὸ βέλος», ἔλεγε ἀργά, μὲ κλειστὰ τὰ μάτια, «καὶ 
δὲς ἂν μπορεῖς νὰ βρεῖς πῶς τὶς φτιάχνουν οἱ Ἰνδιάνοι». Στα-
μάτησε, πασχίζοντας σιωπηλὰ νὰ ἐλέγξει τὸν βῆχα ποὺ ἄρχιζε 
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νὰ βράζει στὰ στήθια του, σὰν καταιγίδα ποὺ τὴν προαναγγέλ-
λουν ἀστραποβρόντια, κι ἔπειτα συνέχισε μὲ ξεσπάσματα. «Ψά-
ξε νὰ βρεῖς τὸν τάρανδο καὶ τὴν ἅλκη... μάθε τὰ μυστικά... τῆς 
ἀρχοντιᾶς τους. Δῶσε πίστη στὸ δάσος... καὶ τὸ λιβάδι... καὶ τὴ 
νύχτα... ὅταν μεγαλώνουνε τὰ καλαμπόκια.»

Ἡ Σοφία τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τὰ εἶχε ξανακούσει. Εἶχε 
διαβάσει τὸ νέο του δοκίμιο, τὸν «Περίπατο», πρὶν τὸ ταχυ-
δρομήσει στὸ Ἀτλάντικ Μάνθλυ τὸν περασμένο μήνα. Αὐτὸ 
ποὺ παρατηροῦσε τώρα, ὅμως, ἦταν πὼς τῆς ὑπαγόρευε τὰ λό-
για του μὲ ἔξαψη καὶ κάπως χωρὶς εἰρμό, σὰν νὰ τοῦ ᾿ρχονταν 
ἐκείνη τὴ στιγμή. Δὲν φαινόταν νὰ καταλαβαίνει ὅτι ἐπανα-
λαμβανόταν.

«Ὁ κυνηγὸς τῆς Ἀφρικῆς, ὁ Κάμμινγκ,» συνέχιζε, «μᾶς λέ-
ει πὼς... τὸ δέρμα τῆς ἀφρικανικῆς ἀντιλόπης... ὅπως καὶ τῶν 
περισσότερων ἄλλων φρεσκοσκοτωμένων τοῦ εἴδους... ἀναδίνει 
τὴν πιὸ γλυκιὰ μυρωδιά... ἀπὸ δέντρα καὶ χορτάρι.»

Σταμάτησε. Ἡ Σοφία περίμενε. Ὁ Χένρυ ἀπόμενε σιωπηλός, 
μὲ τὰ μάτια του πάντα κλειστά. Μετὰ ἀπὸ λίγο τὸν ρώτησε ἂν 
πρόσεξε ἀπὸ τὸ παράθυρο πόσο ὄμορφη ἦταν ἡ μέρα ἔξω. «Οἱ 
πρώιμες βιολέτες ἀνθίζουν πλάι στὴ σκάλα. Καὶ πάνω στὶς μη-
λιὲς διακρίνονται μικρὰ πράσινα καρπουδάκια.» Ὁ Χένρυ γύρι-
σε πρὸς τὸ παράθυρο καὶ κοίταξε, ἔπειτα ξαναστράφηκε.

«Δὲν μπορῶ νὰ δῶ καθόλου ἔξω.»
Τρομαγμένη ἡ Σοφία ρώτησε, «Ἐμένα μὲ βλέπεις;»
«Λίγο.»
Μήπως ἔπρεπε νὰ στείλει τὴν Ἔλση γιὰ τὸ γιατρό; Ἀλλὰ 

ἐκεῖνος τῆς εἶχε ἤδη πεὶ πὼς δὲν μποροῦσε πιὰ νὰ γίνει τίποτ᾿ 
ἄλλο, πέρα ἀπ᾿ τὸ νὰ τὸν ἔχει ὅσο πιὸ ἄνετα γινόταν. Νὰ τὸν 
βοηθᾶς νὰ ξεχνιέται, τὴν εἶχε συμβουλέψει. Πῶς ὅμως εἶναι δυ-
νατὸ νὰ κάνεις κάποιον νὰ ξεχνάει τὸ ἴδιο τὸ τέλος του; Κι 
αὐτὸς καθόταν στὸ κρεβάτι μέρα μὲ τὴ μέρα, μὲ πλήρη ἐπίγνω-
ση ὅτι πέθαινε, ἀλλὰ κάνοντας ὅσο λιγότερη ἀναστάτωση μπο-
ροῦσε, μόνο συνεχίζοντας σιγὰ-σιγὰ τὴ δουλειά του. Γαλήνευε 
ὅλο καὶ περισσότερο, κατὰ τὴ γνώμη της, καὶ μ᾿ αὐτή του τὴ 
χλωμάδα γινόταν θαρρεῖς διάφανος, ἀκόμα-ἀκόμα καὶ ὄμορ-
φος. Ἀσφαλῶς αὐτὴ ἡ κατάσταση ὀφειλόταν ἐν μέρει καὶ στὴν 
ἐπίδραση τοῦ λάβδανου, ποὺ τῆς προμήθευε ὁ γιατρὸς καὶ ποὺ 
τοῦ τὸ ἀνακάτωνε μὲ νερὸ γιὰ νὰ τοῦ δίνει νὰ πιεῖ τὶς νύχτες. 
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Θὰ τὸν βοηθοῦσε νὰ ξεκουράζεται, τῆς εἶχε πεῖ ὁ γιατρός. Καὶ 
πράγματι, ὁ Χένρυ φαινόταν μάλλον ἡσυχασμένος. Μιὰ φορὰ 
ποὺ κάποιος ἀδιάκριτος καὶ ἀγενὴς ἐπισκέπτης τὸν ρώτησε πῶς 
τοῦ φαινόταν «ἡ μακρινὴ ἀπέναντι ὄχθη», τοῦ ἀπάντησε «Κά-
θε κόσμος στὴ σειρά του, παρακαλῶ.»

Ἦταν τόσοι πολλοὶ οἱ ἐπισκέπτες ποὺ ἔφταναν στὴν πόρ-
τα τους ― καὶ φυσικὰ δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς ἀφήσει ὅλους νὰ 
τὸν δοῦν. Κάποιοι τὸν ἤξεραν μόνο ἀπὸ τὰ γραπτὰ του ἢ τὸν 
εἶχαν συναντήσει χρόνια πρίν. Ἀλλὰ ἤθελαν νὰ τοῦ ὑποβάλουν 
τὰ σέβη τους. Μόλις τὴν προηγούμενη μέρα εἶχε φανεῖ αὐτὸς ὁ 
μικρόσωμος ἀνθρωπάκος μὲ τὸ τεράστιο κοκκινόξανθο μουστά-
κι ποὺ κόντευε πιὰ ν᾿ ἀσπρίσει. Εἶχε σταθεῖ στὴν ἐξώπορτα ―
πολὺ προχειροντυμένος, ἀλήθεια― καὶ εἶχε πεῖ πὼς ἤξερε τὸν 
κύριο Θορώ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ «Οὐῶλντεν: ἡ ζωὴ στὸ δάσος» κι 
αὐτὸ ἦταν ὅλο. Ὅταν ἄκουσε πὼς ὁ Χένρυ ἀναπαυόταν, γύρισε 
νὰ φύγει. Καὶ μόνο τότε ἐκείνη πρόσεξε τὰ δάκρυα στὰ μάγου-
λά του. Ἒ ναί, λοιπόν, τόσος κόσμος ἔνοιωθε ἔτσι γιὰ τὸν Χέν-
ρυ, ἀκόμα κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν τὸν εἶχαν συναντήσει ποτέ τους. 
Κι ἦταν πράγματι συγκινητικό, ἔτσι ποὺ ἔρχονταν. Τοὺς συ-
μπονοῦσε, ἀλλὰ καὶ τί μποροῦσε νὰ κάνει;

Νὰ ἔλεγε στὸν Χένρυ γιὰ τὴν Ἠλέιν; Αὐτὸ ἦταν τὸ βασανι-
στικὸ ἐρώτημα. Τὸ παίδευε μέσα της ξανὰ καὶ ξανά, ἀνησυχώ-
ντας ὅτι μπορεῖ νὰ τὸν ταρακουνοῦσε, στὴν ἀσθενικὴ κατάστα-
σή του, νὰ ξανακούσει τὸ ὄνομά της. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶχαν πε-
ράσει τόσα χρόνια· δὲν θὰ τὸ εἶχε ξεπεράσει; Καί, σέ κάθε περί-
πτωση, θὰ τὸν ἔκανε ν᾿ ἀποξεχαστεῖ.

«Ἡ Ἠλέιν Σιοῦελ ἔστειλε γράμμα καὶ ρωτάει γιὰ σένα», τοῦ 
εἶπε. «Ἔμαθε πὼς ἀκόμα δὲν εἶσαι καλὰ καὶ ζητάει νὰ σοῦ μετα-
βιβάσω τὰ χαιρετίσματά της.»

Ὁ Χένρυ πῆρε μιὰ κοφτὴ ἀνάσα. Ἔκλεισε τὰ μάτια του καὶ 
ἔνοιωσε νὰ πηγαίνει πολὺ πίσω στὸ χρόνο, περνώντας μέσα ἀπὸ 
πολλὰ δωμάτια, μὲ πόρτες νὰ ἀνοίγουν σὲ ἄλλες πόρτες σ᾿ ὅλα 
τὰ δωμάτια τῆς ζωῆς του, μέχρι ποὺ τὴ βρῆκε, νὰ ἀκουμπάει 
στὸ πεζούλι τοῦ τζακιοῦ στὸ σαλόνι τοῦ παλιοῦ σπιτιοῦ, ντυ-
μένη μ᾿ ἕνα ἀνοιχτὸ κίτρινο φόρεμα καὶ μὲ ἕνα κοκκαλάκι ταρ-
ταρούγας στὰ μαλλιά.

«Ἄ, Χένρυ,» εἶπε, «νά ᾿σαι ἐπιτέλους. Σὲ περιμέναμε.»
Καμιὰ ἄλλη γυναίκα πρὶν ἀπὸ αὐτὴν δὲν τὸν εἶχε κάνει νὰ 

Nesides 13 - Nov 05.indd   29Nesides 13 - Nov 05.indd   29 7/11/2015   7:59:39 πμ7/11/2015   7:59:39 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



30

αἰσθανθεῖ, ὅπως ἔκανε συχνὰ ἐκείνη, ὅτι χωρὶς αὐτὸν τίποτα 
δὲν μποροῦσε νὰ γίνει. Ἀλλὰ πόσο παράξενο φαινόταν τώρα τὸ 
δωμάτιο, πλαγιαστὸ καὶ μὲ τοὺς τοίχους νὰ σαλεύουν κυματι-
στά, σὰν νὰ ἦταν μέσα στὸ νερό. Κι ὁ ἴδιος φαινόταν σὰν νὰ κο-
λυμπάει στὸν ἀέρα τοῦ δωματίου, νὰ πλέει πάνω ἀπὸ τὴν Ἠλέιν 
καὶ ν᾿ ἀναρωτιέται πόσων χρονῶν νὰ ἦταν ἐκεῖνο τὸ καλοκαίρι 
― δεκαεφτά, λές; Μὲ τὴν ἄψογη ρωμαϊκὴ μύτη της καὶ τὰ με-
γάλα πράσινα μάτια της, νὰ στέκεται ἐκεῖ καὶ νὰ γελάει ἀνέμε-
λη, σὰν νὰ μὴν ξέρει πὼς τόσο αὐτὸς ὅσο καὶ ὁ ἀδελφός του, ὁ 
Τζών, τῆς εἶχαν χαρίσει τὶς καρδιές τους.

Καὶ ναί, νὰ καὶ ὁ Τζών, ποὺ κάθεται στὸ σκαμνάκι τοῦ πιά-
νου καὶ γελάει μὲ τοὺς ἄλλους ποὺ εἶναι στὸ δωμάτιο. Ὁ Τζών! 
Σκιζόταν ἡ καρδιά του νὰ τὸν ξαναβλέπει ―τὸν ἀγαπημένο, 
τὸν πολυαγαπημένο Τζών― ἀλλὰ τότε ποιός ἦταν αὐτὸς ποὺ 
εἶχαν θάψει στὴ γῆ τῶν Θορώ, ἂν δὲν ἦταν ὁ Τζών; Τί μπέρ-
δεμα! Δὲν ὑπάρχει δηλαδὴ τρόπος νὰ καταλάβει κανεὶς τίπο-
τα ἀπὸ τὴ ζωή, πόσο μᾶλλον ἀπὸ τὸ θάνατο; Καὶ ποῦ ἀκριβῶς 
βρισκόταν ὁ θάνατος; Τὸν ἔψαχνε καιρὸ τώρα, ἀλλὰ τότε ποὺ 
ἀκούστηκε τὸ χτύπημα στὴν πόρτα ἀποδείχτηκε πὼς ἦταν μό-
νο κάποιος μὲ μεγάλο μουστάκι, ποὺ ρωτοῦσε γιὰ τὴν ὑγεία 
του. Καὶ τί ἀκριβῶς ἔπρεπε νὰ ψάξει κανείς; Τὴ φιγούρα τῆς 
Παλαιᾶς Διαθήκης μὲ τὴν κουκούλα καὶ τὸ δρεπάνι; Ἢ κάποιον 
ἐντελῶς διαφορετικό; Ὑποψιαζόταν πὼς ὁ θάνατος ἦταν μᾶλλον 
μιὰ πολὺ πιὸ οἰκεία παρουσία, κάποιος ποὺ οὔτε ποὺ θὰ τὸν 
πρόσεχες ἂν τὸν ἔβλεπες σὲ ἕνα μαγαζὶ ἢ στὸ δρόμο. Πάντως 
ἦταν σίγουρα ἐνοχλητικὸς ὁ τρόπος ποὺ σὲ ἔκανε νὰ περιμένεις.

Κι ὡστόσο ἐδῶ ὁ Τζὼν ἦταν τουλάχιστον ζωντανὸς καὶ γε-
λοῦσε, ἂν καὶ τώρα φαινόταν κι αὐτὸς σὰν νὰ κολυμπάει, ἢ 
μᾶλλον νὰ παρασύρεται, πάνω στὸ σκαμνάκι τοῦ πιάνου, πρὸς 
τὸν Χένρυ. Καὶ κοίταζαν καὶ οἱ δυὸ χαμηλά, πρὸς τὴν Ἠλέιν. 
Πόσο καλὰ ἤξερε τοῦτο τὸ καστανόμαλλο κεφάλι, τούτη τὴν 
ἁπτὴ αἴσθηση τοῦ τριχωτοῦ τῆς κεφαλῆς της. Εἶχε μόλις τε-
λειώσει τὴν ἐξέταση τοῦ κρανίου της γιὰ τυχὸν προδοτικὰ ἐξο-
γκώματα. Ἦταν τὸ καλοκαίρι ποὺ ὅλοι εἶχαν παθιαστεῖ μὲ τὴ 
φρενομορφολογία. Μιὰ ἀνοησία, φυσικά, ὅλη τούτη ἡ ἱστορία 
μὲ τὶς θεωρίες ἐκείνου τοῦ Ἐγγλέζου τοῦ πῶς τὸν λένε... Στὴν 
πραγματικότητα κανείς δὲν πίστευε ὅτι οἱ διάφορες ἀνωμαλί-
ες στὸ κρανίο ἑνὸς ἀνθρώπου ἔδιναν ἐνδείξεις γιὰ τὰ ἐσωτερικὰ 

Nesides 13 - Nov 05.indd   30Nesides 13 - Nov 05.indd   30 7/11/2015   7:59:39 πμ7/11/2015   7:59:39 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



31

Νησίδες 13 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα του. Ἀλλὰ ὅλοι ἀπολάμβαναν τὴν πι-
θανότητα μιᾶς τέτοιας πίστης.

Ξαφνικὰ ἔπιασε τὸν ἑαυτό του στὸ πλάι τῆς Ἠλέιν, ὅπως τό-
τε, ἐκεῖνο τὸ ἀπόγευμα. Ἀλλὰ τὸ λαρύγγι του ἦταν κατάξερο. Τὸ 
ἔνοιωθε ἔντονα τώρα, καθὼς ἦταν ταυτόχρονα μέσα στὸ σῶμα 
του καὶ ἔξω ἀπ᾿ αὐτό, παρατηρώντας. Καὶ μὲ κάποιον παράξε-
νο τρόπο ἦταν μαζὶ καὶ Ἠλέιν, ἀκόμα καὶ Τζών. Κι ἦταν τόσο 
φυσικὸ νὰ μπαινοβγαίνει ἔτσι, σὰν ὅλοι τους νὰ εἶναι ρευστοί. 
Παρ᾿ ὅλα αὐτά, ὁ λαιμός του εἶχε κανονικὰ στεγνώσει κοντὰ 
στὴν Ἠλέιν. Δὲν εἶχε καλὰ καλὰ τελειώσει ἡ πρώτη μέρα τῆς 
ἐπίσκεψής της ἀπὸ τὸ Σιτουέιτ τῆς Μασσαχουσέτης στὸ Κόν-
κορντ, κι αὐτὸς εἶχε ἤδη καταλάβει πόσο τελείως διαφορετικὴ 
ἦταν ἀπὸ τὰ κορίτσια τοῦ Κόνκορντ ποὺ τὸν ἔκαναν νὰ βαριέ-
ται μὲ τὴν ἐκνευριστικὰ ρηχὴ φλυαρία τους καὶ τὰ κουτσομπο-
λιά τους. Μοιάζανε ἐντελῶς ἀνεγκέφαλες καὶ ἡ παρέα τους δὲν 
μποροῦσε νὰ τοῦ προσφέρει κυριολεκτικὰ τίποτα. Ὅταν ἔφτα-
νε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τὶς ἀποφύγει, κατέβαζε τὰ μοῦτρα του καὶ 
κλεινόταν στὸν ἑαυτό του, παγερὰ ἀδιάφορος. Κι ἦταν ξεκάθα-
ρο πὼς κι ἐκεῖνες τὸ συναισθάνονταν καὶ ἔστρεφαν τὸ ἐνδιαφέ-
ρον τους στὸν Τζών, ἀφήνοντάς τον μόνο του, ἂν καὶ ἀνάμεσά 
τους, νὰ θυμώνει τόσο μὲ τὴ χαζομάρα τους ὅσο καὶ μὲ τὴ δι-
κή του ἄξεστη συμπεριφορά.

Γιατί νὰ μὴν μπορεῖ νὰ εἶναι κι αὐτὸς σὰν τὸν Τζών, ποὺ 
κατέβαινε τώρα, καθισμένος πάντα στὸ σκαμνάκι τοῦ πιάνου, 
πρὸς τὴ μεριά τους; Ὁ Τζὼν θὰ ἔκανε τὰ πάντα προκειμένου νὰ 
κάνει τοὺς ἄλλους νὰ χαμογελάσουν καὶ νὰ ἔρθουν πιὸ κοντά.

«Λοιπόν, ἀγαπημένε μου ἀδελφέ,» εἶπε ὁ Τζών δίπλα του, 
«τί στοιχεῖα βρῆκες στὸ κρανίο αὐτῆς τῆς νεαρᾶς κυρίας;»

Ὀρθώνοντας τὸ κορμί του ἀγέρωχα, ὁ Χένρυ δήλωσε, «Ἡ Ἠλέ-
ιν Σήγουελ δὲν ἔχει τὸ παραμικρὸ ἐξόγκωμα στὸ κεφάλι της.»

Ὅλοι μέσα στὸ δωμάτιο ἔβαλαν τὰ γέλια καὶ τότε πρόσεξε 
γιὰ πρὼτη φορὰ πὼς ἦταν ὅλοι ἐκεῖ ― τὰ ξαδέλφια, τὰ δίδυμα 
τῶν Λόουελ, ἡ θεία Πρού, ὁ δικαστὴς Λόκγουντ. «Μὰ τότε ξέ-
ρεις τί σημαίνει αὐτό, Χένρυ;» ρώτησε ὁ Τζών. «Πρόκειται εἴτε 
γιὰ ἰδιοφυΐα εἴτε γιὰ χαζή. Τί ἀπὸ τὰ δυὸ λὲς νὰ εἶναι, Χένρυ;»

«Μόνο ἐγὼ μπορῶ νὰ ξεδιαλύνω τὸ ζήτημα» εἶπε ἡ Ἠλέιν, 
γελώντας κι ἐκείνη.

«Ὄχι, ὄχι, ὁ Χένρυ πρέπει νὰ πεῖ.»
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«Φυσικὰ ἰδιοφυΐα,» εἶπε ὁ Χένρυ. «Ἡ Ἠλέιν εἶναι ἰδιοφυὴς 
ὡς πρὸς τὴ φιλία.»

«Ἄχ, καλέ μου,», ἔκανε ἡ Ἠλέιν, «πολύ εὐγενικὸ νὰ τὸ λὲς 
αὐτό. Ἀλλὰ μπροστὰ σὲ σᾶς τοὺς δυό, τοὺς ἀδελφοὺς Θορώ, 
εἶμαι θεόχαζη. Αὐτὸ εἷναι τὸ μόνο σίγουρο.»

Δὲν ἦταν ἀλήθεια, φυσικά, ὅπως ἤξερε ἀπὸ τότε ἀκόμα ὁ 
Χένρυ. Ἡ Ἠλέιν εἶχε κάνει μεγάλο δρόμο γιὰ νὰ ξεφύγει ἀπὸ 
τὶς αὐστηρὲς προτεσταντικὲς ἀντιλήψεις τῆς οἰκογένειάς της. 
Τὶς εἶχε κουβεντιάσει μαζί της ἀναλυτικά, στοὺς περιπάτους 
ποὺ ἔκαναν μὲ τὴ συνοδεία τῆς θείας Πρού. Τελικά, φάνηκε 
νὰ κατανοεῖ μὲ μεγάλη εὐκολία τὶς ὑπερβατικὲς ἀπόψεις τοῦ 
κυρίου Ἔμερσον.

«Ὁ πατέρας μου δὲν θὰ συμφωνοῦσε ποτέ,» τοῦ εἶπε. «Ἀλλὰ 
κι ἐγὼ πιστεύω, ὅπως κι ἐσύ, ότι ὁ ἄνθρωπος διαθέτει ἕνα ἐνδο-
γενὲς σῶμα γνώσεων ποὺ ὑπερβαίνει τὶς αἰσθήσεις.»

«Καὶ ποὺ εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε φωνὴ τοῦ Θεοῦ,» τὴ 
συμπλήρωσε.

«Ἀκριβῶς.»
Ἀλλὰ στὴ συνέχεια τὸν πείραξε ποὺ ἡ Ἠλέιν τὸν κάλεσε νὰ 

τὴ συνοδέψει στὴν ἐκκλησία, ἀναφέροντάς τη μάλιστα ὡς «θεία 
λειτουργία».

«Γιὰ μένα ἡ λατρεία ἐκδηλώνεται ἔξω, στὴ φύση», τῆς εἶπε 
κι ἀμέσως μετάνοιωσε γιὰ τὸ πόσο ἄκαμπτος πρέπει νὰ ἀκού-
στηκε. Ἂν καί, στὸ κάτω-κάτω, θυμήθηκε, ἐκείνη δὲν ἔπαψε νὰ 
εἶναι κόρη ἑνὸς οὐνιταριανοῦ κληρικοῦ, ὅποια πίστη κι ἂν εἶχε 
ἡ ἴδια, καὶ εἶχε ἀνάγκη τὴν σταθερὴ βάση ἑνὸς στασιδιοῦ ἀπὸ 
κάτω της γιὰ νὰ νοιώσει κοντὰ στὸ Θεό. Καιρὸ μετά, ἄκουσε ὅτι 
τελικὰ τῆς πρόσφερε ὁ Τζὼν τὶς ὑπηρεσίες του, συνοδεύοντάς 
τη στὶς λειτουργίες. Ὁπότε, ἀναρωτήθηκε ὁ Χένρυ, ποιόν ἀπ᾿ 
τοὺς δυό μας προτιμοῦσε, τὸν ἀδελφὸ ποὺ ἀρνιόταν ἐντελῶς 
τὴν ἐκκλησία ἢ τόν, ἔστω καὶ λίγο, ἐκκλησιαζόμενο; Ἐκείνη 
φαινόταν νὰ μοιράζει τὴν εὔνοια τῆς προσοχῆς της ἐξίσου καὶ 
στοὺς δύο, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὑποψιαζόταν πὼς γιὰ τὸν Τζὼν ἐνδι-
αφερόταν στ᾿ ἀλήθεια. Καὶ ποιός θὰ τῆς ἔδινε ἄδικο γι᾿ αυτό;

Ἄν τουλάχιστον εἶχε τὸν ζωηρὸ ἀέρα καὶ τοὺς ἐγκάρδιους 
τρόπους τοῦ Τζών. Ἐκεῖνος κατάφερνε νὰ κάνει τὸν ὁποιονδή-
ποτε νὰ νοιώσει ἄνετα μαζί του ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμή, ἴσως 
γιατὶ ὅλοι φαίνονταν νὰ διαισθάνονται τὴ μεγάλη του καρδιά. 
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Ὁ Τζών, τὸ πνεῦμα τῆς καλωσύνης, ὅλα ὅσα ὁ Χένρυ θαύμα-
ζε καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ εἶναι. Θὰ τοῦ ἄρεσε νὰ ξεπηδήσει ἔξω ἀπὸ 
τὸν παλιό του ἑαυτό, σὰν ἀκρίδα ποὺ ἀνοίγει στὰ δυὸ τὸ πα-
λιό της ξερὸ κέλυφος καὶ πετάει ἐλεύθερη, καὶ νὰ πετάξει ἀφή-
νοντας πίσω του τὸ κέλυφος τοῦ μουτζούφλη καὶ ἀτίθασου 
Χένρυ νὰ τὸ πάρει ὁ ἀέρας. Μαζὶ μὲ τὸν Τζὼν εἶχαν ξεκινήσει 
τὸ μικρὸ ἰδιωτικὸ σχολεῖο ἀρρένων καὶ ὁ Τζὼν ἦταν θαυμάσι-
ος, καλός καὶ συνάμα αὐστηρός, ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ χρειάζονταν 
τὰ ἀγοράκια. Ἐνῶ ὁ Χἐνρυ, ἔ, καλά!, τὄξερε πόσο δυσπροσάρ-
μοστος καὶ ἀνασφαλὴς ἦταν μὲ τὰ πιτσιρίκια ― δὲν τοὺς ταί-
ριαζε. Κάποια φορὰ εἶδε γραμμένη στὸν πίνακα τὴ λέξη ΦΟΥΣ-
ΚΑΣ. Καὶ πάντα ὑπέφωσκε ἡ προσδοκία ὅτι θὰ ἔπεφτε ξύλο σὲ 
ὅποιον δὲν ἦταν καλὸς μαθητής. Ἀλλὰ πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ 
δείρει ἕνα ἀγγελούδι μὲ ἀθῶα μάτια, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶχε 
ἀμελήσει τὴ μετάφραση τοῦ καθημερινοῦ ἀποσπάσματος ἀπὸ 
τὸν Κικέρωνα; Ἧταν ἀπαίσιο. Ἀλλὰ καὶ τί ἄλλο νὰ κάνει; Ναί, 
βέβαια, ὑπῆρχε πάντα ἡ οἰκογενειακὴ ἐπιχείρηση κατασκευῆς 
μολυβιῶν. Ἀλλὰ παραῆταν ἀνήσυχος καὶ ἀσυμβίβαστος γιὰ νὰ 
περάσει ὅλη του τὴ ζωὴ πίσω ἀπό ἕνα γραφεῖο. Ὅλες οἱ δουλειὲς 
τοῦ φαίνονταν σὰν φυλακὲς τῆς ψυχῆς.

Ἀλλὰ ποῦ τὸν παράσυρε τώρα ὁ ἀέρας; Γιατὶ πλανιόταν σὰν 
μπαλόνι, πάνω ἀπὸ τὴν πλατεία τοῦ Κόνκορντ. Πόσο ὄμορ-
φο εἶναι νὰ πλανιέσαι στὸν ἀέρα, πόσο ὑπέροχο ― ὅμως ποῦ 
πῆγαν ἡ Ἠλέιν καὶ ὁ Τζὼν καὶ τὸ σὰν μέσα στὸ νερὸ σαλόνι; 
Ἐκεῖ κάτω ἦταν, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους κατοίκους τοῦ χωριοῦ, 
ἐκεῖ κάτω, γιὰ νὰ δοῦνε τὴν καμηλοπάρδαλη, ποὺ κάποιοι τὴ 
λένε καὶ giraff e. Εἶχε σταματήσει καὶ στὸ Κόνκορντ, στὸ πλαί-
σιο τῆς περιοδείας της. Δὲν εἶχε ξαναφανεῖ πλάσμα σὰν αὐτὸ 
στὴν περιοχή.

«Μά, εἶναι σὰν ἄλογο μὲ μακρὺ λαιμὸ πάνω σὲ ξυλοπόδα-
ρα!», ἄκουσε τὴν Ἠλέιν νὰ λέει.

«Νὰ εἶναι ἄραγε ἀληθινό;» ρώτησε ὁ Τζών. «Μοιάζει νὰ βγῆκε 
ἀπὸ ὄνειρο, σὰν πλάσμα τῆς φαντασίας».

«Ἐγὼ εἶμαι τὸ ὄνειρο» εἶπε ὁ Χένρυ, ποὺ ξαφνικὰ βρέθηκε νὰ 
στέκεται ἀνάμεσά τους. «Ὅλοι μας εἴμαστε ὄνειρα».

Ἀλλὰ κανεὶς δὲν φάνηκε νὰ τὸν ἀκούει. Συνέχισαν νὰ μιλᾶνε, 
σὰν αὐτὸς νὰ μὴν ἦταν ἐκεῖ. Ἡ καμηλοπάρδαλη, ἀγνοώντας τὸ 
πλῆθος, τσιμπολογοῦσε τὰ φύλλα μιᾶς συκομουριᾶς καὶ κοίτα-
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ζε ἀδιάφορα τοὺς καταστηματάρχες καὶ τοὺς ἀστοὺς ποὺ στέκο-
νταν πολιτισμένα τριγύρω στὴν πλατεία, λὲς καὶ ἦταν σὲ σχη-
ματισμὸ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ κάποιου διακεκριμένου ἐπισκέπτη.

«Εἶναι ἀφύσικο», ἀποφάνθηκε ἡ θεία Πρού, κοιτάζοντας 
πρὸς τὰ πάνω τὸ πλάσμα. «Καὶ ξένο».

«Πῶς γίνεται νὰ εἶναι ἀφύσικο» ρώτησε ὁ Χένρυ, «ἀφοῦ 
εἶναι κομμάτι τῆς φύσης, σὰν κι ἐμᾶς;»

Αὐτὴ τὴ φορὰ φάνηκε νὰ τὸν ἄκουσε καὶ γύρισε νὰ τὸν ρω-
τήσει, «Μὰ ποιός εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ὕπαρξής του; Γιατὶ τὸ 
ἔφτιαξε ὁ Θεός;»

«Ἴσως γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ ἔφτιαξε κι ἐμᾶς. Γιὰ νὰ δοξάζε-
ται. Συνέχεια αὐτὸ κάνει, ξέρεις.»

«Χένρυ, μὴ γίνεσαι βλάσφημος! Δὲν τὸ άνέχομαι!»
Ἐκείνη τὴ στιγμὴ τὸ πλάσμα γύρισε τὸ κεφάλι του καὶ κοί-

ταξε πρὸς τά κάτω, πρὸς ἐκεῖνον. Τὰ μεγάλα μάτια του φά-
νταζαν γεμάτα ἀρχαία σοφία. Τὸν παρατηροῦσε μὲ τελετουρ-
γικὴ σοβαρότητα, σὰν νὰ μελετοῦσε κάποιο ζήτημα μεγάλης 
βαρύτητας. Ἔπειτα τίναξε τὸ κεφάλι, σὰν γιὰ νὰ καθαρίσει 
τὸ μυαλό του, καὶ ξαναγύρισε στὴ συκομουριά. Καὶ μὲ αὐτὴ 
τὴ στροφή, ὁ Χένρυ βεβαιώθηκε, κατὰ παράξενο τρόπο, ἀκό-
μη περισσότερο πὼς ἡ Ἠλέιν θὰ παντρευόταν μὲ τὸν Τζών.
Ἡ Ἠλέιν χαμογελοῦσε τώρα στὸν Τζών· ἐκεῖνος τῆς διηγιόταν 
ἕνα ἀπὸ τὰ ὄνειρά του, τὸ ὁποῖο περιλάμβανε ἕνα πλάσμα τό-
σο μυθικὸ ὅσο κι ἡ καμηλοπάρδαλη. «Ἕνα ἄλογο μὲ τὸ πρόσω-
πο τοῦ πατέρα μας», ἔλεγε. Καὶ γελοῦσαν καὶ οἱ δύο. Οἱ δυὸ 
ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦσε ὁ Χένρυ περισσότερο στὴ ζωή του τώ-
ρα ἀγαπιόντουσαν μεταξύ τους. Δὲν μποροῦσε νὰ ἀρνηθεῖ τίπο-
τα στὸν Τζὼν καὶ τώρα γινόταν τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν Ἠλέιν. Ἀνα-
λογίστηκε τὰ στιχάκια ποὺ εἶχε γράψει γιὰ τὴν Ἠλέιν καὶ ποὺ 
τῆς τά εἶχε δώσει μόνο τὴ δεύτερη μέρα τῆς ἐπίσκεψής της. Δὲν 
ἔπρεπε νὰ τὰ δεῖ ὁ Τζών.

 Δυὸ μέρες σὰν νὰ γίναν μία στὸν ἴδιο Ἀπρίλιο
 Δυὸ Κυριακὲς σὰν νά ᾿σμιξαν στὸ ἴδιο μεσημέρι
 Οἱ ἀχτίδες μας ἑνώθηκαν καὶ φτιάξαν ἕναν ἥλιο
 Ποὺ φώτισε ὁλόλαμπρα, σὰ νά ᾿ταν καλοκαίρι.
Τώρα ἡ θεία Προὺ ξανάλεγε «Δὲν τὸ πιστεύω πὼς εἶναι ἀλη-

θινή!»
«Εἶναι ὅμως ἀπὸ μόνη της ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἀλήθεια της, 
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δὲν νομίζεις;» ρώτησε ὁ Χένρυ. Καὶ ἔπιασε τὸ βλέμμα τοῦ Τζὼν 
καθὼς πρόσθετε, «Κι ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ὑπάρχουν ἀποχρῶσες 
ἐνδείξεις, ποὺ ὅμως δύσκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀγνοήσει.»

Ὁ Τζὼν γέλασε καὶ εἶπε, «Ὅπως ὅταν βρίσκεις, ἂς ποῦμε, μιὰ 
πέστροφα στὸ γάλα.»

«Ἢ ὅταν» συμπλήρωσε ὁ Χένρυ, «βρίσκεις μιὰ καμηλοπάρδα-
λη στὴν καρδιά τῆς Κόνκορντ.»

Ὁ Χένρυ ἔγειρε πάνω στὸν Τζὼν καὶ ὁ Τζὼν πάνω του, ἀνή-
μποροι νὰ συγκρατήσουν τὰ γέλια τους, ἐνῶ ἡ Ἠλέιν ἔδειχνε 
ἀπορημένη. Ἡ θεία Προὺ τῆς εἶπε, «Ὅπως βλέπεις, ὁ ἕνας εἶναι 
γιὰ τὸν ἄλλον τὸ ἰδανικὸ ἀκροατήριο». Κι ἔπειτα στράφηκε 
στοὺς δύο: «Ὡραῖα, καὶ τώρα καλὸ θὰ ἦταν νὰ σταματήσετε τὶς 
βλακεῖες καὶ νὰ πεῖτε στὴν Ἑλλὲν τὴν ἱστορία».

Ὁ Τζὼν ἐξήγησε πὼς πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ παραγιὸς τοῦ 
ἰχθυοπωλείου εἶχε κουβαλήσει φρέσκιες πέστροφες στὴν κουζί-
να τους καί, τὴν ὥρα ποὺ ἡ θεία Προὺ ἔψαχνε στὰ ψιλά της γιὰ 
νὰ τὸν πληρώσει, προφανῶς μιὰ πέστροφα γλίστρησε ἔξω ἀπὸ 
τὸ χαρτὶ περιτυλίγματος ποὺ εἶχε τυλίξει τὰ ψάρια τὸ ἀγόρι καὶ 
ἔπεσε μέσα σὲ ἕνα κανάτι γάλα στὸ τραπέζι. Ὁ μικρός, ποὺ δὲν 
τολμοῦσε μέσα στὴ σαστιμάρα καὶ τὸ φόβο του νὰ τὸ πεῖ στὴ 
θεία Πρού, πῆρε τὰ λεφτά του κι ἔφυγε τρέχοντας. Ἀργότερα, 
στὸ πρόγευμα, ὁ Χένρυ ἐπισήμανε πὼς τὸ γάλα δὲν εἶχε ἀκριβῶς 
τὴ γεύση ποὺ θά ᾿πρεπε καὶ ὁ Τζὼν συμφώνησε μαζί του.

«Πάντως τὸ γάλα ἦταν φρέσκο ἐκεῖνο τὸ πρωί» εἶπε ἡ θεία 
Προὺ στὴν Ἓλλεν. «Ὁπότε, καταλαβαίνεις, δὲν μποροῦσε νὰ πά-
ει τὸ μυαλό μου ποῦ ἦταν τὸ πρόβλημα.»

«Ἔ, δοκίμασέ το» τῆς εἶχαν πεῖ τὰ δυὸ ἀδέλφια μὲ μιὰ φωνή.
»Καὶ φυσικά, ὅπως θὰ φαντάζεσαι, εἶχε ὀλοφάνερη αἴσθηση 

ψαρίλας», ἐξήγησε ἐκείνη.
Ὅταν ἄδειασε τὴν κανάτα τὸ γάλα σὲ ἕνα μπώλ, ξεχύθηκε 

μαζὶ καὶ ἡ ψόφια πέστροφα, ποὺ ἀπόμειναν ὅλοι νὰ τὴν κοι-
τάζουν ἄφωνοι.

«Κατὰ τὰ φαινόμενα», εἶπε ὁ Τζών, «ὑπῆρχε μιὰ πέστροφα 
στὸ γάλα.»

«Μάλιστα» πρόσθεσε ὁ Χένρυ. «Ὑπῆρχαν ἀποχρῶσες ἐνδείξεις 
ὅτι αὐτὸ συνέβη.»

«Οἱ ὁποῖες δὲν μποροῦσαν νὰ ἀγνοηθοῦν.»
Καὶ πάλι ὁ Χένρυ ἔγειρε πάνω στὸ γέλιο τοῦ Τζών, ποὺ τὸ 
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ἔνοιωσε νὰ διατρέχει κατά κύματα τὸ λεπτὸ κορμί του. Ἄ, πό-
σο τοῦ ἄρεσε νὰ γελάει μαζὶ μὲ τὸν Τζών. Αὐτὸ τοῦ ἔλειπε ὅλα 
αὐτὰ τὰ χρόνια: Ὁ Τζὼν καὶ τὸ γέλιο. Πολὺ λίγο γέλιο ὑπῆρχε 
στὴ ζωή του μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Τζών. Πόσο ὄμορφα ἀνατάρα-
ζαν τὰ γέλια τὸ κορμὶ κάποιου! Καὶ νά!, ποὺ τώρα ξαναβρισκό-
ταν μαζί του καὶ προσλάμβανε εὐχαρίστηση, σὰν νὰ μὴν εἶχαν 
ὑπάρξει διαμάχες ἀνάμεσά τους γιὰ τὸ χέρι τῆς Ἠλέιν, καθὼς 
στέκονταν ἐκεῖ πέρα, στὴ μακρόστενη σκιὰ τῆς καμηλοπάρδα-
λης. Ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ κείνη τὴ μέρα, γιὰ πρώτη φορὰ στὶς ζωὲς 
τους αὐτὸς καὶ ὁ Τζών εἶχαν ἕνα θέμα ποὺ δὲν κατάφερναν νὰ 
βροῦν τὴ δύναμη νὰ τὸ συζητήσουν μεταξύ τους.

Κι ἀπὸ κεῖ καὶ μετὰ ὅλα γίναν ἕνα κουβάρι. Ἡ Ἠλέιν, ποὺ 
γύρισε σπίτι της, στὸ Σάιτουέητ, καὶ ὁ Τζὼν ποὺ τὴν ἀκολού-
θησε ἐκεῖ, σέρνοντας ἀπὸ κοντὰ τὴ θεία Προὺ σὰν συνοδό. Ὄχι, 
δὲν εἶχε προηγηθεῖ ὁ Χένρυ ποὺ εἶχε στείλει στὴν Ἠλέιν μιὰ 
συλλογὴ ἀπὸ ποιήματα, μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς ἐκείνη θὰ ἀνταπο-
κρινόταν; Ἀρχίζοντας ἔτσι μιὰ ἀλληλογραφία; Τὸ παρελθὸν συ-
νέχεια ἀνακατωνόταν καὶ κοβόταν σὰν τράπουλα. Σὲ κάποια 
φάση ὁ Τζὼν εἶχε ἐπιστρέψει στὸ Κόνκορντ καί, ἀπὸ τὴν ἔκφρα-
σή του, ὁ Χένρυ κατάλαβε ξεκάθαρα πὼς τὸ ταξίδι του εἶχε στε-
φθεῖ μὲ ἐπιτυχία. Κι ἔπειτα, ἐντελῶς ξαφνικά, εἶχε φτάσει ἕνα 
γράμμα καὶ τὰ πάντα ἀναποδογύρισαν. Ὁ Χένρυ παρατηροῦσε 
τώρα τὸν ἑαυτό του νὰ γράφει στὸ ἡμερολόγιό του:

Ἔμαθα πὼς ἔλαβε χώρα ἕνας ἀρραβώνας ἀνάμεσα σὲ ἕναν 
ὁρισμένο νέο καὶ σὲ μιὰ κοπέλα κι ἔπειτα ἔμαθα πὼς ὁ ἀρρα-
βώνας χάλασε, ἀλλὰ δὲν ξέρω τὸ λόγο γιὰ καμμία άπὸ τὶς δύο 
περιπτώσεις.

Ἡ κακομοίρα ἡ θεία Πρού! Ἦταν δυστυχισμένη γιὰ τὸ ρόλο 
της σ᾿ αὐτὴ τὴ θλιβερὴ ὑπόθεση. Εἶπε στὸν Χένρυ ὅτι εἶχε πά-
ει γιὰ περίπατο στὴν παραλία τοῦ Σάιτουέητ μαζὶ μὲ τὴν Ἠλέιν 
καὶ τὸν Τζών. Ἀλλὰ ἔπιασε ἀέρας καὶ σταμάτησε νὰ πάρει μιὰν 
ἀνάσα σὲ κάτι βράχια, ἐνῶ τὸ ζευγάρι συνέχισε νὰ προχωράει. 
Κατὰ τὰ φαινόμενα, τότε ἦταν ποὺ ὁ Τζών ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἠλέ-
ιν νὰ τὸν παντρευτεῖ. Ἐκείνη, αἰφνιδιασμένη, δέχτηκε. Ἀλλὰ 
ὅταν γύρισε σπίτι, ἔνοιωσε ξαφνικὰ πὼς εἶχε κάνει λάθος. Πὼς 
ἴσως τὸν Χένρυ ἀγαποῦσε στὴν πραγματικότητα. Κι ἔτσι κάθη-
σε κι ἔγραψε ἀμέσως στὸν Τζών.

Ἀλλὰ γιατί τόσο ἀναποφασιστικότητα ἀπὸ τὴν Ἠλέιν; Γιατὶ 
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ὁ Τζών, μὲ τὸ ποὺ πῆρε τὸ γράμμα της, ἔπεσε σὲ κατάθλιψη. Ὁ 
Χένρυ δὲν ἤξερε τὶ νὰ σκεφτεῖ. Ἡ κοπέλα εἶχε πληγώσει τὸν ἀγα-
πημένο του ἀδελφό. Ἦταν ἄραγε ἔτσι ὅλες οἱ γυναῖκες, ἱκανὲς 
νὰ μεταστρέφονται ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη; Καὶ μετὰ ἡ 
Ἠλέιν ἔστειλε ἕνα γλαφυρὸ γράμμα στὴ θεία Πρού, ὅπου τὴ ρω-
τοῦσε «Καὶ μὲ τί μεγαλόπνοο ἔργο ἀσχολεῖται τώρα ὁ Χένρυ;»

Ἡ θεία Προὺ πρότεινε στὸν Χένρυ νὰ τῆς πεῖ ὁ ἴδιος.
Ἕνα κῦμα φόβου τὸν διαπέρασε. Ὅπως ἔδειχναν τὰ πράγμα-

τα, δὲν εἶχε παρὰ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἠλέιν νὰ γίνει γυναίκα 
του καὶ θὰ γινόταν. Ἀλλὰ τώρα ποὺ ἦταν στὸ χέρι του, ἔνοιω-
θε νὰ διστάζει, νὰ εἶναι ἀνίκανος νὰ δράσει. Μπορεῖ νὰ τὴ θαύ-
μαζε, ἀλλά, μετὰ ἀπὸ τὸ συμβὰν μὲ τὸν Τζών, ἦταν ὑποχρεω-
μένος καὶ νὰ τὴν παντρευτεῖ; Κάθε φορὰ ποὺ προσπαθοῦσε νὰ 
φανταστεῖ τὸν ἑαυτό του παντρεμένο, δὲν τὰ κατάφερνε. Θὰ 
ἦταν σίγουρα τρομερὸ νὰ ἔκοβε τὶς συνήθειές του τοῦ δάσους, 
τὴ μοναχικότητά του. Οἱ ἄλλοι παντρεμένοι τοῦ χωριοῦ ζοῦσαν 
σὰν σπιτόγατοι, κάνοντας μικροδουλειές γιὰ τὶς γυναῖκες τους, 
κρατώντας τὰ μαγαζιά τους ἢ τὰ γραφεῖα τους, διαβάζοντας τὰ 
σεντόνια τῶν ἐφημερίδων δίπλα στὴ φωτιά ἢ σκαλίζοντας τὰ 
μικρὰ πετρώδη χωράφια τους. Τὸν ἔπιανε ἀπελπισία καὶ μόνο 
μὲ τὴ σκέψη νὰ τοὺς μοιάσει ποτέ. Αὐτὴ ἡ καθημερινότητα τῆς 
ἀστικῆς ζωῆς τοῦ φαινόταν σωστὴ φυλακή. Κι ὅμως, αὐτὸ δὲν 
σήμαινε νὰ εἶναι κανεὶς παντρεμένος; Καὶ μὲ τὰ παιδιὰ τί γίνε-
ται; Ναί, βέβαια, τοῦ ἄρεσαν, τοῦ ἄρεσε νὰ τὰ πηγαίνει ἐκδρο-
μές στούς λόφους μὲ τὰ βάτα καὶ τὰ κούμαρα, νὰ ψάχνει μα-
ζί τους γιὰ βατόμουρα στοὺς βάλτους, νὰ τοὺς ἐξηγεῖ τὶς συνή-
θειες τῶν ἀσπαλάκων καὶ τῶν σκίουρων. Ἀλλὰ τὴν παρατετα-
μένη φασαρία καὶ τὸ χάος τῶν παιδιῶν μέσα στὸ σπίτι θὰ μπο-
ροῦσε νὰ τὴν ἀντέξει; Καί, κάτω ἀπ` ὅλα τοῦτα, στὸ ὑπόβαθρο, 
σὰν μιὰ ἀπόμακρη ἠχὼ ὑπόμνησης, ὑπῆρχε τὸ γεγονός ὅτι δὲν 
εἶχε τὴν παραμικρὴ φυσικὴ γνώση γιὰ τὶς γυναῖκες. Εἶχε δεῖ, 
ἀσφαλῶς, τὰ κλασσικὰ ἀγάλματα ― ἤξερε τὶ κρυβόταν κάτω 
ἀπὸ τὶς φαρδιές φοῦστες καὶ τὰ μισοφόρια. Ἀλλὰ ἡ σκέψη νὰ 
χρειαστεῖ νὰ τὰ βγάλει πάνω ἀπὸ τὸ κορμὶ τῆς Ἠλέιν τὸν γέμιζε 
τρόμο. Προσπάθησε νὰ φανταστεῖ τὴν πρώτη νύχτα τοῦ γάμου, 
ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ φέρει τὸν ἑαυτό του σ᾿ αὐτὴ τὴ θέση.

Πόσο πιὸ ἁπλή, πιὸ ἱκανοποιητικὴ ἦταν μιὰ ἀντροπαρέα. 
Ὑποψιαζόταν ὅτι πολλοὶ ἄντρες ἔνοιωθαν ἔτσι, ἀλλὰ δεσμεύ-
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ονταν νὰ φέρουν σὲ πέρας τὰ ἀναπαραγωγικά τους καθήκο-
ντα ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ κοινωνία. Ὑπῆρχαν φορές, ὅταν ἔπιανε τὸ 
βλέμμα κάποιου ἐντυπωσιακοῦ ξένου ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη μιᾶς 
αἴθουσας διαλέξεων νὰ διαρκεῖ μιὰ στιγμὴ παραπάνω, ποὺ ἔνοι-
ωθε ἕνα ἐντελῶς διαφορετικὸ σκοπὸ νὰ χτυπάει μέσα του. Ἀλλὰ 
τότε ἀπόστρεφε γρήγορα τὸ βλέμμα του, πρὶν νοιώσει ἀμήχα-
να κάποιος ἀπὸ τοὺς δυό. Δεν ἦταν ἀνάγκη νὰ γίνει σὰν τὸν 
ἀπαίσιο ποιητή, τὸν Γουίτμαν, ποὺ ἀνέμιζε τὴ φιληδονία του 
σὰν σημαία.

Ὁπότε, ἂν ἦταν νὰ παντρευτεῖ ποτέ, τότε θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι 
μὲ τὴν Ἠλέιν. Μὲ καμιὰν ἄλλη δὲν θὰ ἦταν ἔστω πιθανό. Καὶ 
προφανῶς τώρα πιὰ ἔπεφτε σ᾿ αὐτὸν νὰ τῆς κάνει πρόταση. 
Ἄρχισε νὰ σκαρώνει ἕνα περίγραμμα τῆς ἐπιστολῆς του κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του. Ἦταν καλύτερο, σκέφτηκε, νὰ προ-
σεγγίσει τὸ θέμα ἀπὸ ἀπόσταση. Νὰ τὸ προσεγγίσει ἀργὰ καὶ μὲ 
ἀξιοπρέπεια, ὅπως θὰ ἅρμοζε σὲ μιὰ τέτοια ἀπόφαση.

Σκέφτηκα πὼς ὁ ἥλιος τῆς ἀγάπης μας θὰ ἔπρεπε ν᾿ ἀνατεί-
λει τὸσο ἥσυχα, ὅσο ἀνατέλλει ὁ ἥλιος ἀπὸ τὴ θάλασσα, κι ἐμεῖς, 
θαλασσινοί, νὰ βρεθοῦμε νὰ πλέουμε στοὺς τροπικοὺς σὰν ἡ 
λαμπερὴ μέρα νὰ κρατοῦσε γιὰ πάντα. Ξέρεις πῶς εἶναι ὅταν 
προβάλλει ὁ ἥλιος μέσα ἀπό τὴ θάλασσα, καθὼς κοιτᾶς ἀπὸ τὴν 
κορφὴ τοῦ λόφου καὶ δὲν σὲ ξαφνιάζει, ἀλλὰ ὅλα γύρω, κιὶ ἐσὺ 
μαζί, τὸν βοηθοῦν.

Μετὰ ἀπὸ πολλὲς παραγράφους ἀκόμα, ἔφτασε κι ἡ πρότα-
ση. Ὅταν πιὰ εἶχε ταχυδρομήσει τὸ γράμμα, κάθησε σκυθρωπὸς 
νὰ σκεφτεῖ. Τί θὰ γινόταν ἂν τοῦ ἔλεγε ὄχι ἤ, ἀκόμα πιὸ ἀνη-
συχητικό, ἂν τοῦ ἔλεγε ναί; Ἡ κατάσταση εἶχε ξεφύγει ἀπὸ τὰ 
χέρια του τώρα πιά. Ἂν ἡ Ἠλέιν ἔλεγε ναί, θὰ προσπαθοῦσε νὰ 
γίνει ἄξιος σύζυγος. Ἀλλὰ ἂν ἀπέρριπτε τὴν πρότασή του, θὰ 
ἔπρεπε νὰ ἔχει ἕτοιμο κάποιο σχέδιο. Δὲν θὰ μποροῦσε ν᾿ ἀντέ-
ξει ἄλλο ἕνα ἑξάμηνο στὴ σχολικὴ αἴθουσα. Ἐντάξει, ὑπῆρχε 
ἐκείνη ἡ ἐκδρομὴ ποὺ σχεδίαζαν μὲ τὸν Τζὼν στὰ ποτάμια, τὸν 
Μέριμακ καὶ τὸν Κόνκορντ. Ἕνα τέτοιο ταξίδι θὰ τοὺς βοη-
θοῦσε νὰ ξεπεράσουν αὐτὸ τὸ μπέρδεμα ἀνάμεσα σ᾿ αὐτοὺς καὶ 
τὴν Ἠλέιν. Καὶ τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ εἶχε πεῖ ὁ κύριος Ἔμερσον 
γιὰ μιὰ δική του λωρίδα γῆς στὸ δάσος γύρω ἀπὸ τὸ Γουῶλντεν 
Πόντ; Θὰ μποροῦσε νὰ τὸ χρησιμοποιήσει, ἂν ἤθελε. Ἕνα μικρὸ 
σπιτάκι μὲσα στὸ δάσος ―γιατί ὄχι;― ἀναμμένη σόμπα καὶ σω-
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ροὶ βιβλία καὶ περιοδικά. Σκέφτηκε τὰ γαλανὰ νέρὰ τῆς βαθιᾶς 
λίμνης. Ἰδωμένη ἀπὸ τὶς δεντροσκεπασμένες πλαγιές, ἡ λίμνη 
πάντα τοῦ φαινόταν σὰν ἕνα μεγάλο μάτι ποὺ κοιτάζει ψηλά, 
πρὸς τὸ σύμπαν. Κι ἦταν κι αὐτὰ τὰ μικρὰ παγοκοπτικὰ πλοια-
ράκια ποὺ ἔρχονταν κάθε Γενάρη νὰ κόψουν τὴν ἐπιφάνεια τῆς 
λίμνης σὲ μεγάλα κομμάτια ποὺ τὰ ἀποθήκευαν μέσα σὲ ἄχυ-
ρα μέχρι τὸ καλοκαίρι, ὅταν θὰ δρόσιζαν τὰ ποτά τους καὶ τὶς 
μπύρες τους οἱ ἀστοί. Καὶ οἱ τροχοὶ τῶν παγοκοπτικῶν τραγου-
δοῦσαν καθὼς πριόνιζαν τὴν παγωμένη ἐπιφάνεια. Ναί, ναί! Ἡ 
ζωὴ τοῦ δάσους. Ἔνοιωσε τὸν ἑαυτό του νὰ περνάει ἀπ` τὰ δέ-
ντρα, κοιτάζοντας ἀπὸ ψηλά τὸ μικρὸ ἰρλανδέζικο παγοκοπτικὸ 
μὲ τὴ σοπράνο φωνή.

Ἀλλὰ ἦταν ἡ φωνὴ τῆς Σοφίας αὐτὴ ποὺ ἄκουγε ἀπὸ μα-
κρυά. Κάτι ἔλεγε γιὰ ὑάκινθους. Ὁ Χένρυ ξεκίνησε τὸ σκληρὸ 
ταξίδι τῆς ἐπιστροφῆς ―τοῦ ἦταν ὅλο καὶ πιὸ δύσκολο νὰ γυρί-
ζει πίσω― δωμάτιο πρὸς δωμάτιο. Ἀνοίγοντας πόρτες και κλεί-
νοντάς τις πίσω του, ἀπὸ τὸ πιὸ μακρινὸ μέχρι αὐτό, στὸ ὁποῖο 
μιλοῦσε ἡ Σοφία. Γιατί νὰ πρέπει νὰ γυρίσει πίσω;

«Κοίτα, Χένρυ, ὁ δικαστὴς Λόκγουντ σοῦ ἔφερε λίγους ὑά-
κινθους ἀπὸ τὸν κῆπο του.»

Τὰ βλέφαρα τοῦ Χένρυ βάραιναν. Μὲ μεγάλη προσπάθεια 
―ὤχ, γιατί ἦταν τόσο δύσκολο;― μισάνοιξαν. Ἀλλὰ ἦταν τόσο 
σκοτεινά, μ᾿ ὅλο αὐτὸ τὸ σκοῦρο μπλὲ καὶ βυσσινὶ δίπλα στὸ 
πρόσωπό του καί, ναί!, ἡ διαπεραστικὴ μυρωδιὰ τῶν ὑάκινθων. 
Ἡ Σοφία τοὺς κρατοῦσε σχεδὸν πάνω στὴ μύτη του. Ὁ γείτονάς 
τους, ὁ δικαστὴς Λόκγουντ, διακρινόταν σὰν μιὰ θολὴ μορφὴ 
στὸ ἄνοιγμα τῆς πόρτας. Ὁ Χένρυ τὸν εὐχαρίστησε καὶ εἰσέ-
πνευσε πάλι τὴ μυρωδιά, αὐτὴ τὴ φορὰ τόσο βαθιά, ποὺ νόμι-
ζε πὼς θὰ λιποθυμοῦσε.

«Μπορεῖς νὰ μὲ σηκώσεις λίγο στὰ μαξιλάρια;» ζήτησε ἀπὸ 
τὴ Σοφία. Τὸ πρόσωπό της ἦρθε κοντὰ στὸ δικό του καὶ τὸ χέ-
ρι της ἀκούμπησε τὸ μέτωπό του. Γιατί ἔδειχνε τόσο ταραγμέ-
νη; Καὶ γιατί φώναζε στὴν  Ἔλσι, τὴν οἰκονόμο, νὰ τρέξει στὸ 
παγοπωλεῖο καὶ νὰ φέρει μιὰ πετσέτα γεμάτη τρίμματα πάγου 
γιὰ νὰ δροσίσει τὸ μέτωπό του; Τί φανταζόταν γιὰ κεῖνον, ποὺ 
καθόταν καὶ ἔτρεμε ἀπὸ ρίγη; Γιατί, πράγματι, ξαφνικὰ τὸ δω-
μάτιο εἶχε γίνει πολὺ κρύο.

Τὰ μάτια του ἔκλεισαν ἀπὸ μόνα τους καὶ ἄρχισε νὰ πλέει 
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κατευθείαν ἔξω ἀπὸ τὴν ἐξώπορτα ὣς τὸ παγοπωλεῖο τοῦ Χό-
τζκινς. Ἀπὸ κάτω του, συσκευασμένα σὲ ἄχυρα καὶ λινάτσες, 
κείτονταν οἱ φέτες ἀπὸ συμπαγὲς γαλάζιο, τὸ ξέσκεπο χειμερινὸ 
ἰχθυοπωλεῖο τοῦ Γουώλντεν. Καὶ τώρα βρισκόταν ξανὰ ἀνάμε-
σα στοὺς παγοκόφτες τῆς λίμνης. Ἄ ναί, τοῦ ἄρεσε ὁ τρόπος 
τῆς εἰσβολῆς τους κάθε χειμώνα στὸ μοναχικό του δάσος καὶ 
τὸ πῶς γέμιζαν μὲ τὰ γέλια τους τὸν παγωμένο ἀέρα. Κουβα-
λοῦσαν μαζί τους φορτία ὁλόκληρα μὲ ἐργαλεῖα, ἐργαλεῖα κά-
θε λογῆς: φορητὰ τρυπάνια, λεπίδες γιὰ νὰ κόβουν τὴν τύρφη, 
πριόνια, τσουγκράνες, διπλὰ ἔμβολα. Ἔχοντας τελειώσει τὸ κό-
ψιμο τοῦ πάγου σὲ πλάκες, τὶς ρυμουλκοῦσαν στὶς πλατφόρ-
μες μὲ σιδερένια ἄγκιστρα καὶ τὶς στοίβαζαν καὶ τὶς ἔσιαζαν, μὲ 
τὰ ἄλογά τους νὰ βγάζουν ἀχνιστὲς ἀνάσες ἀπ` τὰ ρουθούνια 
τους. Ὅπως καὶ τὰ νερὰ τῆς λίμνης, ἔτσι κι ὁ πάγος ἀπὸ κοντὰ 
εἶχε μιὰ πρασινωπὴ χροιά, ἐνῶ ἀπὸ ἀπόσταση ἦταν πανέμορ-
φα γαλαζωπὸς. Μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸν διακρίνει εὔκολα ἀπὸ 
τὸν ἄσπρο πάγο τοῦ ποταμοῦ ἢ ἀπ᾿ τὸν ἁπλὰ πρασινωπὸ πάγο 
ἄλλων λιμνῶν. Καὶ ἦταν πολὺ ἐνδιαφέρον ὅτι, ἂν ἄφηνες νερὸ 
μέσα σ᾿ ἕναν κουβά, μέσα σὲ λίγες μόνο μέρες θὰ μούχλιαζε, 
ἐνῶ ὁ πάγος διατηροῦσε τὴν καθαρότητα τοῦ νεροῦ κάποτε-κά-
ποτε ἀκόμα καὶ γιὰ χρόνια στοὺς σκοτεινοὺς χώρους τοῦ παγο-
πωλείου τοῦ Χότζκινς. Ναί, ναί, τώρα τὴν καταλάβαινε τὴ με-
ταφορά: πόσο διαφέρει ἡ ἀνθεκτικότητα τῆς τρυφερότητας ἀπὸ 
τὴν ἀνθεκτικότητα τῆς νόησης.

Δὲν ὑπῆρχε καθόλου τρυφερότητα στὸ γράμμα ποὺ ἔλαβε 
ἀπὸ τὴν Ἠλέιν. Ἦταν ἀπότομο καὶ λιτό, ψυχρὸ στὴν ἄρνηση 
τῆς πρότασής του, ὑπαγορευμένο, ὅπως ἔμαθε ἡ θεία Πρού, ἀπὸ 
τὸν πατέρα της. Δὲν ἦταν διατεθειμένος νὰ παντρέψει τὴν κόρη 
του μὲ κανέναν ἀπο τοὺς ἀδελφοὺς Θορώ, τῶν ὁποίων οἱ υπερ-
βατικὲς ἰδέες τοῦ ἦταν ἀποκρουστικές.

«Ποτέ στὴ ζωή μου δὲν ἔνοιωσα τόσο ἄσχημα στέλνοντας ἕνα 
γράμμα», ἔγραψε στὴ θεία Πρού. «Νοιώθω ἀφάνταστα ντροπια-
σμένη μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ πατέρα καὶ ἀνησυχῶ. Σὲ παρακαλῶ, 
πές μου πὼς ο Χένρυ εἶναι καλὰ καὶ δὲν τὸν πῆρε ἡ στενοχώρια 
ἀπὸ κάτω μὲ ὅλο αὐτὸ τὸ μπλέξιμο. Δὲν ξέρεις πόσο θὰ ἤθελα 
νὰ μὴν μοῦ εἶχε κάνει πρόταση καθόλου ― ἀλλὰ καλύτερα νὰ 
μὴν μιλᾶμε ἄλλο γι᾿ αὐτό.»

Ὁ Χένρυ ἔνοιωσε πάλι ἐκεῖνο τὸ κῦμα ἀνακούφισης ποὺ εἶχε 

Nesides 13 - Nov 05.indd   40Nesides 13 - Nov 05.indd   40 7/11/2015   7:59:40 πμ7/11/2015   7:59:40 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



41

Νησίδες 13 | Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

νοιώσει καὶ τότε. Μιὰ ἀνακούφιση ποὺ ξεπέρασε τὴν ταπείνω-
ση τῆς ἀπόρριψης. Φτάνει πιὰ μ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο τοῦ γάμου 
καὶ τῆς θαλπωρῆς τῆς συζυγικῆς ἑστίας. Πῶς μπόρεσε ἔστω καὶ 
νὰ τοῦ περάσει ἀπὸ τὸ μυαλό; Ἡ συντροφιὰ τοῦ δάσους μὲ τὰ 
σκοτεινά, γήινα ἀρώματά του, αὐτὸ ἦταν ἡ δική του μοῖρα. Θὰ 
ἔχτιζε ἕνα σπιτάκι στὴν ὄχθη τῆς λίμνης καὶ θὰ ἄκουγε τὸν ἦχο 
τῆς γῆς, τοῦ πιὸ λαμπροῦ ὀργάνου. Καὶ τοὺς χειμῶνες θὰ πα-
ρακολουθοῦσε τοὺς χιλιάδες τόνους πάγου κάθε μέρα νὰ τοὺς 
παίρνουν τραγουδιστὰ οἱ παγοκόφτες.

«Μὰ εἶναι σὰν νὰ κόβεις ἕνα ἀτόφιο χωράφι ἀπὸ terra fi rma 
σὲ κομμάτια», τοῦ ἔλεγε ὁ μικρόσωμος κόφτης μὲ τὸ μεγά-
λο ξανθοκόκκινο μουστάκι. Ἦταν ἕνας πολὺ φιλικὸς Ἰρλανδός, 
ποὺ χαιρετοῦσε ἐγκάρδια μὲ τὸ χέρι κάθε Γενάρη, ὅποτε περ-
νοῦσε μπροστὰ ἀπὸ τὸ σπίτι. Ὁ Χένρυ κατέβαινε ὣς τὴν ὄχθη 
νὰ τὸν δεῖ, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους, νὰ ρίχνεται πάνω στοὺς μεγά-
λους ὄγκους πάγου. Πάντα τὸν χαιρετοῦσαν καὶ τὸν καλοῦσαν 
νὰ πάει νὰ πριονίσει κι αὐτὸς μαζί τους. Ἡ δουλειά ἦταν σκλη-
ρή, ἀλλὰ σὲ ζέσταινε, κι ἔτσι τὰ πανωφόρια τους στοιβάζονταν 
στὴν ἄκρη τῆς λιμνης. Τοὺς θαύμαζε αὐτοὺς τοὺς ἄντρες μὲ τὰ 
δυνατὰ μπράτσα καὶ στήθη, τοῦ ἄρεσε ὁ τρόπος ποὺ δούλευ-
αν ἁρμονικὰ κατὰ ὁμάδες. Ὁ μικρόσωμος Ἰρλανδὸς κόφτης ἀνέ-
βαινε μὲ ἕνα πήδημα στὸ κομμάτι τὸν πάγο ποὺ ἀνύψωναν οἱ 
ἄλλοι καὶ τραγουδοῦσε κάποιο παλιὸ φὸλκ τραγούδι μὲ τὴν δυ-
νατὴ τενόρα φωνή του.

Ἐκεῖνοι π᾿ ἀγαπήσανε βαθιὰ καὶ καθαρά
Συχνὰ πολὺ θρηνήσανε τ᾿ ὄνειρο ποὺ πιστέψαν.
Καὶ τῆς καρδιᾶς ποὺ στῆς φιλίας ξάπλωσε τὰ νερὰ
Διπλὴ ἡ χαρὰ, ἂν στὴ ζωὴ δὲν τὴν κοροϊδέψαν.
Τὸ πρόσωπο τοῦ κόφτη γινόταν κατακόκκινο μὲ τὴ ζωηρά-

δα τοῦ τραγουδιοῦ του, ποὺ ἀντηχοῦσε ὁλόγυρα στὸν κρύο ἀέ-
ρα τοῦ δάσους. Ἦταν λὲς καὶ θὰ πλημμύριζε σκάζοντας ἀπὸ ὅλη 
αὐτὴ τὴν ὀμορφιά τοῦ τραγουδιοῦ, τοῦ δάσους, τοῦ σφρίγους 
του στὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή. Τραγουδοῦσε γιὰ τοὺς συντρόφους 
του καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν Χένρυ, κοιτάζοντάς τον κατάματα.

Γύρο νὰ κάνει τὸ κρασί· κι ὅσο ἀπομένει ἀλήθεια
σ᾿ ἄντρα ἢ γυναίκας τὴν ψυχή, τούτ᾿ εἶναι ἡ προσευχή μου,
Ἡ ἀγάπη, ἥλιος, νὰ φωτάει τῆς νιότης μας τὰ στήθια
καὶ ἡ φιλία παρηγοριᾶς φεγγάρι στὴ ζωή μου.
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Μὰ ἦταν τόσο κρύο, πάγος, κάποιος τὸν ἔτριβε στὸ μέτω-
πό του κι ὅμως κρύωνε ἤδη πολύ. Ἡ Σοφία ἦταν καί... ποιός 
ἄλλος; Κολυμποῦσαν ἀπὸ πάνω του καὶ γύρω του. Γιὰ δές, τὸ 
δωμάτιο ἔμοιαζε νὰ ἔχει γεμίσει κόσμο. Ἅπλωσε τά χέρια του 
πρὸς αὐτούς, ἀλλὰ κοίτα!, ἦταν ὁ μικρόσωμος παγοκόφτης ποὺ 
τοῦ τὰ ἔπιανε. Γλιστροῦσε πάνω σὲ μιὰ πλάκα πάγου ποὺ ταλα-
ντευόταν καὶ ἔπεφτε στὰ παγωμένα νερά. Καὶ ἔπειτα βρέθηκαν 
στὴν ξυλοκαλύβα, αὐτὸς καὶ ὁ κόφτης ―ἄχ, κάνε πέρα αὐτὸ 
τὸν πάγο, ὁ θάνατος θὰ εἶναι κρύος καὶ χωρὶς αὐτόν― καὶ τὸν 
βοηθοῦσε νὰ βγάλει τὰ βρεγμένα ροῦχα του μπροστὰ στὴν ξυ-
λόσομπα, τύλιξε μιὰ ζεστὴ κουβέρτα γύρω ἀπὸ τὴ χλωμὴ γύ-
μνια του, τὸν σκούπιζε, τὸν ἀγκάλιαζε νὰ πάψει νὰ τρέμει. Κι 
ἦταν μικρός, ἀγόρι άκόμα, λεπτὸς καὶ ντελικάτος, καὶ στεκόταν 
μπροστὰ στὸ φέγγος τῆς μικρῆς σόμπας μὲ τὸ ἀνοιχτὸ πορτάκι 
καὶ μὲ τὶς φλόγες νὰ ὑψώνονται καὶ νὰ ξαναχαμηλώνουν μέσα 
ἀπὸ αὐτὸ τὸ τετράγωνο παραθυράκι φωτός.

Καὶ ναί, φυσικά, καταλάβαινε τώρα, τοῦτο τὸ ἀγόρι τοῦ 
τὄστελνε ὁ Θάνατος ― ἀποχρῶσα ἔνδειξη ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ 
ἀγνοηθεῖ. Γιατί τοῦ πῆρε τόσο νὰ τὸ καταλάβει; Ἀλλὰ δὲν πει-
ράζει, τί σημασία εἶχε τώρα πιά; Γιατὶ ξαφνικὰ ἡ φωτιὰ πῆρε 
νὰ σβήνει μέσα στὴ σόμπα. Τὸ ἀγόρι ἅπλωσε τὸ χέρι, ἔσπρωξε 
τὸ πορτάκι τῆς σόμπας νὰ κλείσει καὶ τὸ τετράγωνο μὲ τὸ φῶς 
σκοτείνιασε.

(Δημοσιεύεται στο Narrative Magazine, 2008).
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Κόμικς: Αιτίες παραγνώρισης 
ή υποβάθμισης της αξίας τους*1

της  Ευαγγελ ίας  Μουλά

Τα κόμικς, ως μέρος της παραλογοτεχνίας, θεωρούντο μέχρι 
πρόσφατα ανάξια λόγου εύπεπτα ψυχαγωγικά αναγνώ-
σματα και γι αυτό δεν συγκέντρωναν το ενδιαφέρον του 

σοβαρού κριτικού λόγου, δεν έχαιραν ακαδημαϊκής νομιμοποίη-
σης ούτε και κοινωνικής αναγνώρισης. Σήμερα, παρά τους ανα-
ρίθμητους φανατικούς οπαδούς τους, τα εκατομμύρια αντίτυ-
πα των πωλήσεών τους και το εκδηλωμένο ενδιαφέρον ολοένα 
και αυξανόμενης μερίδας θεωρητικών και μελετητών, τα κόμικς 
ακόμα δεν τυγχάνουν καθολικής αποδοχής. Πρόκειται για μια 
τέχνη της οποίας αμφισβητήθηκε η αξία εξαιτίας πολλών ανυ-
πόστατων επιχειρημάτων. Αρχικά τα κόμικς περιφρονήθηκαν 
επειδή απευθύνονταν κυρίως στα παιδιά και είχαν κατεξοχήν 
ψυχαγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα, ενώ η ανάγνωση κόμικς 
από μεγάλους συνιστούσε νοσταλγική καταφυγή στις απολαύ-
σεις της παιδικής ηλικίας. Έτσι τα κόμικς κατηγορήθηκαν ότι 
υποθάλπουν πάσης φύσεως συμπεριφορική νοσηρότητα, μαλ-
θακότητα μέχρι και τη νεανική εγκληματικότητα. 

Κάνοντας μια σύντομη περιδιάβαση στην ιστορία της πρό-
σληψής τους θα βλέπαμε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 40 
που γνώρισαν το απόγειό τους, στη Chicago Daily News, ο 
Sterling North δημοσίευσε το άρθρο: «Α National Disgrace» 
στηλιτεύοντας την ανάγνωση των κόμικς ως εθνική ντροπή1.

* Το κείμενο αυτό, καθώς και τα δύο επόμενα, παρουσιάσθηκαν ως εισηγήσεις στην ημερί-
δα “Κόμικς: από τη δημιουργία στην πρόσληψη και την παιδαγωγική τους αναπλαισίωση” 
που διοργάνωσαν το περιοδικό Νησίδες και η Διεύθυνση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου, τον Οκτώβριο του 2014 στη Ρόδο. Τα πλήρη πρα-
κτικά θα εκδοθούν αυτοτελώς.
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Μεταπολεμικά η συντηρητική αναστροφή της κοινωνί-
ας οδήγησε σε ακρότητες, του τύπου της σταυροφορίας ενά-
ντια στο μέσο του Dr. Fredric Wertham ‘Seduction of the 
innocent’.2 Η μάχη ενάντια στα κόμικς αποτελούσε μέρος του 
ευρύτερου πλαισίου της McCarthy-κής περιόδου και της αντι-
κομμουνιστικής υστερίας. Η πολεμική που δέχθηκαν, οδήγησε 
σε έναν αυστηρό κώδικα αυτολογοκρισίας, γνωστό ως Comic 
Code Authority (CCA), που επέφερε αναπόφευκτα την παι-
δοποίηση του μέσου. Στην πραγματικότητα όμως, τα κόμικς 
βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, λόγω της διαπιστωμένης απή-
χησής τους στην νέα γενιά, κάτι που αργότερα υποκαταστάθηκε 
διαδοχικά από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το ροκ εν 
ρολ, τα βιντεοπαιχνίδια και το διαδίκτυο. Η ουσία της διαμά-
χης έγκειτο στην προσπάθεια ελέγχου της πολιτισμικής εξουσί-
ας και της νοηματοδότησης του κοινωνικού κόσμου δι αυτής. 
Εξουσιαζοντας τα ταξινομικά σχήματα και τα συστήματα τα-
ξινόμησης στην ουσία διακυβεύεται η διατήρηση ή η αντροπή 
του status quo.

Αργότερα, σημαντική καινοτομία της δεκαετίας του 70 
υπήρξε το κίνημα των underground comics, που απευθυνό-
μενο σε ενήλικες εισήγαγε από την πίσω πόρτα θέματα αιχμής 
και ακύρωσε στην πράξη τη λογοκρισία. 

Κατά τη δεκαετία του 80, η δημοσίευση ορισμένων κόμικς 
στάθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του μέσου. (Watchmen 
(1986), The Dark Knight returns (1987) and Maus (1986). 
Έκτοτε, η ωρίμανση της οπτικής τους γλώσσας και η απόσειση 
της λογοκρισίας σε συνδυασμό με την υιοθέτηση και διαπραγ-
μάτευση απαιτητικών θεμάτων οδήγησε στην ενηλικίωση του 
μέσου. 

Συμπληρωματικό επιχείρημα στην εκστρατεία συκοφάντη-
σής τους ήταν ο υβριδικός τους χαρακτήρας, μεταξύ λογοτε-
χνίας και ζωγραφικής, εξαιτίας του οποίου υποστηρίχθηκε ότι 
υστερούσαν σε πρωτοτυπία και ότι δε συνιστούσαν αυτόνομη 
τέχνη. 

Αυτό δεν άλλαξε, ακόμα και όταν πολλοί διάσημοι και κα-
ταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως οι: Trenton Doyle Hancock, 
William Kentridge, Elizabeth Murray, Arturo Herrera, Roy 
Lichtenstein και Philip Guston διέσχισαν τα υποτιθέμενα 
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αδιαπέραστα όρια και δημιούργησαν έργα τέχνης στα οποία 
ήταν έντονη και ευδιάκριτη η επιρροή τους από τα κόμικς 
(Strickland, 2003)3, ή ακόμα μετά το φλερτ των ίδιων των κό-
μικς με την τέχνη ποικιλοτρόπως (βλέπε πρότζεκτ της Μάρβελ 
το 2009 ― Wolverine με την παλέτα διάσημων ζωγράφων).

Άλλο κεντρικό άλλοθι στην πολεμική που δέχθηκαν τα κό-
μικς υπήρξε όμως η σχέση τους με τις εικόνες. Μολονότι η 
κοινωνία μας κυριαρχείται από εικόνες, η επίσημη κριτική επι-
μένει σε μια μονοδιάστατη αντίληψη περί λογοτεχνικότητας, 
βασισμένη στις ιδιότητες του λόγου, εξαιτίας της επικρατούσας 
εύνοιας υπέρ της γραπτής κουλτούρας.

Η πριμοδότηση του γραπτού λόγου βέβαια είναι ιδεολογική 
επιλογή που δεν νομιμοποιείται επιστημονικά αλλά κοινωνικο-
πολιτισμικά. Έτσι, μέχρι πρόσφατα η αμυντική γραμμή που 
τηρήθηκε, περιελίχθηκε κυρίως γύρω από τον άξονα της προ-
σπάθειας απόδειξης της αξίας των κόμικς, η οποία αμφισβητεί-
το λόγω της εκλεκτικής συγγένειας του μέσου με τις εικόνες. 

Πολλοί ερευνητές προασπιζόμενοι τα κόμικς, προέβαλαν το 
επιχείρημα της αυτοδυναμίας της εικονικής αφήγησης και της 
ικανότητάς της να αποδίδει νόημα (Chute, 20064), πολλές φο-
ρές υποβαθμίζοντας το ρόλο του λόγου. 

Στην πραγματικότητα τα κόμικς είναι πολυσημειακά, υβρι-
δικά πολιτισμικά προϊόντα, που διαρρηγνύουν τα όρια των κα-
τηγορικών διακρίσεων ανάμεσα στις λέξεις και τις εικόνες, εξ ου 
και απαιτούν μια κριτική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψιν 
την μορφική τους ιδιαιτερότητα, η οποία παράγει μια ξεχωρι-
στού τύπου λογοτεχνικότητα. 

Κόμικς: Mια πολυδιάστατη τέχνη 
που προϋποθέτει διεπιστημονική προσέγγιση

Είναι εμφανές ότι, από τη μία η πολυδιαστατότητα του 
μέσου και από την άλλη η προσπάθεια υπεράσπισής του, προ-
καλεί προβλήματα, που ξεκινούν από την αποκρυστάλλωση 
της θεωρίας και των εργαλείων της κριτικής τους προσπέλασης, 
μέχρι.τη δυσχέρεια ακριβούς ορισμού τους.

Για να εξοπλίσουμε την ερευνητική τους εργαλειοθήκη πρέ-
πει να έχουμε υπόψη μας ορισμένα πράγματα. Ερευνητές από 
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πολλές και διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες καταπιάνονται 
με τη μελέτη τους: σημειωτική, αφηγηματολογία, ρητορική, 
ποιητική, κοινωνιολογία συμβάλλουν στην αποτύπωση του 
φαινομένου, προσθέτοντας στο παζλ της ανάγνωσής τους, ψη-
φίδες κατανόησης. Καθώς τα κόμικς είναι τόσο πολιτισμικές 
δημιουργίες όσο και εμπράγματα προϊόντα, που σχεδιάζονται, 
δημουργούνται, παράγονται, κυκλοφορούν και καταναλώνο-
νται, απαιτείται εξίσου μια αναλυτική ματιά τόσο επί της δημι-
ουργίας και της παραγωγής όσο και επί της πρόσληψής τους. Τα 
κόμικς μπορεί να είναι προϊόντα μαζικής παραγωγής μεγάλων 
οικονομικών κολοσσών όσο και μικρών ανεξάρτητων παραγω-
γών ή αυτοεκδόσεων. Μπορεί να δημιουργούνται από ομάδα 
συνεργαζόμενων καλλιτεχνών (συγγραφείς, pencillers, inkers, 
letterers, colorists) ή από έναν και μόνο καλλιτέχνη. Επίσης 
υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν αναπτύξει ένα εντελώς προ-
σωπικό στυλ, όπως ο Alan Moore ή ο Frank Miller αλλά και 
άλλοι που ακολουθούν την τυποποιημένη συνταγή ευρύτερων 
παραδειγμάτων, όπως των υπερηρωικών κόμικς. 

Επιπλέον, οι θεωρητικές αναλύσεις διχάζονται ανάμεσα σε 
εκείνες που εστιάζουν στη μορφή και σε εκείνες που δίνουν έμ-
φαση στο περιεχόμενο. Κάποια κόμικς αξιοποιούν τις μορφικές 
δυνατότητες του μέσου στο έπακρο, επιτυγχάνοντας αυτό που 
ο Σκλόφσκι αποκαλεί παραξένισμα, δηλαδή την υπογράμμιση 
της καλλιτεχνικής τους φύσης μέσα από την κατάδειξη των 
μορφικών τους δυνατοτήτων, ενώ άλλα προτιμούν την ασφά-
λεια της μορφικής σύμβασης, τονίζοντας μέσα από αυτήν την 
επιλογή άλλα στοιχεία τους και δη αυτά της ιστορίας, όπως 
συμβαίνει στα bande desinne.

Αναμφισβήτητα, οι μορφικές ιδιαιτερότητες του μέσου είναι 
καθοριστικής σημασίας. Η χωρική τοποθέτηση των πάνελς στη 
σελίδα και η ροή τους, τα στοιχεία που συνθέτουν το εσωτερικό 
τους, ο λόγος και τα μπαλόνια, το σχήμα και το μέγεθός των 
πάνελς και των γραμμάτων, ο συμβολικός κώδικας, το κενό 
ανάμεσα στα πάνελς, ο τρόπος μετάβασης, το χρώμα και πολλά 
άλλα διαμορφώνουν μια ξεχωριστή ποιητική του μέσου που 
χρήζει συστηματικής προσέγγισης.

Όσον αφορά δε τις συνθήκες πρόσληψης και ανάγνωσής 
τους, απουσιάζουν σημαντικές εμπειρικές έρευνες. Σε αυτό το 
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πεδίο απαραίτητες επίσης θα ήταν ποιοτικές μετρήσεις που θα 
κατέγραφαν την κοινωνιολογική διάσταση της ανάγνωσης των 
κόμικς: ποιοι αγοράζουν κόμικς, τι είδους κοινότητες οπαδών 
δημιουργούνται και τι είδους πρόσληψη υποθάλπουν; Πόσο 
προσβάσιμα είναι και πού αγοράζονται, πώς κυκλοφορούν, 
ποιες αντιλήψεις τα συνοδεύουν, τι πολιτισμικές διαφορές απο-
τυπώνουν και πολλά άλλα. 

Αυτό που πρέπει να θυμομαστε πάντα όμως, είναι ότι ως 
πολιτισμικά προϊόντα εντάσσονται σε συγκεκριμένο ιστορικό 
συγκείμενο, το οποίο τόσο απορροφούν, όσο και διαμορφώ-
νουν. Η ερευνητική εργαλειοθήκη συνεπώς, μέσα από την οποία 
αντλούμε πόρους για την κατανόησή τους περιέχει ποικίλα και 
διαφορετικού προσανατολισμού και σκόπευσης εργαλεία. Η πο-
λυσχιδία του μέσου όμως, όχι μόνο δεν πρέπει να μας αποθαρ-
ρύνει, αλλά αντιθέτως, να αποτελεί πρόκληση για εμβριθέστερες 
προσεγγίσεις.

Ονομασίες-ορισμοί-καταγωγή: 
Προσπάθειες προσδιορισμού του μέσου

Η ίδια ετερογένεια και ποικιλία που εντοπίζεται στις ερευ-
νητική τους προσέγγιση, παρατηρείται και στις ονομασίες που 
προσδιορίζουν το μέσο αλλά και στους ορισμούς που του απο-
δίδονται. 

Comics, funnies, bande dessinée, fumetti, historieta, tebeo, 
manga, μίκυ μάους, graphic novels: αυτή η ποικίλη ονοματο-
λογία προδίδει και την πολυδιαστατότητα του υβριδικού αυτού 
μέσου. Οι όροι «Comics» και «funnies» παραπέμπουν στις χα-
μηλών προδιαγραφών και προσδοκιών απαρχές του είδους, ενώ 
ο όρος bande dessinée (ζωγραφισμένες λωρίδες) τονίζει την 
οπτική και αφηγηματική διάσταση του μέσου. Ο όρος Fumetti 
(συννεφάκια καπνού ή λόγου) αναφέρεται στην σύνδεση ανά-
μεσα στην εικόνα και το κείμενο, ή καλύτερα στο κείμενο ως 
εικόνα. Η Historieta (μικρή ιστορία-υποκοριστικό της ιστορίας) 
δίνει έμφαση στην αφηγούμενη περιπέτεια και τη διακρίνει από 
την υψηλή λογοτεχνία, ενώ το ισπανικό tebeo, παράγωγο από 
την ονομασία του δημοφιλούς περιοδικού ΤΒΟ, μας θυμίζει ότι 
τα κόμικς οφείλουν πολλά στα μαζικής παραγωγής περιοδικά 
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των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αι. Ta Manga που 
βαφτίστηκαν έτσι από τον Katsushika Hokusai (1814)5 και ση-
μαίνουν τις βιαστικά σχεδιασμένες ζωγραφιές της καθημερινής 
ζωής δεμένες σε χειροποίητα βιβλιαράκια, μας υπενθυμίζουν 
ότι τα κόμικς δεν ανήκουν υποχρεωτικά στις καλές τέχνες. Όσο 
για τα Μίκυ Μάους τα λόγια είναι περιττά. Η δημοτικότητα 
του προσφιλούς ντισνεϋκού ήρωα και η καινοτομία που συ-
νιστούσε η κυκλοφορία του ομώνυμου περιοδικού σημάδεψαν 
όλα τα παράγωγα του μέσου των κόμικς στην Ελλάδα. Επίσης, 
οι όροι ταξιδεύοντας διαφοροποιούνται σε σημασία. Έτσι με 
τον όρο Comics οι Γάλλοι εννοούν τα βορειοαμερικανικά πε-
ριοδικά, ενώ στην Ιαπωνία ο όρος καλύπτει και το είδος των 
manga6. Στο ήδη περιπεπλεγμένο πεδίο, ένας νέος όρος έκα-
νε πρόσφατα την εμφάνισή του και τείνει να αντικαταστήσει 
τους προηγούμενους. Graphic novel. Για την ακρίβεια ο όρος 
δεν είναι τόσο πρόσφατος. Το 1978 όταν ο Eisner αναζητούσε 
εκδότη για το κλασσικό πλέον έργο του Contract With God, 
μια σύνθεση από ημι- αυτοβιογραφικές σύντομες ιστορίες, προ-
σπαθώντας να αποβάλλει από αυτό τη ρετσινιά των κόμικς ως 
μαζικών και μη ποιοτικών προϊόντων, επινόησε αυθόρμητα τον 
όρο, θέλοντας να νομιμοποιήσει και να καθιερώσει το έργο του, 
αποκολλώντας το από το σωρό7. 

Η ασάφεια που επικρατεί ως προς την ονομασία του μέσου 
ισχύει και στον ορισμό του. Αρχίζοντας από το φορμαλιστι-
κό ορισμό του McCloud8 που υποστήριξε ότι τα κόμικς είναι 
«αντιπαρατιθέμενες εικόνες σε εμπρόθετη ακολουθία», παρατη-
ρούμε μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του είδους, με τρόπο 
που να το αποσυσχετίζει από το περιεχόμενό του ή τις επιταγές 
της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Με αυτήν την μανούβρα 
κατάφερε να συμπεριλάβει στην ίδια εικονογραφική παράδοση, 
τόσο τα διακοσμημένα με ξυλογραφίες μυθιστορήματα όσο και 
τα εικονοβιβλία. Ο ίδιος εξέλιξε τον ορισμό του, χαρακτηρίζο-
ντας τα κόμικς αργότερα, ως «χρονικούς χάρτες» , μια διόρθωση 
που προέκυψε από την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τις δυνα-
τότητες των κόμικς να μεταπηδήσουν στις νέες τεχνολογίες και 
την επακόλουθη απεξάρτησή τους από το συνηθισμένο τους 
format. Στη συνέχεια ο Robert Harvey10 έδωσε έμφαση σε μια 
άλλη ιδιότητά τους, που είχε υποβαθμιστεί στις δύο προηγού-
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μενες απόπειρες ορισμού τους, αυτή της αλληλεπίδρασης λόγου 
και εικόνας. Πολλοί πρακτικοί και θεωρητικοί του χώρου, όπως 
οι Dylan Horrocks, Eddie Campbell, Kevin Huizenga, άσκη-
σαν κριτική στον ορισμό του McCloud, άλλοτε επισημαίνοντας 
την ιστορική διαδρομή του μέσου11, το κοινωνικό συμφραστικό 
του πλαίσιο πρόσληψης12, ή την κωμική καταγωγή του13. Η 
αδυναμία σύγκλισης σε ένα κοινό ορισμό οδήγησε στη θέση του 
Delany14, ο οποίος στο δοκίμιό του «Οι πολιτικές της κριτικής 
της παραλογοτεχνίας» υποστήριξε ότι κανένα λογοτεχνικό γένος 
δεν μπορεί να περιγραφεί με έναν ορισμό, όσο εξαντλητικός και 
να είναι. Έκτοτε οι θεωρητικοί είναι πολύ προσεκτικοί στη δι-
ατύπωση ορισμών, επιδεικνύοντας σώφρονα σκεπτικισμό. Από 
την πλευρά της φιλοσοφίας της αισθητικής ο Aaron Meskin 
κατήγγειλε τους ισχύοντες ορισμούς ως αναχρονιστικούς, ανι-
στορικούς και παραπλανητικούς15. Εξ ου και υιοθετούμε μια 
θέση ολιστική και συμπεριληπτική, που να αγκαλιάζει όλες τις 
δυνατές εκφάνσεις του μέσου και τις διαφορετικές σημασίες 
που αυτό παρήγαγε ή εξακολουθεί να εκλύει σε διαφορετικούς 
χωρόχρονους, συνθήκες και αναγνώστες. Τα κόμικς στηρίζονται 
στο συντονισμό και την αλληλεπίδραση ποικίλων μηχανισμών 
παραγωγής νοήματος, που όμως δεν είναι ποτέ όλοι και πάντα 
παρόντες και ενεργοί, με αποτέλεσμα να παράγεται μια πληθώ-
ρα κειμένων που αντιστέκονται στην κατηγοριοποίηση και τη 
δογματική οριοθέτηση. 

Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα στο γενεαλογικό τους δέντρο. 
Πολλοί αναφέρονται ως οι επίδοξοι πρόγονοι των κόμικς. Στην 
προσπάθεια να περιβληθεί το μέσο με πολιτισμικό κύρος, τού 
αποδίδεται μια πλούσια γενεαλογική γραμμή16. Από τις πρώ-
τες εγχάρακτες παραστάσεις των σπηλαίων, τους Αιγυπτιακούς 
πάπυρους (βλέπε: Κρίση μπροστά στον Όσιρι από το Βιβλίο 
των Νεκρών), τις παραστάσεις στα αρχαιοελληνικά αγγεία ή στη 
ζωοφόρο του Παρθενώνα, τη στήλη του Τραϊανού, τους προ-
κολομβιανούς κώδικες και τα γιαπωνέζικα emakimono, την 
τοιχογραφία του Βayeux (1070), τα φρέσκο του Giotto στο 
Scrovegni Chapel (1305-6), τις ξυλογραφίες του 16ου αι. του 
Sebald Beham, και στην πιο πρόσφατη εποχή, τα σατυρικά 
χαρακτικά του Βρετανού Β. Hogarth (1697-1764), το έργο του 
Rowlandson (1757-1827) Tours of Doctor Syntax, που ήταν 
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μια σειρά εικονογραφήσεων συνοδευόμενων από ποιήματα του 
William Coombe, ή το έργο του Gillray (1757-1815) πολιτικού 
καρτουνίστα, John Bull’s progress, την καταγωγή των κόμικς 
διεκδικούν μια πληθώρα διαφορετικών μέσων από ποικίλες 
εποχές. Τα κόμικς βέβαια όπως τα νοούμε σήμερα έχουν μια 
σχετικά πιο αυτόνομη και πιο σύντομη ιστορία. Οι περισσότε-
ροι αποδέχονται ως terminus post quem το έργο του Ελβετού 
Rodolphe Topff er (1799-1846) Histoire de M. Jabot (1833-
1845) και άλλες επτά ιστορίες ειπωμένες με λόγο και εικόνα.17

Κόμικς και πολιτιστικό κατεστημένο
Βέβαια, αυτός ο εξοστρακισμός των κόμικς από το χώρο 

της τέχνης δεν είναι εξ ορισμού αρνητικός. Πολλοί καλλιτέ-
χνες των κόμικς θεωρούν πλεονέκτημα το να μην εντάσσο-
νται σε κάποια μορφή αναγνωρισμένης τέχνης, καθώς όπως 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο Art Spiegelman, το 1993: «Τα κό-
μικς πετούν κάτω από την εμβέλεια των ραντάρ της κριτικής» 
(Sabin, 1996, p. 918). Από την εποχή της δήλωσής του μέχρι 
σήμερα οι εξελίξεις έχουν τρέξει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Τα κό-
μικς ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με σοβαρά θέματα, 
τα οποία και χειρίζονται με καλλιτεχνική δεινότητα (Allen, 
2006)19. Ειδικά στα Graphic novels ―μεγάλου μήκους αυτο-
τελείς ιστορίες κυρίως για ενήλικες20― αφιερώνονται πλέον σο-
βαρές εκδόσεις, που ασχολούνται με την αξιοποίησή τους στην 
εκπαίδευση (Teaching the Graphic Novel (2009)21. Την ίδια 
στιγμή, μεγάλες βιβλιοθήκες22 φιλοξενούν σε ειδικούς τομείς 
κόμικς, μουσεία διοργανώνουν περιοδικές εκθέσεις κόμικς, και 
Πανεπιστήμια διδάσκουν κόμικς αλλά και μέσω των κόμικς.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:
The Physics of Superheroes (2005) του James Kakalios, 

καθηγητή φυσικής που διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο της 
Μinnesota, The Periodic Table of Comic Books, που διδάσκε-
ται στο τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Kentucky από 
τους John P. Seleque και F. James Holler. Επίσης ο Γερμανός 
καθηγητής δικαίου Felix Herzog διδάσκει ποινικό δίκαιο μέσω 
ενός βιβλίου κόμικς στο οποίο περιγράφονται 30 χαρακτηριστι-
κές περιπτώσεις. 
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Επιπλέον, τα κόμικς συχνά τροφοδοτούν τη βιομηχανία του 
κινηματογράφου με μεγάλη μάλιστα επιτυχία. Από την πρώ-
τη φιλμική μεταφορά ενός ένθετου σε εφημερίδα κόμικς του 
Frederick Burr Opper, Happy Hooligan στην ταινία Happy 
Hooligan Interferes μέχρι σήμερα, το ενδιαφέρον της βιομη-
χανίας του θεάματος για τα κόμικς αυξάνεται σταθερά, όπως 
συνέβη στις περιπτώσεις των: V for Vendetta των Alan Moore 
and David Lloyd, Sin City του Frank Miller, The League of 
Extraordinary Gentlemen των Alan Moore and Kevin O’Neill, 
The Road to Perdition του Max Allan Collins και της μεγαλύ-
τερης ποτέ εισπρακτικής επιτυχίας των 300 του Frank Miller. 

Παρόλα αυτά, οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που ανέκαθεν τα 
στιγμάτιζαν, εξακολουθούν να αποτελούν τον κανόνα. Ακόμα 
και σήμερα, παρά την τεράστια ποικιλία σχεδιαστικών στυλ και 
καλλιτεχνικών υφών στο μέσο, τα κόμικς ταυτίζονται με τη 
ρεαλιστική οπτική, τους μυώδεις υπερήρωες και τα μάνγκα. Γι 
αυτό και η επίσημη εκπαίδευση συνεχίζει να ανθίσταται στην 
προοπτική αξιοποίησής τους.

Πώς και γιατί να κάμψουμε 
τις αντιστάσεις του εκπαιδευτικού κόσμου 

και να εντάξουμε τα κόμικς στην τάξη
Για να ανατρέψουμε τις επικρατούσες αντιλήψεις και να 

αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των κόμικς προς όφελος της εκ-
παίδευσης, μπορούμε να ξεκινήσουμε, δίνοντας στους μαθητές 
ένα δείγμα της σχεδιαστικής πολυμορφίας του μέσου με σκοπό 
να τα αποσυσχετίσουν από την τυποποιημένη-κονσερβαρισμένη 
αισθητική των μαζικών προϊόντων.

Επίσης μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα όρια του πειραμα-
τισμού και της πρωτοτυπίας του μέσου, για να αναιρέσουμε 
την άποψη περί απουσίας ποιότητας ή νοητικής πρόκλησης και 
ενδιαφέροντος σε αυτά.

Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα. Το έργο του Matt Madden, 
99 ways to tell a story. Exercises in Style (2006), αναπτύσ-
σει φανερά διακειμενική σχέση με το λογοτεχνικό εγχείρημα του 
Reymond Queneau, (1947) Exercises in Style. Εκεί ο συγγρα-
φέας αφηγείται την ίδια ιστορία με 99 διαφορετικά ύφη, αρμό-
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ζοντα σε διαφορετικά λογοτεχνικά γένη, ενώ εδώ ο καλλιτέχνης 
σχεδιάζει με 99 διαφορετικούς τρόπους την ίδια ιστορία, που 
ανακαλούν είτε το προσωπικό στυλ κάποιου σχεδιαστή (π.χ. του 
Herge) είτε τη σχεδιαστική παράδοση κάποιου είδους (π.χ. του 
ρομάντζου, της ιστορίας φαντασίας κ.ά.) αποδεικνύοντας τις 
ανεξάντλητες δυνατότητες του μέσου, να υιοθετεί ποικίλες οπτι-
κές γωνίες, να αναπτύσσεται σε πολλαπλά αφηγηματικά επίπεδα 
και να εκφράζεται με τα χαρακτηριστικά διαφορετικών ειδών.

Πολλοί ακόμα τολμηροί πειραματισμοί λαμβάνουν χώρα στο 
πεδίο όπως είναι το Narrative Corpse, μια συλλογική δουλειά 
από 69 καλλιτέχνες, στα ίχνη του υπερρεαλιστικού παιχνιδιού 
Le cadaver exquisite που έπαιζαν ο Andre Breton και η παρέα 
του, προσθέτοντας ο καθένας μια φράση ή μια ζωγραφιά σε μια 
ιστορία της οποίας γνώριζαν μόνο την ακριβώς προηγούμενη 
πρόταση και όχι το όλο. Σε ένα παρόμοιο παιχνίδι προσκάλεσαν 
οι Sikoryak και Spiegelman, 69 καλλιτέχνες, στους οποίους 
έδιναν τη δυνατότητα να γνωρίζουν μόνο τα τρία προηγηθέντα 
πάνελς. Η συγγραφή κράτησε 5 χρόνια (1990-1995).

Στην ίδια κατηγορία του πειραματισμού κινείται εξάλλου 
και η ίδρυση από το 1992 του oubapo μιας ομάδας επίδοξων 
κομιξάδων στα χνάρια του oulipo των 60.

Επιπλέον, τα κόμικς διαλέγονται με όλες τις μορφές τέχνης 
και τις αξιοποιούν αναπτύσσοντας ποικίλες διακειμενικές, διεικο-
νικές και γενικότερα διακαλλιτεχνικές σχέσεις. Π.χ. στο League 
of Extraordinary Gentlemen του Alan Moore, συναντάμε τον 
Auguste Dupon του Poe, τη Nana του Zola και την αμερικανί-
δα ηρωίδα παιδικών βιβλίων, την Polyanna. Διεικονικές παραπο-
μπές σε ζωγραφικά έργα των Bruegel, Duerer και Picasso εντο-
πίζονται στη διασκευή του City of Glass. Προβαίνοντας σε πιο 
τολμηρούς διακειμενικούς παραλληλισμούς θα μπορούσε κανείς 
να ισχυριστεί ότι είναι εμφανείς οι επιρροές του διάσημου ποιητή 
Blake στο έργο του Moore (Whitson, 2007) και η επίδραση της 
μουσικής του Tori Amos (Read, 2008) στον Sandman. 

Όσο για τη θεματολογία τους είναι ανεξάντλητη. Π.χ. στο 
άκρως ενδιαφέρον άλμπουμ του Σπύρου Δερβενιώτη Διαρκής Ει-
ρήνη θίγονται ζητήματα όπως η ελευθερία του λόγου, η εξουσία 
της προπαγάνδας, η κατασκευή της είδησης, η εμπορευματο-
ποίηση των εορτών, η καταστρατήγηση της προσωπικής ζωής, 
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η βιομηχανία του θεάματος και τα ΜΜΕ. Μια άλλη ευμεγέθης 
κατηγορία graphic novels προσιδιάζουν στην εφηβική ηλικία 
και αναφέρονται στην ενηλικίωση, την πρώτη ερωτική εμπειρία, 
τις προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, τα παιδικά τραύματα, 
κ.ά., όπως το Blankets του Craig Thomson (έχει μεταφραστεί 
στα ελληνικά) ή ο Jimmy Corrigan του Chris Ware, αλλά και 
το Χαμένο φάσμα των Αποστολίδη- Ζογλοπίτου. Κόμικς όπως 
το Epileptic του David Beauchard ή το Our cancer year του 
Harvey Pekar αγγίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία θέματα υγείας 
και αντιμετώπισής τους. Άλλα, όπως η Persepolis της Marjane 
Satrapi, Palestine, Safe area Gorazde του Joe Sacco θίγουν 
αιχμηρά ζητήματα της πρόσφατης ιστορίας, μέσα από την αυτο-
βιογραφική αφήγηση ή την εικονογραφηγημένη δημοσιογραφία.

Όσο για τις πάμπολλες διασκευές καταξιωμένων λογοτεχνι-
κών έργων στο μέσο των κόμικς νομίζω πως δεν χρειάζονται 
συστάσεις. Από τις πρώιμες απόπειρες των Κλασικών εικονο-
γραφημένων, μέχρι τις πραγματικά τολμηρές προσεγγίσεις έρ-
γων των Kafka, Edgar Allan Poe, James Joyce κ.ά. αλλά και 
στα δικά μας δεδομένα τις διασκευές του Παραρλάμα του Δ. 
Βουτυρά ή του Γιούσουρι του A. Καρακβίτσα από τους Βανέλ-
λη-Πέτρου , τα κόμικς μεταφέρουν επιτυχώς και αναδεικνύουν 
με τον ιδιαίτερο τρόπο τους το μήνυμα των έργων.

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι διασκευές των αρχαί-
ων ελλήνων κλασικών αλλά και του Σαίξπηρ, που φανερώνουν 
την αρτιότητα του μέσου να μεταφέρει ακόμα και υλικό κατά 
παράδοση φιλολογικό. Ο λόγος των κλασικών μετασχηματίζε-
ται σε μια ποικιλία εκδόσεων κόμικς, που η καθεμία επιχειρεί 
να μεταφέρει με το δικό της ύφος τα πρωτότυπα κείμενα.

Με λίγα λόγια, τα κόμικς καλύπτουν κάθε δυνατή καλλιτε-
χνική έκφραση, στον ίδιο βαθμό που αυτή βρίσκει διέξοδο στην 
«υψηλή» τέχνη της ζωγραφικής. Eπίσης μπορούν να πραγμα-
τευτούν κάθε είδους θέμα με εφάμιλλη σοβαρότητα και εμβρί-
θεια, ακριβώς όπως η λογοτεχνία. Γι αυτό και η χρήση τους 
στην εκπαίδευση όχι μόνο νομιμοποιείται αλλά και επιβάλλε-
ται. Τα κόμικς θα άνοιγαν την πόρτα της διδασκαλίας στην 
ευχαρίστηση, την έκπληξη και την ανατροπή, στοιχεία απο-
λύτως απαραίτητα για το ξύπνημα της δημιουργικότητας των 
μαθητών και την ουσιαστική εμπλοκή τους.
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Κόμικς: το νέο παράδειγμα 
της λογοτεχνικότητας 

Είναι τουλάχιστον άστοχο να επιχειρούμε να νομιμοποιή-
σουμε τα κόμικς αποδεικνύοντας την αξία τους, ώστε να ανα-
βαθμιστούν στην κλίμακα των σημαντικών πολιτισμικών αγα-
θών, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας, την ιδιαιτερότητα της 
μορφής τους, αλλά και τις ιδιαίτερες εξωκειμενικές συνθήκες 
(συμβάσεις και λειτουργίες) στις οποίες το μέσο αναπτύσσεται. 

Κάθε μέσο είναι φορέας ενός λόγου, μιας κοινωνικά κατασκευ-
ασμένης γνώσης για μια συγκεκριμένη πτυχή της πραγματικότη-
τας. Η άρρηκτη σύνδεση των λόγων με την κοινωνική πρακτική 
φανερώνει και την ιστορικότητα τους23. Αν μας επιτρέπεται μια 
απλουστευτική αναγωγή, στην πορεία του λογοτεχνικού παρα-
δείγματος μπορούμε να εντοπίσουμε δύο μεγάλους σταθμούς: το 
έπος στην αρχαιότητα και το μυθιστόρημα στη νεώτερη εποχή24. 

Η άνδρωση του μυθιστορήματος σήμαινε την αποθέωση του 
λόγου του ενεργούντος υποκειμένου του ρομαντισμού και του 
καπιταλισμού, είτε μέσω της αναγωγής του γράφοντος υποκει-
μένου σε χαρισματικό άτομο, είτε μέσω της εστίασης στις ατο-
μικές περιπέτειες του ήρωα.

O λόγος της λογοτεχνίας και η απορρέουσα έννοια της λο-
γοτεχνικότητας γεννήθηκε σε συγκεκριμένο ιστορικό περικεί-
μενο και ήταν σύμφωνος με τα ενδιαφέροντα των κοινωνικών 
πρωταγωνιστών. Αρθρώθηκε και αρτιώθηκε σε εντελώς διαφο-
ρετικές συνθήκες παραγωγής και πρόσληψης. Η ανάγνωση της 
υψηλής λογοτεχνίας δεν υπήρξε λαϊκό αγαθό, αλλά αντιθέτως 
διακριτικό γνώρισμα μιας κουλτούρας της μειοψηφίας που μέ-
σω της κατανάλωσής της διατεινόταν την ταξική υπεροχή της.

Από την άλλη, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η διανομή των 
κόμικς διαφοροποιούνται ριζικά. Τα κόμικς διανύουν τη χρυσή 
εποχή τους τη δεκαετία του 30 και ανθίζουν μεταπολεμικά, μια 
εποχή αναθεωρητική και ανατρεπτική, που την ατομικότητα 
διαδέχθηκε η μαζικότητα και που καταρρίφθηκαν οι ψευδαι-
σθήσεις περί διαχρονικών αξιών και περί οικουμενικότητας του 
βιώματος. Σε αυτήν την κατακερματισμένη εποχή, τα κόμικς 
αποτελούν το σήμα κατατεθέν της. Στο σημερινό «σημείο δια-
κλάδωσης» του πολιτισμού μας, το νέο μοντέλο που εγκαθιδρύ-
εται και διαμορφώνει μια νέα κανονικότητα είναι τα κόμικς.
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Από όποια πλευρά και αν το δούμε, σήμερα συντελείται 
μια πολιτισμική στροφή με κύριο χαρακτηριστικό της την 
κυριαρχία της εικόνας (visual turn25 / iconic shift) και τη 
ρευστότητα-διαρκή αλλαγή (continuity turn26), κάτι που έχει 
επισημανθεί ποικιλοτρόπως. Τα κόμικς ιδωμένα στο πλαίσιο 
της αλλαγής του επιστημολογικού-φιλοσοφικού παραδείγμα-
τος αποτελούν το νέο κυρίαρχο γένος, το νέο παράδειγμα, που 
επιτάσσει ένα διαφορετικής τάξης γραμματισμό27, ένα σύνθετο 
τρόπο ανάγνωσής του. 

H Katherine Hayles28 υποστηρίζει ότι βρισκόμαστε στο μέ-
σο μιας γνωστικής στροφής, καθώς η ανάγνωση έχει μετατρα-
πεί σε κειμενικο-οπτική εμπειρία, όπως αυτή γίνεται αντιλη-
πτή από την πανταχού παρουσία του ίντερνετ, των κινητών 
τηλεφώνων, των προγραμμάτων παρουσίασης, των έγχρωμων 
φωτογραφιών που δεσπόζουν στα πρωτοσέλιδα των εφημερί-
δων, αλλά ακόμα και στον τρόπο διεξαγωγής των ακαδημαϊκών 
συνεδρίων, που απαιτούν πλέον, παράλληλα με την λεκτική 
και οπτική παρουσίαση του θέματος. Για όλα τα παραπάνω θε-
ωρούμε ότι τα κόμικς θα αποτελέσουν το νέο παράδειγμα στην 
αναθεωρητική εποχή μας. Ένα παράδειγμα που συνοδεύεται με 
την έλευση και εδραίωση μιας αντίστοιχης νέας τεχνολογίας δι-
άδοσής του. Όπως το έπος στηρίχθηκε στην προφορικότητα και 
διατηρήθηκε χάρη στην καταγραφή του στα ιστορικά χρόνια 
και το μυθιστόρημα ξεκίνησε από τα μεσαιωνικά χειρόγραφα 
και εξαπλώθηκε χάρη στη «νέα» τεχνολογία της τυπογραφίας 
αργότερα, έτσι και τα κόμικς γνωρίζουν άνθηση, αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες της έντυπης τεχνολογίας αλλά θα κυριαρχή-
σουν στο μέλλον μέσω των Νέων τεχνολογιών της πληροφόρη-
σης και επικοινωνίας, καθόσον η πολυτροπικότητα του μέσου 
βρίσκει εδώ το φυσικό της χώρο. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα γίνουν αποδεκτά και 
αν θα αναγνωριστεί η αξία τους, ώστε να αντιμετωπίζονται 
ως σημαντικά πολιτισμικά αγαθά και ίσως και να ενταχθούν 
και τυπικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτό απαντά ο 
Daniel Clowes στο έργο του Young Dan Pussey, όπου ο νε-
αρός εικονογράφος εργάζεται στην εταιρεία κόμικς Infi nity σε 
εξοντωτικές συνθήκες, ελπίζοντας κάποτε να αναδειχθεί το τα-
λέντο του και να αναγνωριστεί ο κόπος του. Ο μέντορας και 
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προϊστάμενός του Dr. Infi nity του λέει χαρακτηριστικά για να 
τον ενθαρρύνει: «κάποια μέρα τα κόμικς θα διαβάζονται στις 
σχολικές τάξεις και θα τα αναφέρουν οι ακαδημαϊκοί». Η μέρα 
αυτή μάλλον έχει φτάσει. 
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Κλασική λογοτεχνία και κόμικς
της  Παναγ ιώτας  Φεγγερού 

Το θέμα που παρουσιάζεται εδώ, «κλασική λογοτεχνία και 
κόμικς», αφορά τη διασκευή ή μεταφορά κλασικών λογο-
τεχνικών έργων σε κόμικς. 

Όταν μιλάμε για κλασική λογοτεχνία, αναφερόμαστε στα έρ-
γα εκείνα που ξεχώρισαν διότι έχουν διαχρονική αξία και πα-
ραμένουν επίκαιρα στο πέρασμα των εποχών. Η έννοια «κλασι-
κός» βέβαια, στο ευρύ πεδίο της λογοτεχνίας, κατέληξε πολλές 
φορές να είναι αόριστη και αμφιλεγόμενη, καθώς παγιώνεται 
σύμφωνα με τις στάσεις και τις αντιδράσεις του αναγνωστικού 
κοινού, που κι αυτό με τη σειρά του επηρεάζεται από εξωγενείς 
παράγοντες, κοινωνικούς, πολιτικούς, εμπορικούς κ.ά.

 Κι αυτό γιατί, σήμερα αποδεχόμαστε ότι κάθε λογοτεχνία 
και κάθε εποχή διαθέτει τα δικά της κλασικά έργα και πρότυ-
πα, εφόσον αυτά αντιστέκονται στη φθορά του χρόνου και δι-
ατηρούν την αξία τους. Έτσι, κλασικά είναι πολλά μεγάλα μυ-
θιστορήματα του 19ου ή των αρχών του 20ού αιώνα, τα οποία εί-
ναι παγκοσμίως διαδεδομένα και διαβάζονται είτε στο πρωτό-
τυπο είτε σε ποικίλες μεταφράσεις τους ή και σε διασκευές (θε-
ατρικές, για παιδιά, εικονογραφημένα κ.ά.) με μεγάλη ένταση 
ακόμα και στις μέρες μας. Αλλά, παράλληλα θεωρούνται κλα-
σικά και έργα που αρχικά εντάχθηκαν στην κατηγορία της λε-
γόμενης «παραλογοτεχνίας», έργα δηλαδή που δεν ανταποκρί-
νονταν στο λογοτεχνικό κανόνα και υπάγονταν σε μια λογοτε-
χνία ρηχή και υποταγμένη στους νόμους της αγοράς, όπως έργα 
της φανταστικής λογοτεχνίας (π.χ. του James Herber, του J. 
R. R. Tolkien κ.ά.), αστυνομικά διηγήματα (π.χ. του Raymond 
Chandler, του Dashiell Hammet κ.ά.), αφηγήματα επιστημο-
νικής φαντασίας (π.χ. του H. G. Wells, του Isaac Asimov, του 
Clark Aston Smith κ.ά.), ιστορίες τρόμου (π.χ. του Ε. Α. Poe), 
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κατασκοπευτικές περιπέτειες (π.χ. του Ian Fleming, του Eric 
Ambler κ.ά.) και γενικότερα έργα τα οποία έχει ‘αγκαλιάσει’ ευ-
ρέως το αναγνωστικό κοινό.1

Στη διασκευασμένη τους μορφή, τα έργα δεν συνεχίζουν απο-
κλειστικά την πορεία τους μέσα στο χρόνο αυτούσια, με την αρ-
χική τους μορφή, αλλά παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο: 
μεταφρασμένα, διασκευασμένα για παιδικό κοινό, με περικοπές, 
εικονογραφημένα, με τη μεταφορά τους στον κινηματογράφο ή 
την τηλεόραση. Η μορφή αλλάζει άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο 
και προσαρμόζεται ή ακολουθεί τις τάσεις αλλά και τις εκφρά-
σεις της κάθε εποχής. Ακόμη, τα ‘νέα’ έργα μπορεί να υπόκεινται 
και σε ένα είδος λογοκρισίας. Έχουν περάσει, κατά κάποιον τρό-
πο, σε μια συλλογική μνήμη τόσο των δημιουργών όσο και των 
αποδεκτών και σε αυτή τη βάση, με τη ‘μαγιά’ του πρωτότυπου, 
ένα νέο έργο δημιουργείται συχνά ακόμα και σε άλλη μορφή τέ-
χνης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και οι μεταγραφές κλα-
σικών λογοτεχνικών έργων σε κόμικς, σε μια συνύπαρξη της τέ-
χνης της λογοτεχνίας με την τέχνη των κόμικς.

Η έννοια βέβαια της μεταφοράς ή διασκευής ή μεταγραφής 
μιας πρωτότυπης ιστορίας ή ενός μύθου από πολλούς που την/
τον επεξεργάζονται διαφορετικά είναι πολύ παλιά, απ’ την επο-
χή των μεγάλων τραγικών ποιητών που αντλούσαν τις υπο-
θέσεις των έργων τους από έναν γνωστό σε όλους μύθο και ο 
καθένας συνέθετε με το δικό του τρόπο μια τραγωδία ή, στην 
εποχή του κινηματογράφου, όταν π.χ. δημιουργήθηκαν πολ-
λές κινηματογραφικές εκδοχές του Ρωμαίου και της Ιουλιέττας. 
Υπάρχει, λοιπόν, ένας πρωτότυπος μύθος-πυρήνας που περνάει 
μέσα από άλλα έργα και εποχές και μπροστά από τα μάτια δια-
φορετικών αναγνωστών η θεατών, ο οποίος παρουσιάζεται ανά-
λογα με την ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, την εποχή και το 
σκοπό της συγγραφής.

1. Πρόκειται για το είδος της λογοτεχνίας που αναπτύσσεται χάρη στον καθαρά 
ψυχαγωγικό χαρακτήρα του και την προσήλωσή του σε αναμενόμενες γνωστές 
καταστάσεις που δεν προξενούν ιδιαίτερους προβληματισμούς στο αναγνωστι-
κό κοινό, αλλά και εδραιώνεται ως προϊόν καταναλωτικό με βάση τους οικονο-
μικούς κανόνες της αγοράς. Αυτό που σήμερα προσδιορίζουμε ως παραλογοτε-
χνία, κατά τον Ουμπέρτο Έκο, είναι το ίδιο το λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου 
αιώνα. (Έκο, 1988: 97-98).
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Αρχικός και βασικός βέβαια στόχος των διασκευών λογοτε-
χνικών έργων ήταν να γίνουν τα έργα αυτά προσιτά στα παι-
διά· να περάσουν δηλαδή από τη λογοτεχνία των ενηλίκων στη 
λογοτεχνία για παιδιά, χρησιμοποιώντας την τεχνική των προ-
σθαφαιρέσεων ή της απλοποίησης της αρχικής μορφής· πολλές 
φορές βέβαια στους σκοπούς της διασκευής ενυπήρχε και η έν-
νοια της λογοκρισίας. Πολλοί άνθρωποι σήμερα γνωρίζουν τους 
κλασικούς μόνο μέσα από τις εικονογραφημένες διασκευές των 
παιδικών τους χρόνων. (Ζερβού, 1996: 391 και 1997: 172-173).

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι διασκευές για παιδιά εμπλουτίστη-
καν από νωρίς με εικόνες. Η εισαγωγή της εικόνας στη λογοτε-
χνία και συγκεκριμένα στη λογοτεχνία για παιδιά ξεκινά από 
πολύ παλιά, ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα και αρχικά οι 
στόχοι της ήταν καθαρά εκπαιδευτικοί. Στη συνέχεια, η πα-
ρέμβαση των εικόνων συχνά έπαψε να έχει σποραδικό και πε-
ριφερειακό χαρακτήρα και οι εικόνες, απέκτησαν κυρίαρχο ρό-
λο σε σχέση με το κείμενο. (Εσκαρπί, 1995: 157-167, Ασωνί-
της, 2001: 32-33, Norton & Norton, 2006: 59-61, Μαρτινίδης, 
1993: 174-177). Οι παλαιότερες απόψεις μάλιστα σχετικά με τη 
δέσμευση της φαντασίας, ειδικά των παιδιών, που μπορεί να 
προκαλούν οι εικόνες ως ‘ευκολοδιάβαστο’ και προκατασκευα-
σμένο υλικό, συχνά αμφισβητήθηκαν και τη θέση τους πήραν 
άλλες που συνηγορούν υπέρ της συνθετότητας της ανάγνωσης 
της εικόνας, ως ενός κώδικα που διαθέτει τις δικές του συμ-
βάσεις, στοιχεία που πολλές φορές προάγουν την ιστορία αλ-
λά και την κρίση του παιδιού.

Η έντονη παρουσία της εικόνας, ιδιαιτέρως στις διασκευές 
λογοτεχνικών έργων σε κόμικς, δεν αποτελεί μια απλή εικονο-
γραφική προσθήκη, αλλά μαζί με τις κειμενικές παρουσιάσεις 
(διαλογικές και αφηγηματικές) δημιουργεί ένα ενιαίο και συ-
μπαγές αφηγηματικό σύνολο. Το κείμενο βέβαια συμπυκνώνε-
ται και η εικόνα αναλαμβάνει τα περιγραφικά κομμάτια τόπων, 
ιστορικών εποχών ή και χαρακτήρων. Εξαιτίας της συνεργασίας 
της εικόνας με το κείμενο, όπως συμβαίνει και στον κινηματο-
γράφο, η επιτυχία της διασκευής δεν εξαρτάται τόσο από την 
πιστότητα στο πρωτότυπο έργο όσο, και κυρίως, από την καλ-
λιτεχνική αξία της νέας δημιουργίας ή πιο απλά, την πειστικό-
τητα και την αίσθηση που αυτή μετακενώνει στον αναγνώστη.
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Σήμερα μάλιστα, χρησιμοποιείται ο όρος graphic novel 
(γραφιστικό μυθιστόρημα)2 για όλα τα λογοτεχνικά έργα, πρω-
τότυπα ή διασκευασμένα, που παρουσιάζονται σε αυτοτελή 
και όχι περιοδική έκδοση. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για ει-
κονογραφημένα μυθιστορήματα με τα οποία τα κόμικς φαίνε-
ται να περνούν το κατώφλι από το φυλλάδιο στο βιβλίο, με 
την πραγμάτευση σύνθετων θεμάτων και προσανατολισμό συ-
χνά το ενήλικο κοινό. 

Στις μέρες μας, που η λογοτεχνική κριτική, μετά από τις 
πολλές ενδιαφέρουσες και σημαντικές θεωρητικές περιπλανή-
σεις της, που ευρύνονται κυρίως στον 20ό αιώνα, αναγνωρί-
ζει τη συνθετότητα του λογοτεχνικού φαινομένου και στρέ-
φει το ενδιαφέρον της προς μια περισσότερο κοινωνιολογική 
οπτική, που δίνει σημασία στην ανάγνωση των έργων, την επι-
κοινωνιακή δομή της λογοτεχνίας, αλλά και την πολιτισμική 
της διάσταση, οι παλαιότερες αντιπαραθέσεις μεταξύ λογοτε-
χνίας και παραλογοτεχνίας, στην οποία συχνά ενέταξαν και 
τα κόμικς, που μετασχηματίζουν τις ακόμα παλαιότερες μετα-
ξύ λόγιας και λαϊκής λογοτεχνίας (Πασχαλίδης, 2005: 62, Βε-
λουδής, 1982: 53-60), έχουν αρχίσει να φθίνουν σημαντικά. 
Η στενή σχέση της λογοτεχνίας με την τέχνη των κόμικς, όχι 
μόνο διατηρείται αλλά και ενδυναμώνεται με το διαφορετι-
κό τρόπο αντιμετώπισης· οι διασκευές λογοτεχνικών έργων σε 
κόμικς έχουν αρχίσει να έχουν έντονη παρουσία και επιτυχία 
στον κόσμο του βιβλίου.

Οι μεταφορές κλασικών έργων σε κόμικς δεν είναι καινούρ-
γιες. Μια σημαντική τέτοια προσπάθεια και παρουσίαση απο-
τελούν τα γνωστά σε όλους τους παλαιότερους, τουλάχιστον, 
Κλασσικά Εικονογραφημένα.

Πρόκειται για σειρά περιοδικού εντύπου, η οποία ακολούθη-
σε την ευρύτατης κυκλοφορίας αμερικανική σειρά των Classic 
Comics και αργότερα Classics Illustrated (1941-1971). Τα 
Classics Illustrated διάνυσαν τη χρυσή τους δεκαετία το 1950, 
όταν μάλιστα ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας παραγωγής τους 

2. Σύμφωνα με τον γνωστό κομίστα και μελετητή Will Eisner, είναι πολύ δύ-
σκολο να ορίσει κάποιος τον όρο «graphic novel» με αμιγώς ειδολογικά κριτή-
ρια, ωστόσο, τον αντιλαμβάνεται αμέσως σε επίπεδο λειτουργικό. (Δημητρούλια, 
2009. Βλ. σχετικά και Μίσιου 2011).
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με την κυκλοφορία τους σε 36 χώρες. (Malan, 2002) Στην Ελ-
λάδα τα τεύχη της σειράς κυκλοφόρησαν με το λογότυπο Κλασ-
σικά Εικονογραφημένα (1951-1970) από τις εκδόσεις Ατλαντίς, 
με 276 συνολικά τίτλους στους οποίους περιλαμβάνονται κυρί-
ως μεταφράσεις και πιστές μεταφορές των αμερικανικών πρω-
τοτύπων αλλά και 90 τεύχη αποκλειστικά ελληνικής παραγω-
γής με θέματα από την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία και την 
κλασική λογοτεχνία. 

Τα Classics Illustrated ήταν τα πρώτα περιοδικά για παι-
διά που παρουσίαζαν ένα ολοκληρωμένο κλασικό μυθιστόρη-
μα σε κάθε τεύχος, με την τεχνική των κόμικς. Σε γενικές 
γραμμές, στη σειρά των ΚλΕι παρουσιάστηκαν και προτιμήθη-
καν τα έργα που προσφέρονταν και στα σχολεία της μεταπο-
λεμικής Αμερικής, γεγονός που αποδεικνύει και τους παιδα-
γωγικούς στόχους της σειράς. (Jones, 2002: 48-49). Κατά την 
εποχή δημιουργίας της (1940), οι δημιουργοί τους φαίνεται 
να επιθυμούν να διδάξουν το παιδικό κοινό, όχι με την κατα-
σκευή σύγχρονων διδακτικών ιστοριών, αλλά με τη διασκευή 
και την «εκλαΐκευση» παλαιότερων και ευρέως αποδεκτών και 
καταξιωμένων έργων.3 

3. Μερικές από τις διασκευές μυθιστορημάτων που παρουσιάστηκαν στη σει-
ρά των Κλασσικών Εικονογραφημένων είναι: Οι Άθλιοι (τχ.1), Όλιβερ Τουίστ, 
Η νήσος των θησαυρών, Η καλύβα του Μπάρμπα Θωμά, Η Παναγία των Πα-
ρισίων, Πρίγκιψ και φτωχός, Μιχαήλ Στρογκώφ, Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, Το 
Σιδηρούν Προσωπείον, Δον Κιχώτης, Τομ Σώγιερ, Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 
ημέρες, Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, Τζέϋν Έϋρ, Οι Τρεις Σωματοφύλα-
κες, Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, Η Κυρά της Λίμνης, Ιστορία δύο πόλεων, Το 
κλεμμένο παιδί, Δαυίδ Κόππερφηλντ, Αιχμάλωτος της Ζέντα, Ο άνθρωπος χωρίς 
πατρίδα, Ένας Γιάνκης του Κοννέκτικατ, Οι τελευταίες ημέρες της Πομπηίας, 
Μεγάλες Προσδοκίες, Το σπίτι με τα επτά αετώματα, Όνειρο θερινής νύχτας, Εί-
κοσι χιλιάδες λεύγες υπό την θάλασσα, Ο πύργος των καταιγίδων, Μαύρη Καλ-
λονή, Ο Ροβινσών Κρούσος, Μετά είκοσι έτη, Ο Πιλότος, Ο Θαλασσόλυκος, Άμ-
λετ, Υπό δύο σημαίας, Ο άνθρωπος που γελά, Ο Ελαφοκυνηγός, Το λιβάδι, Τα 
μυστήρια των Παρισίων, Ιβανόης, Ο Δρ. Τζέκυλ και ο κ. Χάϋντ, Ο Πατριώτης, 
Ομήρου Οδύσσεια, Ομήρου Ιλιάδα, Οι Σκαπανείς, Από τη Γη στη Σελήνη, Μαύ-
ρη τουλίπα, Χωκ Φιν, Κόμης Μοντεχρίστος, Οι περιπέτειες του Τσελλίνι, Σέρ-
λοκ Χόλμς, Τύπη, Το Σήμα του Θάρρους, Ο Ιχνηλάτης, Ο Ασπροδόντης, Η Κα-
ταιγίδα, Ναυτική Ανταρσία, Έγκλημα και Τιμωρία, Ο Ερωτόκριτος, Ρωμαίος και 
Ιουλιέττα, Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Η θυσία του Αβραάμ, Ταξίδι στο κέντρο της γης, 
Μάκβεθ, Οι Βασιλείς των Ορέων, Μόγλης, Ουδέν νεώτερον από το Δυτικόν Μέ-
τωπον, Οιδίπους Τύραννος, Ορφέας και Ευρυδίκη, Μπεν Χουρ, Αντιγόνη, Ο Τε-
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Τα κόμικς αποτελούν είδος που προϋποθέτει την ουσιώδη ομα-
δική δράση, συχνά βήμα-βήμα, τουλάχιστον δύο συνεργατών, του 
σεναριογράφου και του σκιτσογράφου. Πολλές φορές μάλιστα, οι 
συνεργάτες είναι περισσότεροι από δύο. Την επιτυχία της αμερικα-
νικής σειράς που συντελέστηκε με τη συνεργασία σημαντικών και 
διακεκριμένων για την εποχή τους σκιτσογράφων και σεναριογρά-
φων έρχεται να συμπληρώσει το επιτελείο των Ελλήνων συνεργα-
τών. Τις μεταφράσεις και τα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα αναλαμ-
βάνει μια ομάδα εξαίρετων λογοτεχνών, όπως οι Βασίλης Ρώτας, Γε-
ωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη, Κώ-
στας Θρακιώτης, Ελένη Παπαδάκη κ.ά., οι οποίοι, χωρίς να παρα-
ποιούν το ξένο κείμενο, κατόρθωσαν συχνά να εισαγάγουν το δικό 
τους προσωπικό λογοτεχνικό ύφος στα μεταφρασμένα τεύχη.

Για παράδειγμα, αίσθηση έχει δημιουργήσει η πολύ σχολια-
σμένη ιδιορρυθμία της ελληνικής μετάφρασης των Αθλίων με 
το λαϊκότροπο «κουμπάρο» Γιάννη Αγιάννη, πρακτική που, όσο 
και αν παραπέμπει στη λαϊκότητα του είδους των περιοδικών 
κόμικς, φαίνεται να καταδεικνύει τη διάθεση του μεταφραστή 
να κάνει τον συμπαθή πρωταγωνιστή πιο προσιτό στο ελληνικό 
αναγνωστικό του κοινό, τα παιδιά και τους νέους της εποχής.

Την εικονογράφηση αναλαμβάνουν επίσης σημαντικοί Έλ-
ληνες καλλιτέχνες όπως οι Μέντης Μποσταντζόγλου, Τάκης 
Κατσουλίδης, Γιώργος Βακαλό, Γιάννης Δραγώνας, Γεράσιμος 
Λιβιεράτος, Βασίλης Ζήσης, Αλκμήνη Γραμματοπούλου κ.ά. 

Οι εικόνες των ΚλΕι διαπνέονται από μια γενικότερη κλα-
σική τεχνοτροπία και ύφος ρεαλιστικό το οποίο ταιριάζει με το 
ύφος της κλασικής λογοτεχνίας που διασκευάζεται. Οι σεναριο-
γράφοι θέλουν να μεταφέρουν στο κοινό τους όσο πιο πιστά γί-
νεται για μία και μόνη φορά, μια κατά κανόνα δραματική ιστο-
ρία. Οι εικονογράφοι με τη σειρά τους έρχονται να πλαισιώσουν 
το λόγο και να παρουσιάσουν ήρωες αντίστοιχους με τους πα-
λαιότερους δημοφιλείς ήρωες του μυθιστορήματος.

λευταίος των Μοϊκανών, Μόμπυ Ντικ, Ο αόρατος άνθρωπος, Οι Πέρσαι, Τάρας 
Μπούλμπα, Η Αινειάδα, Οι Κορσικανοί αδελφοί, Αφέντης και δούλος, Ο σκύλος 
μου ο Κρούσος, Φάουστ, Ιφιγένεια στη Ταυρίδα, Μήδεια, Πλούτος, Χοηφόρες, 
Ευμενίδες, Ηλέκτρα, Ερωφίλη, Η Ηρωίδα της Επαναστάσεως, Δόκτωρ ΝΟ, Λου-
κής Λάρας, Οιδίπους επί Κολωνώ, Το Κάστρο του Οτράντο, Βαβυλωνία, Δάφ-
νης και Χλόη, Φιλοκτήτης.
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Σήμερα, η πρωτότυπη για την εποχή της πρόταση των ΚλΕι 
ίσως να θεωρείται παρωχημένη, παρόλο που τα Κλασσικά συ-
νεχίζουν να κυκλοφορούν και να διαβάζονται από μικρή έστω 
μερίδα αναγνωστών είτε πρόκειται για παιδιά που εντυπωσιάζο-
νται γενικά από τα κόμικς είτε για μεγάλους που σκύβουν νο-
σταλγικά πάνω στις παιδικές μνήμες τους.

Θα μπορούσε βέβαια να αναρωτηθεί κανείς τι θέση έχουν τα 
πρότυπα ή οι αξίες της εποχής που προβάλλονται στα κλασι-
κά έργα στη δική μας εποχή πέραν κάποιου λαογραφικού-πο-
λιτισμικού ή ιστορικού ίσως ενδιαφέροντος ή ακόμα και ψυχο-
λογικού, με την έννοια ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα ή πά-
θη παραμένουν όμοια μέσα στους αιώνες. Ο Roland Barthes, 
απαντά σε ένα τέτοιο ερώτημα όταν αναφέρει ότι: «μολονότι το 
κλασικό κείμενο παραπέμπει σε μία θεωρία της έκφρασης, κα-
ταφέρνει εν τέλει να την υπερφαλαγγίσει. Υπάρχει πάντα ένα 
συμπλήρωμα που είναι νεωτερικό, κάτι το οποίο υπάρχει παρά 
το κλασικό σύστημα: ένα είδος δόνησης του νοήματος, διάνοι-
ξης προς το συμβολικό στοιχείο» (Barthes, 2005: 33-34), ενώ ο 
Τέρι Ήγκλετον συμπληρώνει ότι «όλα τα λογοτεχνικά έργα με 
κάποιο τρόπο ‘ξαναγράφονται’ από τις κοινωνίες που τα διαβά-
ζουν, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διαφορετική κάθε 
φορά πρόσληψή τους» (Ήγκλετον, 1989: 35-37).

Ο μετασχηματισμός κλασικών έργων σε κόμικς όπως είδαμε 
και πριν, ξεκίνησε από το εξωτερικό και από χώρες με ισχυρή 
παράδοση στα κόμικς, όπως την Αμερική στην περίπτωση των 
Κλασσικών Εικονογραφημένων. Στον ελληνικό χώρο, λοιπόν, το 
1951, έφτασαν οι πρώτες διασκευές σε κόμικς μέσω των μετα-
φρασμένων τευχών των Κλασσικών Εικονογραφημένων, αλλά 
δημιουργήθηκαν και οι πρώτες ελληνικές διασκευές για την ίδια 
σειρά, όπως ο Λουκής Λάρας του Δ. Βικέλα, Η ηρωίδα της ελλη-
νικής επαναστάσεως του Στ. Ξένου, η Βαβυλωνία του Δ. Βυζά-
ντιου, ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου και άλλα αντιπροσωπευ-
τικά έργα της ελληνικής γραμματείας.

Από τα μετέπειτα χρόνια, άξιο αναφοράς είναι το κόμικς 
του Κώστα Μητρόπουλου, το Από τη γη στη σελήνη. Ένα κό-
μικς αλαλούμ, διασκευή του ομώνυμου έργου του Ιουλίου Βερν. 
Πρόκειται για μια ιδιότυπη διασκευή που από πολλούς θεω-
ρήθηκε παρωδία περισσότερο του κλασικού μυθιστορήματος, 
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αφού ο σεναριογράφος φαίνεται πως έχει τη διάθεση να δια-
κωμωδήσει τα πάντα, κάνοντας ελαφρά πολιτική σάτιρα μάλι-
στα· το κόμικς δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στον Ταχυδρόμο 
το 1969 ή το 1970, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, και μετά 
εκδόθηκε σε βιβλιαράκι.

Ένας τέτοιος πολιτικός υπαινιγμός είναι φανερός στην πρώ-
τη σελίδα του κόμικς με τον χαρακτηρισμό ότι ο Μπαρμπ –και 
όχι Μπαρμπικέιν,- εμπνευστής του ταξιδιού στη Σελήνη είναι 
“εκλεγείς και ουχί διορισθείς” στη Λέσχη.

Στο κείμενο υπάρχουν και πολλές άλλες διαφοροποιήσεις 
από το πρωτότυπο έργο. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή όπου 
ο Ιούλιος Βερν παρουσιάζεται να κλαίει, επειδή του έκαναν το 
μυθιστόρημα σαλάτα, όπως του ανακοινώνει ο Μπαλζάκ. (Σα-
ραντάκος, 2014).4

Κλασικά πλέον και στο χώρο της διασκευής σε κόμικς μπο-
ρούν να θεωρηθούν οι κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικς 
των Τάσου Αποστολίδη (σενάριο-διασκευή), Γιώργου Ακοκαλίδη 
(εικονογράφηση) [έτος έκδοσης: 1983, εκδόσεις ΑΣΕ], οι οποί-
ες έχουν εκδοθεί πια και σε επίτομη επετειακή έκδοση και των 
έντεκα κωμωδιών του Αριστοφάνη, καθώς και η μεταγενέστερη 
γραφιστική νουβέλα Ομήρου Οδύσσεια των ιδίων, που εκδόθη-
κε σε έξι συνέχειες (2011-2012). (Κανατσούλη, 2013). 

Ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα, αποτελούν τα έργα Όλιβερ 
Τουίστ του Καρόλου Ντίκενς, Οι τρεις σωματοφύλακες του Αλέ-
ξανδρου Δουμά, Το νησί των θησαυρών του Ρόμπερτ Λιούις Στί-
βενσον και Σκρουτζ, μια χριστουγεννιάτικη ιστορία του Καρό-
λου Ντίκενς, τα οποία παρουσιάζονται αυτοτελώς σε βιβλία κό-
μικς από τις εκδόσεις Πατάκη, στο πλαίσιο της ευρύτερης σει-
ράς του εκδοτικού οίκου «Κόμικς από κλασικά έργα», η οποία 
αποτελεί μετάφραση και μεταφορά της αντίστοιχης έκδοσης 
του γαλλικού εκδοτικού οίκου Guy Delcourt. Τα έργα αυτά 
απευθύνονται σε παιδικό κοινό.5

4. Στοιχεία βέβαια αυτού του μυθιστορήματος έχω βρει στο διαδίκτυο και όχι 
για το σύνολο του έργου, αφού έργα τέτοιου είδους δύσκολα βρίσκονται στις 
μεγάλες βιβλιοθήκες, εξαιτίας ίσως της παλαιότερης αντίληψης που θεωρούσε 
τα κόμικς παραλογοτεχνία.
5. Ο Όλιβερ Τουίστ διασκευάζεται σε σενάριο του Λοΐκ Ντοβιλιέ και εικονογρά-
φηση Ολιβιέ Ντελουά, ενώ τη μετάφραση για την ελληνική έκδοση αναλαμβά-
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Όπως αναφέρει η συγγραφέας Ελένη Σαραντίτη, σε σχετική 
κριτική της για τη σειρά, πρόκειται για «μια καινούργια ματιά, 
μια θαυμάσια προσέγγιση σε αιωνίως αγαπημένα έργα». Πιο συ-
γκεκριμένα, «το άλμπουμ με τον Όλιβερ, είναι συναρπαστικό. 
Δεν μιλάμε βέβαια για το αυτούσιο κλασικό έργο, όμως το σενά-
ριό του διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του βιβλίου: πόνος και 
φρίκη και ανεργία που εξαπλώθηκαν μετά την κυριαρχία των 
μηχανών, ιδιαιτέρως στο Λονδίνο, και μείωση των μισθών των 
εργαζομένων, χιλιάδες παιδιά εγκαταλειμμένα να δουλεύουν 
σαν είλωτες ώρες ατέλειωτες, αντιθέσεις, άλλοι πάμπλουτοι (ως 
συνήθως...) και άλλοι στο έλεος. Και ανοχή, ή μάλλον επιταγή 
της παιδικής εργασίας, και μια πόλη πολύβουη, σκοτεινή από 
την κάπνα και την αδιαπέραστη ομίχλη, που όλα τα καταπί-
νει: και αγάπες και ελπίδες και συγγένειες». (Σαραντίτη, 2013). 

Ανάλογη είναι και η κριτική του γνωστού δημοσιογράφου 
και μελετητή των κόμικς Άρη Μαλανδράκη, ο οποίος μας ενη-
μερώνει ότι για τον Όλιβερ Τουίστ «Ο (εικονογράφος) Ολιβιέ 
Ντελουά ανέτρεξε στις παλαιές γκραβούρες του Γκιστάβ Ντορέ 
για το Λονδίνο, προκειμένου να αναπλάσει πιστά το κλίμα της 
εποχής και την όψη της πόλης τον 19ο αιώνα», αλλά και ότι 
οι συντελεστές της έκδοσης στους Τρεις Σωματοφύλακες «υπη-
ρετούν πιστά το πνεύμα του μυθιστορήματος του Δουμά, πα-
ρά τον ―εξ ανάγκης― περιληπτικό χαρακτήρα της αφήγησης». 
(Μαλανδράκης, 2013). 

Ιδιαίτερη θέση στο graphic novel της καθαρά ελληνικής 
παραγωγής που έρχεται να μετασχηματίσει έργα της νεοελλη-
νικής λογοτεχνίας για ενήλικο κοινό κατέχουν τα έργα Πα-
ραρλάμα και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά (εκδ. Τό-
πος, 2011) και Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες 
(εκδ. Τόπος, 2013), και τα δύο σε σενάριο του Δημήτρη Βανέλ-
λη και εικονογράφηση του Θανάση Πέτρου. Το δεύτερο μάλιστα 
αναδείχθηκε ως το καλύτερο κόμικς της χρονιάς στο Φεστιβάλ 
Comicdom (Απρίλιος 2013), ενώ και ο συγγραφέας του Δ. Βα-
νέλλης τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου συγγραφέα κόμικς.

νει η Χαρά Γιαννακοπούλου· οι Τρεις Σωματοφύλακες σε σενάριο Νταβίντ Μορ-
βάν και Μισέλ Ντυφράν και σχέδιο Ρουμπέν και μετάφραση για την ελληνική 
έκδοση του Φίλιππου Μανδηλαρά· το Σκρουτζ μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 
παρουσιάζεται σε μετάφραση και πάλι της Χαράς Γιαννακοπούλου.
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Στο πρώτο βιβλίο (έκδοση: Μάρτιος 2011) διασκευάζεται το 
πεζογράφημα Παραρλάμα του Δημοσθένη Βουτυρά. Το πρωτό-
τυπο έργο του σημαντικού συγγραφέα των αρχών του 20ού αι-
ώνα, περιλαμβάνει εννέα ιστορίες που φέρνουν στο προσκή-
νιο τον κοινωνικό προβληματισμό που ανακύπτει μέσα από τη 
σκληρή πραγματικότητα. Πρόκειται για ιστορίες σκοτεινές, με 
ήρωες ανθρώπους της καθημερινότητας οι οποίοι αντιπαλεύ-
ουν τη σκληρή πραγματικότητα και την ίδια τους τη μοίρα, συ-
χνά φτάνοντας στα άκρα, χαρακτηριστικά που τους κάνουν να 
υπερβαίνουν τον τόπο και το χρόνο.

Ο Βουτυράς γράφει τολμηρά και μοντέρνα σε μια πολύ πρώ-
ιμη εποχή. Αποτυπώνει γραπτώς την τραγικότητα των ηρώων 
του και την υπαρξιακή τους αγωνία με μια ελλειπτικότητα εξί-
σου τραγική, γεμάτη ερωτηματικά, χωρίς ίσως απαντήσεις, σε 
μια κοινωνία που γεμίζει τα άτομα με θυμό και οργή. Λόγω των 
στοιχείων αυτών, κυρίως της ελλειπτικότητας και της αινιγμα-
τικότητας, η μεταφορά σε κόμικς είναι ένα γόνιμο και πετυχη-
μένο πείραμα που προσθέτει στο έργο νέες διαστάσεις, δίνοντας 
εικόνα στο θυμό, την οργή, την αγωνία, το μυστήριο, το άγνω-
στο, το τραγικό.

Στο Γιούσουρι και άλλες ιστορίες φιλοξενούνται έξι ιστορί-
ες: «Εις το Φως της Ημέρας» του Κωνσταντίνου Καβάφη (1863-
1933), «Το Γιούσουρι» του Ανδρέα Καρκαβίτσα (1865-1922), 
«Ο ονειροπόλος» του Κώστα Καρυωτάκη (1896-1928), «Κλεο-
πάτρας θάνατος» του Πλάτωνα Ροδοκανάκη (1883-1920), «Ο 
Σκέλεθρας» του Νίκου Νικολαΐδη εκ Κύπρου (περ. 1884-1956) 
και «Υπό την βασιλικήν δρυν» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
(1851-1911)6. Ο Βανέλλης και ο Πέτρου με το Γιούσουρι προχω-

6. Το «Εις το φως της ημέρας», ένα διήγημα του Κ. Π. Καβάφη από τα όχι πολύ 
γνωστά πεζά του, που αναφέρεται στη σχέση ονείρου - πραγματικότητας. Επί-
σης «Το Γιούσουρι» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, που δίνει και το όνομά του στη 
συλλογή, αναφέρεται σε ένα στοιχειωμένο δέντρο στον βυθό της θάλασσας. Πιο 
κοντά στην επιστημονική φαντασία βρίσκεται το διήγημα του Κ. Γ. Καρυωτά-
κη «Ο ονειροπόλος», με ήρωα κάποιον που ήθελε να φυλακίσει τον χρόνο. Στον 
χώρο του φανταστικού κινείται και το «Κλεοπάτρας θάνατος» του Πλάτωνα 
Ροδοκανάκη, με τους ήρωες μιας βιβλιοθήκης γραφείου να ζωντανεύουν κάθε 
βράδυ και να απειλούνται από ένα «τέρας». Στις πηγές του Εντγκαρ Αλαν Πόε 
κινείται το διήγημα του Νίκου Νικολαΐδου του Κύπριου «Ο Σκέλεθρας», για κά-
ποιον που πούλησε τον σκελετό του για μελλοντική επιστημονική χρήση αλλά 
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ρούν ένα βήμα παραπέρα, αφού επιλέγουν έξι διαφορετικά πε-
ζογραφήματα και σταχυολογούν έτσι το φανταστικό σε πολλές 
εκδοχές και εκφάνσεις και σε συνδυασμό πάντα με την τραγι-
κότητα της ανθρώπινης μοίρας. Με τις ιστορίες αυτές ο ανα-
γνώστης μπαίνει σ’ ένα χώρο μυστήριο, αινιγματικό, σκοτεινό, 
άλλοτε σ’ έναν κόσμο ασύμβατο που τον επιθυμούμε αλλά φο-
βόμαστε να τον ζήσουμε, στο: «Εις το Φως της Ημέρας» του 
Κωνσταντίνου Καβάφη, άλλοτε σ’ έναν κόσμο με στοιχειά της 
φύσης που κρύβουν πάθη ερωτικά και επιθυμίες αλλά και δυ-
νατές παρορμήσεις της νιότης στα «Υπό την βασιλικήν δρυν» 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και «Το Γιούσουρι» του Αν-
δρέα Καρκαβίτσα, άλλοτε σ’ έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος θέ-
λει να φυλακίσει τον αδυσώπητο χρόνο, στο «Ο ονειροπόλος» 
του Κώστα Καρυωτάκη, άλλοτε σ’ έναν κόσμο όπου ήρωες λο-
γοτεχνικοί ξεπηδούν μέσα απ’ την εποχή τους και τη δική τους 
ιστορία και συμπλέκονται με ήρωες άλλων βιβλίων σε μια νέα 
φανταστική εκδοχή στο «Κλεοπάτρας θάνατος» του Πλάτωνα 
Ροδοκανάκη και, τέλος, σ’ έναν κόσμο όπου κανείς δεν μπορεί 
να ξεφύγει την τραγική μοίρα και το πεπρωμένο του θανάτου 
στο «Ο Σκέλεθρας» του Νίκου Νικολαΐδη εκ Κύπρου. Οι ιστορί-
ες του τόμου φέρνουν με αυτόν τον τρόπο στο προσκήνιο έργα 
που δύσκολα ο σημερινός Έλληνας αναγνώστης θα προσέγγι-
ζε, τόσο γιατί δεν ακολουθούν πολλοί πια την κλασική οδό της 
αγοράς και ανάγνωσης βιβλίων και οι προτιμήσεις του αναγνω-
στικού κοινού έχουν αλλάξει και αυτές, όσο και επειδή δεν πρό-
κειται για τα πιο καταξιωμένα και γνωστά έργα που εύκολα θα 
έβλεπε κανείς με την πρώτη ματιά· συνήθως βρίσκονται μέσα σε 
συλλογές διηγημάτων. Εάν λάβουμε υπόψη ότι το φανταστικό 
αφήγημα είναι ο προάγγελος της επιστημονικής φαντασίας και 
ότι τα στοιχεία του φανταστικού και του μυστηρίου προσφέρο-
νται για οπτικοποίηση στο σύγχρονο είδος του graphic novel, 
που κι αυτό γεννήθηκε από τα κόμικς, τότε η επιλογή του Δη-
μήτρη Βανέλλη και του Θανάση Πέτρου δεν φαίνεται τυχαία. 

Πολλά χρόνια μετά την έκδοση των Κλασσικών Εικονογρα-
φημένων, λοιπόν, ο λογοτεχνικός κόσμος ανθεί και εμπλουτί-

αυτό τον κατατρέχει μέχρι θανάτου. Το κόμικ κλείνει με το καταπληκτικό διή-
γημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Υπό την βασιλικήν δρυν» για ένα στοι-
χειωμένο δέντρο που εμπεριέχει μια γυναικεία ψυχή. 
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ζεται μέσω των μεταφορών κλασικών έργων της παγκόσμιας 
γραμματείας στην πολύχρωμη και εύγλωττη γλώσσα των κό-
μικς. Η ανάγνωση των πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων 
βέβαια δεν υποκαθίσταται από τα κόμικς. Ωστόσο, η νέα αυτή 
μορφή δίνει την ευκαιρία στο αναγνωστικό κοινό να έρθει σε 
επαφή με αυτά. 

Τα παραδείγματα βέβαια πολλαπλασιάζονται κυρίως σε χώ-
ρες του εξωτερικού, που αφορά και στην Ελλάδα εξαιτίας της 
μεταφοράς τους μέσω της μεταφραστικής και εκδοτικής οδού. 
Ωστόσο, με την ενδεικτική παρουσίαση των βιβλίων, παλαι-
ότερων και σύγχρονων, που προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό 
ότι στον περιπετειώδη κόσμο της λογοτεχνίας, εισέρχονται νέα 
στοιχεία και μορφές μέσω της μεταμοντέρνας οδού που ανασύ-
ρει και ζωντανεύει τα παλαιότερα και κλασικά για να τα προ-
σφέρει στο πιο απαιτητικό τεχνικά, τεχνολογικά αλλά και αι-
σθητικά αναγνωστικό κοινό.

Όπως αναφέρει ο ομότιμος καθηγητής λαογραφίας και κρι-
τικός λογοτεχνίας Μιχάλης Μερακλής, «υπάρχει καλή και κα-
κή τέχνη, τέχνη συμβιβασμένη ή μη, τέχνη που υπηρετεί κερ-
δοσκοπικούς ή άλλους σκοπούς, τέχνη που αντιδρά και αντι-
στέκεται σε τέτοιες σκοπιμότητες. Τα κόμικς μπορούν να κινη-
θούν μέσα στα όρια που θέτουν αυτές οι πιθανότητες» (Μερα-
κλής, 1991: 13) και, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πολλά αξι-
όλογα δείγματα.
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Μεγαλώνοντας με υπέρ-ήρωες: 
κόμικς, ταυτότητα και μετανεωτερικότητα

της Πατρ ίσ ια ς  Γερακοπούλου 

Η εισήγηση αυτή συζητά τα κόμικς με υπέρ-ήρωες. Η ανά-
λυση εστιάζει σε στοιχεία πρόσληψης και αναστοχασμού 
από τον νεαρό φανατικό αναγνώστη τους. Σημαινόμενο 

είναι το νόημα που αναγιγνώσκεται στην προτίμηση, εμπειρία 
και ιστορία του ατόμου που διαβάζει με αγάπη και προσήλωση 
αμερικάνικα κόμικς με υπέρ-ήρωες από την παιδική ηλικία έως 
την ενηλικίωση. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται 
από την εμμονή των μελετητών του αντικειμένου να προσεγγί-
ζουν τον αναγνώστη ως παθητική, υπνωτισμένη μορφή της κα-
τανάλωσης ή ως «θύμα» της μαζικής υποκουλτούρας. Αντί αυ-
τού προβάλλεται η σημασία της αναγνωστικής επιλογής ως φα-
ντασιακή επένδυση, δηλαδή ως κάτι κατ’ ουσίαν ψυχοκοινωνι-
κό, δημιουργικό και υπαρξιακό. 

Σε κάθε στάδιο της αναγνωστικής (όσον αφορά τα υπέρ-
ηρωικά κόμικς πάντα) και της ψυχοκοινωνικής του ιστορίας, 
από την πρώτη του εφηβεία έως την ενηλικίωση, ο φανατικός 
αναγνώστης κόμικς καταναλώνει συστηματικά συγκεκριμένους 
τύπους ηρώων. Όταν αναφερόμαστε στον όρο τυπικός ήρωας, 
όπως μας έχουν δείξει, μεταξύ άλλων, ο Lukacs (2008) για τη 
λογοτεχνία και ο Eco (1994) για τα κόμικς περιγράφουμε μια 
μορφή «αληθοφανή» κοινωνικά, ψυχολογικά, ιστορικοπολιτι-
κά. Δηλαδή έναν χαρακτήρα ικανό να «πείσει τον αναγνώστη». 
Πειστικός ήρωας είναι αυτός που πείθει φαντασιακά, δηλαδή 
αυτός που συνοψίζει την ψυχοκοινωνική του αλήθεια αποδίδο-
ντας αυτό που το άτομο διαχειρίζεται αναφορικά με την εσωτε-
ρική και την εξωτερική του πραγματικότητα. Οι ήρωες πείθουν 
φαντασιακά προβάλλοντας έξω, στη διάθεση της κατανάλωσης, 
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αυτό που υπάρχει εντός, αλλά και ένα σχόλιο (αδύνατο να εμ-
φανιστεί κενό ιδεολογικών επαγωγών) για αυτό που εμφανίζε-
ται (ή απουσιάζει) παντού τριγύρω.

Επάνω σε αυτή τη γεννημένη από ποιοτική έρευνα ιδέα ερεί-
δεται η ιδέα ότι η μελέτη της φανατικής κατανάλωσης ενός 
προϊόντος της μαζικής κουλτούρας που μας πείθει φαντασι-
ακά μπορεί να δείξει τον τρόπο που μεγαλώνουμε ως υποκεί-
μενα της Ιδεολογίας και της Κουλτούρας σε ένα διαρκώς μετα-
βαλλόμενο πολυπρισματικό και πολυθραυσματικό περιβάλλον.

Πρόκειται για την καταγραφή ενός συνόλου διαδοχικών 
μεταβάσεων. Από τον κλασικό υπέρ-ήρωα στο μεταμοντέρνο 
αντί-ήρωα, από τον αναγνώστη παιδί στον ενήλικο αναγνώστη, 
από την απόλυτη και συγκεκριμένη πρόταση για την ηθική, τη 
στράτευση και τη δράση προς έναν ασαφή, δυσθεώρητο και μυ-
στηριώδη τρόπο ύπαρξης. 

Η μελέτη των αναγνωστικών επιλογών αρθρώνει ένα λόγο 
αποκαλυπτικό της ψυχοκοινωνικής συγκρότησης του ατόμου. 
Μέσα από την ιδιοποίηση των ηρωικών μορφών αποκαλύπτο-
νται εκείνες οι σημασίες που είναι κυρίαρχες για τον ψυχισμό, 
αρχέτυπες, επιτακτικές, αιώνιες, όσο και επίκαιρες. Ο ιδιαίτε-
ρος και μοναδικός τρόπος ανάγνωσης του μηνύματος των κό-
μικς από το υποκείμενο αναφέρεται σε μια ευρύτερη διαδικα-
σία ταυτοποίησης μέσω «φαντασιακών διαμεσολαβήσεων» (βλ. 
Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, ό.π., σ. 17). Σύμφωνα με το Lacan 
και το έργο του για το στάδιο του καθρέφτη (1949) «η επιθυ-
μία δεν φεύγει παρά μόνο μέσω ενός ομοίου». Ο αναγνώστης 
αναγνωρίζει αυτόν τον «όμοιο» στους υπέρ-ήρωες που τον πεί-
θουν φαντασιακά, στο επίκεντρο μιας προβληματικής που το-
ποθετεί στη θέση του δέκτη της επικοινωνίας ένα «υποκείμε-
νο που επιθυμεί». Ο υπέρ-ήρωας, ο υπέρ-άνθρωπος υπό εξέλι-
ξη, ο αντί-ήρωας σε υπαρξιακή κρίση, ο χαρακτήρας που μεγα-
λώνει, μαθαίνει, αναρωτιέται, ανησυχεί και δυσκολεύεται και 
ακόμη ο ήρωας που συχνά φθείρεται από την ήττα και το θά-
νατο αποκαλύπτουν το υπαρξιακό αίτημα του αναγνώστη τη 
στιγμή που αυτός τους επιλέγει ως όχημα «φυγής» από την 
εξωτερική πραγματικότητα. Η «φυγή» αυτή είναι πάντα μια 
προσ-φυγή στην, και μια δια-φυγή της εσωτερικής φαντασια-
κής πραγματικότητας. 
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Η ταυτότητα και οι ήρωες κόμικς
Η ταυτότητα περιγράφεται ως αίσθημα ενότητας και συνέ-

χειας, μια αδιάλειπτη εμπειρία υπαρξιακής ενοποίησης του ατό-
μου που το κάνει να αισθάνεται ότι «είναι ο εαυτός του» προ-
στατεύοντάς το από την αγωνία της σύγχυσης με τον περιβάλ-
λοντα κόσμο (Erikson, 1968). Αυτή η εμπειρία παραπέμπει στη 
διεργασία που περιγράφει ο Lacan (1966) αναφορικά με το φα-
ντασιακό και με το στάδιο του καθρέφτη και αφορά την  ανα-
γνώριση της ενότητας του ατόμου, όταν αυτή συμπίπτει με την 
εικόνα του καθρέφτη, η δόμηση της οποίας έχει ήδη προαναγ-
γελθεί μέσα από την αντανάκλαση στο μητρικό βλέμμα. Ο κα-
θρέφτης εδώ είναι ο άλλος, το όμοιο ον, η εικόνα μέσα από την 
οποία το υποκείμενο ξαναβρίσκει τον εαυτό του ως σωματικό 
«όλο» και, στην προέκταση αυτού, ως εγώ. Υπό την έννοια αυ-
τή το στάδιο του καθρέφτη ορίζει το φαντασιακό ως διάστα-
ση του υποκειμένου και καθορίζει τη μοίρα του ανθρώπου να 
αιχμαλωτίζεται αενάως από την εικόνα του άλλου, ενός ομοί-
ου άλλου. 

Το αίσθημα της ενότητας συνδέεται με την εικόνα και δια-
σώζεται αενάως μέσα από κάθε αναγνώριση και αντανάκλαση 
του ατόμου σε μια αλυσίδα από εικόνες που το δομούν σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής του: «Αναφερόμαστε στις εικόνες που θα 
κατασκευάσει το άτομο, σε άλλες που θα επιλέξει, σε εικόνες 
που άλλοι του προσφέρουν, σε εικόνες δημιουργικές, σε εικό-
νες με αναφορές», ώστε η συγκρότηση της ταυτότητας γίνεται 
μια «ενεργός έρευνα για εικόνες στις οποίες μπορεί κανείς να 
αναγνωρίσει το σχέδιο (της ταυτότητας) επί το έργον» (Barus-
Michel, 1997, σ. 33).

Το άτομο υπόκειται δια βίου σε μια Οδύσσεια αναζήτη-
σης και εύρεσης του αντικειμένου που ικανοποιεί την επιθυ-
μία εκείνη που το κάνει να «υπάρχει». Το «αθώο ψεύδος» της 
ύπαρξής του ανθρώπου έγκειται στη συμβιβαστική κίνηση που 
αναζητά και εντοπίζει «υποκατάστατα» των επιθυμιών και δι-
αθέσιμες αποζημιώσεις αρχαϊκής πληρότητας (Λίποβατς, ό.π., 
σελ.73). Το υποκείμενο πάντα θα επιζητεί να αντικαταστήσει 
αυτό που του λείπει με κάτι άλλο συμβολικά (δηλαδή μέσα στο 
Λόγο) εφευρίσκοντας δημιουργικές μετουσιώσεις της επιθυμί-
ας του. Αναφορικά προς αυτά, τα κόμικς είναι ένα αντικείμε-
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νο στο οποίο οι αναγνώστες εφαρμόζουν ένα σχέδιο διαχείρισης 
της επιθυμίας, έτσι ώστε εκείνη να διατηρείται αυτούσια, μετα-
τιθέμενη από φαντασίωση σε φαντασίωση, από ήρωα σε ήρωα 
κι από τεύχος σε τεύχος διαιωνίζοντας την «έλλειψη» που δεν 
θα λείψει ποτέ. Με αυτή την έννοια, οι υπέρ-ήρωες είναι ένας 
καθρέφτης, είναι ένας φαντασιακός Άλλος. Οι περιπέτειές τους 
με εικονογραφημένο τρόπο μορφοποιούν τις ενδοψυχικές περι-
πέτειες του εαυτού.

Αυτή η σταδιακή πορεία αναπροσαρμογής της επιθυμίας, η 
διαδρομή του φαντασιακού, καταγράφεται με σαφήνεια στην 
ιστορία των αναγνωστικών επιλογών που κάνουν οι αναγνώ-
στες υπέρ-ηρωικών κόμικς. Από τους κλασικούς υπέρ-ήρωες τύ-
που Spiderman που προσωποποιούν την ναρκισσιστική παντο-
δυναμία των μικρών αναγνωστών, έως τους ισχυρούς και ταυ-
τόχρονα ανθρώπινους Χ-ΜEN, που δείχνουν να προσφέρουν 
στους εφήβους αναγνώστες τους μια πιο ισορροπημένη λύση 
μεταξύ ιδανικού και προσιτού και τέλος ως τους απομυθοποι-
ημένους, αμήχανους και έκπτωτους αντί-ήρωες που μετουσιώ-
νουν τις μετανεωτερικές διακινδυνεύσεις της ενηλικίωσης: κά-
θε στιγμή της αναγνωστικής ιστορίας των υποκειμένων κατα-
γράφει τη διαδρομή αναπροσαρμογής της επιθυμίας, το σταδια-
κό πέρασμα από την ουτοπία του Ιδανικού Εγώ στις αναγκαία 
επίκαιρες μετουσιώσεις του Ιδεώδους του Εγώ.

Η σταδιακή συγκρότηση του εαυτού και τα κόμικς
Τα κόμικς που οι αναγνώστες επιλέγουν με συστηματική 

αφοσίωση σε κάθε στιγμή της ιστορίας τους οργανώνονται στη 
διαδοχή συγκεκριμένων σταδίων. Τα στάδια αυτά αντανακλούν 
τη συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας του ατόμου. 

Για την κατανόηση αυτού του σχήματος βασιζόμαστε στη 
θεωρία του Erikson (1990) αναφορικά με τις «οκτώ εποχές 
του ανθρώπου», προσέγγιση που επικαλείται τον δανεισμένο 
από την εμβρυολογία όρο της επιγένεσης. Σύμφωνα με την επι-
γενετική αρχή η ανάπτυξη του ανθρώπου διέρχεται μέσα από 
την αλληλουχία σαφώς καθορισμένων σταδίων. Τα στάδια χα-
ρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιας ή περισσότερων εσωτερι-
κών κρίσεων, οι οποίες ορίζονται ως σημεία καμπής. Κάτω από 
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ιδανικές συνθήκες το άτομο κυριαρχεί επάνω στην κρίση, ισχυ-
ροποιείται και προχωρά στο επόμενο στάδιο. Σε επίπεδο ανά-
λυσης εντοπίζουμε στην περιγραφή των σταδίων του Erikson 
που καλύπτουν την περίοδο της παιδικής ηλικίας, της εφηβεί-
ας και της νεότητας του ανθρώπου βασικές διαστάσεις της ψυ-
χοκοινωνικής συγκρότησης που δείχνουν να χαρακτηρίζουν το 
σταδιακό πέρασμα των αναγνωστών κόμικς από τις υπέρ-ηρω-
ικές εικονογραφημένες ιστορίες της λανθάνουσας περιόδου, σε 
εκείνες της εφηβείας και εν συνεχεία σε αυτές των πρώτων χρό-
νων της ενηλικίωσης.

Έμφαση στην εφηβική κατάσταση: 
ενδοψυχικές αλλαγές και αναγνωστικές επιλογές

Η εφηβεία συνιστά μια εποχή που, ειδικά στο πλαίσιο των 
τεχνολογικά αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών, προτείνει στο 
άτομο το ζήτημα της ταυτότητας ως «ανάγκη να γνωρίσει και 
να περιμαζέψει τα χίλια κομματάκια του σε ένα νοηματοδοτη-
μένο όλον που να χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια» 
(Δραγώνα, 1992, σ. 48). 

Υπό το σχήμα αυτό η εφηβεία εμφανίζεται ως σταδιακή κα-
τάκτηση της εξατομίκευσης του ατόμου, καθώς συνίσταται σε 
μια διπλή κίνηση αφενός αποδέσμευσης από τα αρχαϊκά πρό-
τυπα, αφετέρου ανάκτησης της αυτονομίας από το περιβάλλον. 
Στο επίκεντρο αυτής της κίνησης διαμορφώνεται η προβλημα-
τική για την αντίληψη του εαυτού και για την ταυτότητα. 

Το πέμπτο στάδιο της συγκρότησης της ψυχοκοινωνικής 
ταυτότητας του Erikson (1990) που εκτείνεται από το 11ο έτος 
έως το τέλος της εφηβείας και ορίζεται ως η κρίση της ταυτότη-
τας ενάντια στη διάχυση ρόλων, εμφανίζεται να περιγράφεται 
υπό τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Κυριαρχεί ο αγώνας του ατόμου να αναπτύξει μια ταυ-
τότητα του εγώ, η οποία ανταποκρίνεται σε ένα αίσθημα εσωτε-
ρικής ομοιομορφίας και συνέχειας.

• Είναι έντονη η ενασχόληση με την εμφάνιση, τη λα-
τρεία ηρώων και την ιδεολογία.

• Το άτομο επενδύει στην ομάδα των συνομηλίκων και 
στην ομαδική ταυτότητα του.
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• Ελλοχεύει ο κίνδυνος της σύγχυσης ρόλων και εκδηλώ-
νεται αμφιβολία σχετικά με την επαγγελματική και την σεξου-
αλική ταυτότητα.

• Διαμορφώνεται η συνθήκη που ορίζεται από το αποκα-
λούμενο ψυχοκοινωνικό μορατόριουμ, η οποία περιγράφει το 
στάδιο ανάμεσα στη μαθημένη κατά την παιδική ηλικία ηθι-
κή και στα ήθη που αναπτύσσονται με την είσοδο στην ενηλι-
κίωση.

Όσον αφορά τη γνωστική διάσταση, η είσοδος του εφήβου 
στο στάδιο των τυπικών ή αφαιρετικών νοητικών ενεργειών 
(Piaget, 1958) του επιτρέπει να κατανοεί και να επεξεργάζεται 
τις τάξεις των αντικειμένων ως αφηρημένες οντότητες. Ως απο-
τέλεσμα ο έφηβος μπορεί να σκέφτεται διάφορες εναλλακτικές 
ερμηνείες για το ίδιο φαινόμενο, να επεξεργάζεται λογικές προ-
τάσεις ή υποθέσεις που αντιτίθενται στην πραγματικότητα, να 
χειρίζεται σύμβολα με αφηρημένο περιεχόμενο, να παρουσιάζει 
μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση αντίθετων και σχετικών εν-
νοιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παλαιοί ορισμοί του ατόμου για 
τον εαυτό του και για τον κόσμο δεν το ικανοποιούν πλέον, κα-
θώς ανακαλύπτει διάφορες και αντιφατικές μεταξύ τους δια-
στάσεις μέσα του και τριγύρω του.  Υπό τις νέες γνωστικές του 
δυνατότητες ο έφηβος μπορεί να αναγνωρίζει μια λογική συνέ-
πεια στις αντιφάσεις του και αναγνωρίζει τον εαυτό ως ενιαία 
και μοναδική υπόσταση. 

Στο επίπεδο της αναγνωστικής ιστορίας, το πλέγμα των γνω-
στικών, ψυχοκοινωνικών και συναισθηματικών αυτών κατα-
κτήσεων του εφήβου εντοπίζεται σε μια πληθώρα «περασμά-
των» και αλλαγών στις προτιμήσεις όπως:

• Η στροφή σε ήρωες που τους χαρακτηρίζει έντονη ηθική 
σχετικότητα και κρίση ταυτότητας (π.χ. Wolverine, Spawn).

• Η σαγήνευση από ήρωες και αντί-ήρωες με εμμονή στην 
ενδοσκόπηση και την αναζήτηση του εαυτού. 

• Η μετάβαση από ήρωες με σωματικές υπερδυνάμεις σε 
ήρωες με πνευματικές-ψυχικές υπερδυνάμεις.

Ψυχοκοινωνική ταυτότητα, υπερνεωτερικότητα και υπέρ-
ηρωικά κόμικς

Οι ήρωες που ξεχωρίζει ο αναγνώστης αναπαριστούν διορα-
τικά όψεις της ιδεολογικής και κοινωνικής στιγμής που προ-

Nesides 13 - Nov 05.indd   77Nesides 13 - Nov 05.indd   77 7/11/2015   7:59:43 πμ7/11/2015   7:59:43 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



78

φανώς εγείρουν ―λιγότερο ή περισσότερο επιτακτικές― ερω-
ταποκρίσεις ψυχοκοινωνικής υφής. Ερωταποκρίσεις που δεί-
χνουν να συνδέονται πλέον με το ολοένα και συνθετότερο βί-
ωμα της ύπαρξης στην καρδιά ενός πολύμορφου, υβριδικού 
και αδιαλείπτως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος το οποίο ση-
μαντικοί σχολιαστές της εποχής συνηθίζουν να περιγράφουν 
ως ύστερη νεωτερικότητα (Giddens), ανακλαστική νεωτερικό-
τητα (Beck), υπερνεωτερικότητα (Balandier) ή μετανεωτερικό-
τητα (Bauman). Το σημείο αναφοράς εδώ είναι η διαφοροποί-
ηση προς το περιβάλλον που η κατασταλαγμένη πλέον θεωρία 
συμφωνεί να αποκαλεί νεωτερικότητα. Τι είναι (ήταν) η νεω-
τερικότητα;

Η νεωτερικότητα εμφανίζεται ετυμολογικά εξουσιοδοτημέ-
νη να δηλώνει την κατάσταση αυτού που «είναι νέο τώρα». 
Εκκινώντας από τις αξίες της Αναγέννησης και του Διαφωτι-
σμού κι επικαλούμενη το αναμφίλεκτο του ορθού λόγου, η νε-
ωτερικότητα εμφανίζεται επί μακρόν να ερείδεται στα ιδεώδη 
του ανθρωπισμού και της οικουμενικότητας και να προσηλώ-
νεται στην ανέγερση αυτού του «νέου τώρα» μέσα από διεργα-
σίες εκβιομηχάνισης, εκπολιτισμού και αστικοποίησης. Η πί-
στη στην επιστήμη, στην ιστορία και στην πρόοδο σηματοδό-
τησαν μια εποχή ελπίδας κι εμπιστοσύνης στο ανθρώπινο μέλ-
λον. (Bauman, 2002). Για καιρό ο κόσμος έδειχνε να ακολου-
θεί με προσήλωση και σταθερότητα την προγραμματική πορεία 
«προς τα εμπρός» που χάρασσε η νεωτερικότητα στα εργοστά-
σια της. Υπό τους όρους αυτούς η ταυτότητα θα διαμορφωνό-
ταν συστηματικά στο πλαίσιο μιας συνθήκης που ο Sartre πε-
ριγράφει ως πρόγραμμα ζωής. Ο άνθρωπος της νεωτερικότητας 
έσπευδε να τοποθετήσει τον μικρό βιολογικό κύκλο της ζωής 
του και το πρόγραμμά της σε ένα συλλογικό πλαίσιο που οριζό-
ταν από ακλόνητους και αιώνιους θεσμούς, έτσι ώστε εν τέλει 
το κύρος που διέθετε κάποιος λόγω της επαγγελματικής κατάρ-
τισης ή της δεξιοτεχνίας του για παράδειγμα, δε γερνούσε νω-
ρίτερα από τον ίδιο (Bauman, ό.π., σ. 51). Έτσι ήταν ο κόσμος 
που προσλάμβανε ο έφηβος έως πρόσφατα...

Στην πρώτη ομιλούσα κινηματογραφική δημιουργία του το 
1936 και υποδυόμενος το θύμα μιας καλπάζουσας εργοστασι-
ακής τεχνολογίας ο Τσάρλι Τσάπλιν διαβλέπει την απειλητι-
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κή δυσλειτουργία των «Μοντέρνων Καιρών». Ο εργάτης Σαρλώ 
επιλέγεται ως το υποκείμενο ενός τεχνολογικού πειράματος. Η 
μηχανή-τροφός αποτυγχάνει να συντονιστεί με τις πεπερασμέ-
νες δυνατότητες του. Τα γρανάζια της τεχνολογίας τον κατα-
πίνουν και τον εκβράζουν βεβιασμένα στον αλλοτριωτικό χώ-
ρο της παράνοιας.

Το βίωμα των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες δε δείχνει 
πλέον να ανταποκρίνεται στις αξιώσεις της νεωτερικότητας. Το 
«τώρα ως νέο» περιγράφεται από τους διανοητές του κατεξο-
χήν ως κατάσταση αβεβαιότητας και σύγχυσης. Ο Balandier 
(1994, σ. 20) δίνει μια σχετική περιγραφή της σύγχρονης κατά-
στασης: «τα πάντα συγχέονται, τα σύνορα μετατίθενται, οι κα-
τηγορίες αναμειγνύονται». Ως συνέπεια αυτού απαντάται διά-
χυτη μια αίσθηση «πρωτόγνωρης αβεβαιότητας» όχι μόνο σχετι-
κά με την τύχη και τις ικανότητες του καθενός, αλλά και σχε-
τικά με τη μελλοντική μορφή του κόσμου, τον τρόπο διαβίω-
σης και τα κριτήρια για το «σωστό» και το «λάθος»: Τα ατο-
μικά σχέδια ζωής δεν βρίσκουν στερεό έδαφος για να γαντζω-
θούν πάνω του, και οι ατομικές προσπάθειες για την οικοδόμη-
ση ταυτότητας δυσκολεύονται να επανορθώσουν τις συνέπειες 
της αποσύνδεσης1 και να σταθεροποιήσουν σε μια θέση τον εαυ-
τό που ολισθαίνει. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτει μια ταυτότητα παλίμψη-
στη που αποτελεί προϊόν στιγμιαίων πειραματισμών και πολλα-
πλών αλληλοεπικαλύψεων από μορφές που συναρμολογούνται 
με την ίδια ευκολία που αποσυναρμολογούνται. Η εικόνα του 
εαυτού διαιρείται σε πολλαπλά αυτόνομα αυτονοηματοδούμενα 
στιγμιότυπα και η ταυτότητα συγκροτείται αποσπασματικά μέ-
σα από μια σειρά από «καινούριες αρχές» και όχι επί μιας στα-
διακής, ιστορικής και προοδευτικής ανοικοδόμησης. 

Παράλληλα υπάρχει η απεικόνιση του ατόμου που πορεύε-

1. Ο όρος περιγράφει την «εκρίζωση των κοινωνικών σχέσεων από τοπικά πλαί-
σια αλληλεπίδρασης και την αναμόρφωσή τους σε απροσδιόριστα χωροχρονι-
κά διαστήματα» (Giddens, 2001, σ. 37). Αντιπαρατίθεται στον όρο της επανα-
σύνδεσης που ορίζεται ως «επανιδιοποίηση ή ανάπλαση αποσταθεροποιημένων 
σχέσεων προκειμένου να συνδεθούν με τοπικές καταστάσεις χώρου και χρόνου» 
(ο.π. 2001, σ. 101).
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ται μέσα στην υπερνεωτερικότητα με όχημα το Τζαγγερνώτ που 
περιγράφει ο Giddens. Πελώριο όχημα που περιφέρεται ετησίως 
στους δρόμους των Ινδιών μεταφέροντας είδωλο του Κρίσνα με 
τίτλο Jagannath (δηλαδή «άρχοντας του κόσμου») το Τζαγγερ-
νώτ, φέρεται από την παράδοση να μετατρεπόταν σε βωμό αυ-
τοθυσίας των οπαδών του που έπεφταν στους τροχούς του για 
να συντριβούν. Η υπερνεωτερικότητα προσομοιάζει σε αυτή τη 
«μηχανή απόδρασης με την τεράστια ισχύ, την οποία, συλλογι-
κά ως ανθρώπινα όντα, μπορούμε να την οδηγήσουμε ως ένα 
βαθμό, μα που επίσης απειλεί να επιταχύνει χωρίς τον έλεγχό 
μας και να διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη» (2001, σ. 170). Η δι-
αδρομή του οχήματος άλλοτε είναι αναζωογονητική και ευοί-
ωνη κι άλλοτε γίνεται δυσάρεστη χωρίς να επιφυλάσσει αντα-
μοιβή. Το Τζαγγερνώτ είναι μια μηχανή κατασκευασμένη από 
αντιφάσεις. Η ένταση, η αντιφατικότητα, η έλξη και η απώθη-
ση διαφορετικών επιρροών και επιλογών συνθέτουν αποσπα-
σματικά το όχημα.

Έτσι είναι ο κόσμος που καλείται να προσλάβει ο έφηβος 
τώρα...

Η σύγχυση, η εμμονή με το μεταφυσικό και η ρεαλιστική 
αναπαράσταση της βίας στα κόμικς θεωρούμε εδώ ότι φανερώ-
νουν τη δυσκολία του αναγνώστη να αφομοιώσει τις «δύσπε-
πτες» όψεις της μετανεωτερικότητας. Υπάρχει ένας σημαντικά 
υπαρξιακός λόγος που οι αναγνώστες επιλέγουν συστηματικά 
και επίμονα χαρακτήρες και ιστορίες κόμικς που τοποθετού-
νται μέσα και απέναντι στα πρωτόλεια μιας εποχής που τη διέ-
πει η ασάφεια, η αντίφαση, η αγωνία και το άνοιγμα στην απε-
ριόριστη ενδεχομενικότητα. Οι αναγνώστες επιλέγουν ήρωες και 
ιστορίες που αναπαριστούν τη σύγχυση και την ασάφεια μιας 
ατμόσφαιρας συνταρακτικά οικείας και αναγνωρίσιμης. Ο όψι-
μος αναγνώστης (λίγο πριν ή μετά την ενηλικίωση) συνεχίζει να 
διαβάζει κόμικς με την ίδια παιδική αφοσίωση, αλλά πλέον για 
λόγους κάθε άλλο παρά παιδικούς. Τώρα επιλέγει το χαρακτήρα 
εκείνο που του μοιάζει περισσότερο από ποτέ, γιατί αναπαριστά 
όχι αυτό που πρέπει να είναι ή αυτό που θα ήθελε να είναι, αλ-
λά αυτό που αναγκάζεται να είναι, ως άτομο εκτεθειμένο στις 
προκλήσεις μιας (υπερνεωτερικής;) ενηλικίωσης. Ο ήρωας του 
όψιμου αναγνώστη δανείζεται τη μοναχική μορφή είτε του του-
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ρίστα, είτε του πλάνητα2. Άλλοτε πάλι εκδραματίζει μια φαντα-
σίωση κοινωνικού ελέγχου φορώντας τη στολή του πανοραμι-
κού επόπτη ή του μοναχικού εκδικητή. Εν τέλει, ο υπέρ-ήρω-
ας της μετανεωτερικότητας, όπως και ο αναγνώστης που «πεί-
θεται» από αυτόν, ως άλλοι ιππείς του Τζαγγερνώτ, καλούνται 
ισορροπώντας μεταξύ εμπιστοσύνης και διακινδύνευσης να συ-
ναρμολογήσουν αυτή την «παλίμψηστη ταυτότητα». Έτσι τα 
κόμικς και οι υπέρ-ήρωές τους γίνονται καθρέφτες μιας εσωτε-
ρικής πραγματικότητας πολύ ζωντανής και αμφιθυμικής, αλλά 
και υγιής τρόπος εσωτερικής διαπραγμάτευσης εξωτερικών ερε-
θισμάτων που μπερδεύουν, συγχέονται, απειλούν κι ενίοτε τρο-
μάζουν και αποδομούν. Η προσφυγή στον τρόμο των μεταμο-
ντέρων κόμικς είναι ένας έξυπνος τρόπος να διαχειριστεί ο έφη-
βος μέσα στο παιγνιώδες και φαντασιακό περιβάλλον της εικο-
νογραφημένης αφήγησης δύσκολα θέματα της ενδοψυχικής κι 
εξωτερικής του πραγματικότητας. Οι απειλές της σύγχρονης ζω-
ής (φαντασιακές και πραγματικές) αντιμετωπίζονται μέσα από 
την ευελιξία της εφηβικής ψυχής να σαγηνεύεται από την πλο-
κή και τις περιπέτειες ηρώων που με υπερβολικό τρόπο αλλά 
ρεαλιστικά φαντασικό, ΕΙΝΑΙ οι καθημερινές περιπέτειες του 
νεαρού αναγνώστη στον μεταμοντέρνο κόσμο...

Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιο να περιγράφει αυτό το βίωμα...
«Η ασφάλεια ήταν στο γνώριμο μοτίβο της Marvel, στο 

κλασικό. Και η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, το ψάξιμο και το 
ψαγμένο ήταν στις σκιές, στο γκρίζο…στις φιγούρες που άρ-
χισαν να ξεπετάγονται και φορούσαν καμπαρτίνες, ας πούμε 
και μιλούσαν με αγγλικά ιδιώματα και προφορές και δεν είχαν 
απαραίτητα υπερφυσικές δυνάμεις. Ήταν ένας τύπος, ο John 
Constantine, ο οποίος ήταν Άγγλος, πέταγε που και που καμιά 
βρισιά, ήταν σαρκαστικός απέναντι στα στερεότυπα…τα υπέρ- 
ηρωικά, αλλά ήταν ενταγμένος μέσα σε αυτή την ιστορία, δη-
λαδή, κάπνιζε αρειμανίως ας πούμε και δίπλα του έβλεπες τον 
Superman, ο οποίος ένιωθε κι αυτός κάποια αμηχανία, αλλά 
ταυτόχρονα ήταν ακόμη πιο μυθολογική φιγούρα, ήτανε ακόμα 
πιο μύθος γιατί καθόταν δίπλα σ΄ έναν άνθρωπο…του δρόμου 

2. Επικαλούμαστε την παραβολή που χρησιμοποιεί ο Bauman για να περιγρά-
ψει τους «ήρωες και τα θύματα της μετανεωτερικότητας» (2002, σσ. 161-181).
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ας πούμε. Κι έχει μια ιστορία καταπληκτική, θυμάμαι ακρι-
βώς και το διάλογο γιατί με είχε ξετινάξει! Ήταν ακριβώς αυτό, 
όταν παίρνεις ένα μύθο και τον βάζεις δίπλα σ’ έναν ταπεινό, 
καθημερινό άνθρωπο, βλέπεις αυτή την… αντίθεση… άλλο το 
’να, άλλο τ’ άλλο. Εντελώς άλλο το’ να, εντελώς άλλο τ’ άλλο».

«…Και βλέπεις δίπλα του (στο Superman) αυτόν τον τύπο 
ο οποίος φοράει καμπαρτίνα, καπνίζει συνέχεια, πετάει τις εξυ-
πνάδες του ας πούμε, είναι εντελώς… του δρόμου, αλλά ψαγμέ-
νος, όχι κανένας αμπελοφιλόσοφος… και παθαίνεις την πλάκα 
σου! Παθαίνεις την πλάκα σου, γιατί ακριβώς εκεί (το κόμικς) 
τα συνδυάζει όλα. Συνδυάζει και το ψεύτικο και τη μυθοπλα-
σία και το σχετικό και το γκρίζο και το μαύρο και το άσπρο ας 
πούμε κι εμένα… τον άνθρωπο…

― Και ποιος είναι ο άνθρωπος…στην ιστορία; Ποιος είσαι 
εσύ;

Ο άνθρωπος με την καμπαρτίνα στο κόμικ…είναι ο σκεπτό-
μενος άνθρωπος. Θα μπορούσα να είμαι…και είμαι πιστεύω…
εγώ... σε σχέση με το μέσο όρο τουλάχιστον…»

«…το βιώνεις συγκινησιακά…(…) Αν κοιτάξεις τριγύρω…
βλέπεις ότι…ο άνθρωπος ευνουχίζεται από τα ένστικτά του. Δη-
λαδή…αν διαβάσεις το From Hell (…) θα δεις εκεί ας πούμε, 
έχει μια φάση όπου ο ήρωας δεν ξέρω τι παθαίνει, και ξαφνικά 
υλοποιείται σ’ ένα γραφείο στο Λονδίνο μετά από 80 χρόνια…
ξέρω ᾿γω, δεκαετία ’90 φαντάσου, κι ενώ βλέπει γύρω του θαύ-
ματα, υπολογιστές, αυτό το φως που ρέει με απίστευτες ταχύ-
τητες κι είναι η πληροφορία, ουσιαστικά βλέπει ένα θαύμα εν 
κινήσει, ε…στην πράξη, το οποίο ήταν αδιανόητο στη δικιά του 
εποχή, βλέπει όμως ότι τα μάτια των ανθρώπων είναι νεκρά, 
δεν υπάρχει αυτή η αγωνία, αυτός ο έρωτας, ο θάνατος, η φλό-
γα της ζωής που προκύπτει μέσα από τη βίωση μιας ζωής ζόρι-
κης που απαιτεί από εσένα προσπάθεια. Βλέπει άτομα τα οποία 
φορούσαν τα ωραία τους τα ρούχα, ήταν γυμνασμένοι, μερικοί 
ήταν όμορφοι, αλλά δεν βλέπει αυτή τη φλόγα στα μάτια, που 
παλιότερα οι άνθρωποι την είχαν μόνο από αγωνία, πανικό ή 
φόβο και τώρα το χάνουν σιγά σιγά και ουσιαστικά τα κόμικς 
είναι αυτό. Δηλαδή σου δίνουν αυτή την ένταση της ζωής, όπως 
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ο Χειμωνάς το περιγράφει ως: «…να ζεις με τους νευρώνες σου 
απογυμνωμένους στον αέρα»… είναι η ένταση της ζωής και το’ 
χεις ανάγκη αυτό… σήμερα…»

«Κατασκευάζεις μια πραγματικότητα, η οποία τραβάει ενέρ-
γεια απ’ αυτά τα πηγάδια…τα πολύ έτσι… παλιά… δηλαδή του 
τρόμου, του ηρωισμού, του έρωτα, της καταστροφής… είναι…
της αντοχής, ας πούμε, όταν τραβιέται πέρα από τα όριά της…
Π.χ. αν διαβάσεις ας πούμε τους 300 του Frank Miller, θα δι-
απιστώσεις αυτό το πράγμα· ότι πέρα απ’ την εικαστική μεγαλο-
μανία που τον κατατρέχει, έχει αυτό ακριβώς…δηλαδή…γι’ αυ-
τόν ήταν πολύ εύκολο να τραβήξει από το μύθο και την ιστορία 
και να βγάλει αυτό το πράγμα, το οποίο πραγματικά δημιουργεί 
αυτή την… αποστασιοποιημένη αλλά και οικεία φάση...
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Μετάφραση λογοτεχνίας: 
διαδρομές και αναδρομές

της  Γεωργ ίας  Ζακοπούλου

Η εργασία της μετάφρασης, όταν την κάνουμε φρο-
ντίζοντας να προσεγγίσουμε κάπως τη μορφή, μάς κά-
νει να θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να περπατήσουμε 
στα χνάρια του συγγραφέα και όχι να κατασκευάσουμε 
ένα κείμενο με αφετηρία κάποιο άλλo, αλλά ξεκινώντας 
από το κείμενο, να πάμε πίσω στην εν δυνάμει εποχή 
της διαμόρφωσής του, σε εκείνη τη φάση όπου η κατά-
σταση του πνεύματος μοιάζει με την κατάσταση μιας 
ορχήστρας που τα όργανα της αφυπνίζονται, καλούν το 
ένα το άλλο, και αναζητούν τον συντονισμό τους πριν 
συνθέσουν το κοντσέρτο τους. Και από αυτή ακριβώς 
την ολοζώντανη φαντασιακή κατάσταση πρέπει να ξα-
ναγυρίσουμε προς τη λύση σε έργο μιας γλώσσας διαφο-
ρετικής από τη γλώσσα του πρωτοτύπου. 

Πωλ Βαλερύ, Παραλλαγές στα Βουκολικά, μετάφρα-
ση Γεωργία Ζακοπούλου, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 2000.

Υπάρχουν μεταφράσεις «χρωματιστά τζάμια», που μοιάζουν 
να έχουν γραφτεί κατευθείαν στη γλώσσα-στόχο (τα ελ-
ληνικά για εμάς), και μεταφράσεις «διαφανή τζάμια», δη-

λαδή κατά λέξιν μεταφράσεις που σκοπεύουν να δώσουν μιαν 
«εντύπωση αλλοτριότητας», ώστε ο αναγνώστης να μην ξεχνά 
ούτε για μια στιγμή ότι διαβάζει ένα βιβλίο «μεταφρασμένο 
από», όπως επισημαίνει ο γλωσσολόγος Georges Mounin στο 
βιβλίο του οι Ωραίες Άπιστες. Κατά τον Jean-Réné Ladmiral 
υπάρχουν μεταφραστές που αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία 
στο σημαίνον της γλώσσας του κειμένου-πηγή που πρόκειται 
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να μεταφράσουν και άλλοι που σέβονται το σημαινόμενο, το 
νόημα και την «αξία» ενός λόγου που πρέπει να μεταφερθεί 
στη γλώσσα-στόχο. 

Υπάρχουν μεταφράσεις που είναι απλά αντίγραφα, μιμή-
σεις του πρωτοτύπου, και άλλες που αποδίδουν δημιουργικά 
το πρωτότυπο, προσφέροντάς του μια νέα ζωή. Υπάρχουν με-
ταφράσεις που τις αναλαμβάνεις επειδή σου τις αναθέτει ο εκ-
δότης σου ή που τις αποτολμάς από απλή ματαιοδοξία, επειδή 
θέλεις να αναμετρηθείς με το κείμενο και τον συγγραφέα του, 
αλλά υπάρχουν και μεταφράσεις που τις κάνεις επειδή ένα κεί-
μενο σε έχει γοητεύσει και θέλεις να προσπαθήσεις να το μετα-
φέρεις στο κοινό της χώρας σου.

Υπάρχουν πολλές και συχνά αντικρουόμενες τοποθετήσεις 
στο θέμα της μετάφρασης. Το βέβαιο είναι ότι η μετάφραση 
ενός λογοτεχνικού έργου συνιστά έναν δημιουργικό μετασχη-
ματισμό στον οποίον συμπυκνώνονται όλοι οι προβληματισμοί 
της συγγραφής, της δημιουργίας και της σχέσης του νοήματος 
με τη γλωσσική καλλιέργεια και τη μορφή της έκφρασης. Ο Βα-
λερύ, όπως βλέπουμε στο παραπάνω απόσπασμα, διέγνωσε σ’ 
αυτό τον μετασχηματισμό έναν χαρακτήρα αναδρομικότητας, 
καθώς ο μεταφραστής οφείλει να υπεισέρχεται στο δημιουργι-
κό περιβάλλον του συγγραφέα που προηγήθηκε της τελικής για 
εκείνον ―αρχικής για τον μεταφραστή― συγγραφής. Καθώς οι 
προβληματισμοί επανέρχονται συστηματικά στα λόγια σημα-
ντικών φιλοσόφων και συγγραφέων, άλλοτε ως ανησυχίες και 
άλλοτε ως αφορισμοί, δημιουργούν την αίσθηση ενός αναδρο-
μικού διαλόγου:

Αλίμονο σε όσους κάνουν κυριολεκτικές μεταφράσεις, σε 
εκείνους οι οποίοι, μεταφράζοντας κάθε λέξη, αποδυναμώνουν 
το νόημα! Αυτή η πράξη τους μας επιτρέπει να λέμε πως το 
γράμμα σκοτώνει ενώ το πνεύμα χαρίζει ζωή (Βολταίρος, 18ος 

αιώνας).
 Εκείνο το οποίο χάνεται στην καλή ή ακόμα και στην άψο-

γη μετάφραση είναι πάντοτε το καλύτερο (Καρλ Βίλχελμ Φρί-
ντριχ Σλέγκελ,19ος αιώνας).

Η μετάφραση είναι εκείνο που μεταμορφώνει τα πάντα, με 
τρόπο τέτοιο ώστε να μην αλλάζει τίποτα (Γκύντερ Γκρας, 20ος 

αιώνας).
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Με την πεποίθηση πως η επίγνωση των κρυφών διεργασι-
ών της συγγραφής και της μετάφρασης ενός λογοτεχνικού έρ-
γου εμπλουτίζει την αναγνωστική εμπειρία και την κειμενική 
απόλαυση, θελήσαμε να ρίξουμε μιαν αχτίδα φωτός στα πολλα-
πλά προβλήματα της μετάφρασης. Ζητήσαμε από πέντε μετα-
φραστές να μας εμπιστευτούν τις σκέψεις τους, με αφορμή την 
ενασχόλησή τους με τη μετάφραση στη γλώσσα τους της ελλη-
νικής λογοτεχνίας και ποίησης. Δεν θέσαμε κανένα περίγραμ-
μα, κανέναν όρο. Καθεμία και καθένας θα μπορούσε να φωτί-
σει όποια πτυχή της μεταφραστικής διαδικασίας επιθυμούσε.

Πρώτη μας συνεργασία, στο ένατο τεύχος των Νησίδων, ο 
Gilles Decorvet, μεταφραστής στα γαλλικά των Γεωργίου Βι-
ζυηνού, Ευγένιου Τριβιζά, Τάκη Θεοδωρόπουλου και Νίκου Πα-
ναγιωτόπουλου. Με αφορμή τη μετάφρασή του στα γαλλικά 
του Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζά-
κη, ο Gilles Decorvet μας περιέγραψε, παραθέτοντας συγκε-
κριμένα παραδείγματα και ένα ενδεικτικό γλωσσάρι, πώς κα-
τάφερε να διατηρήσει ο γαλλόφωνος Ζορμπάς του τη ζωντά-
νια του ήρωα του Καζαντζάκη. Στο δέκατο τεύχος, η Malamati 
Soufarapis, μεταφράστρια στα γαλλικά των Εμμανουήλ Ροΐ-
δη, Οδυσσέα Ελύτη, Πέτρου Μάρκαρη, Κοσμά Πολίτη, μας πα-
ρουσιάζει ένα πορτραίτο του Οδυσσέα Ελύτη. Γνωρίζοντας πό-
σο σημαντική είναι η σε βάθος γνώση του έργου του συγγρα-
φέα και με την προσδοκία να μπορέσει να μεταφέρει την ομορ-
φιά της ποιητικής πρόζας του Ελύτη και να αποδώσει με τις λι-
γότερες δυνατόν απώλειες το Imago Terrae, διεισδύει στις πιο 
κρυφές πτυχές της γραφής και της σκέψης του.Στο ενδέκατο 
τεύχος ο Νίκος Πρατσίνης, μεταφραστής της πορτογαλικής λο-
γοτεχνίας στα ελληνικά, στο άρθρο του Μετάφραση με τέσσε-
ρα μάτια και δύο χέρια, μας περιγράφει την πολύ ενδιαφέρου-
σα ιστορία της μετάφρασης της καβαφικής ποίησης στα πορτο-
γαλικά, μια μετάφραση αποτέλεσμα της συνεργασίας του Πορ-
τογάλου ποιητή J.M .Magalhães, που γνώριζε την ποίηση του 
Κ.Π. Καβάφη μόνο από τις αγγλικές της μεταφράσεις, και του 
Νίκου Πρατσίνη. Στο δωδέκατο τεύχος, η Zdravka Mihailova, 
μεταφράστρια στα βουλγαρικά των Κ.Π. Καβάφη, Γιώργου Σε-
φέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Θανάση Βαλτινού, Ρέ-
ας Γαλανάκη κ.α., αφού μας κάνει μια περιήγηση στο ιστορι-
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κό των μεταφράσεων της ελληνικής γραμματείας στα βουλγα-
ρικά, μας παραθέτει μια συζήτηση με τη συγγραφέα Ρέα Γαλα-
νάκη με αφορμή το έργο της ο Βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά. 

Στο παρόν δέκατο τρίτο τεύχος, ο Peter Mackridge, ομότι-
μος καθηγητής της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστή-
μιο της Οξφόρδης, ένας από τους σημαντικότερους ελληνιστές, 
θέτει το ζήτημα της πολλαπλής συνύπαρξης γλωσσικών επι-
πέδων στο έργο του Γεώργιου Βιζυηνού, σταχυολογώντας πα-
ραδείγματα από τις τελευταίες του μεταφράσεις των διηγημά-
των του Βιζυηνού που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τις εκδό-
σεις Αιώρα. 

Με την ευκαιρία της συνεργασίας του Peter Mackridge με 
τις ελληνικές εκδόσεις Αιώρα, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 
έχουν πάρει τη γενναία πρωτοβουλία να εκδίδουν μεταφρά-
σεις κλασσικών ελληνικών έργων, ζητήσαμε από τον διευθυντή 
των εκδόσεων Άρη Λασκαράτο να μας πει δυο λόγια για τη σει-
ρά Modern Greek Classics, και την τολμηρή ιδέα τους να ξε-
κινήσουν αυτή τη σειρά. 
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Η σειρά Modern Greek Classics 
των εκδόσεων Αιώρα 

του Άρη Λασκαράτου

Πριν από 12 χρόνια κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αιώ-
ρα το πρώτο βιβλίο της σειράς που έμελλε να ονομα-
στεί Modern Greek Classics: ήταν το L’unico viaggio 

della sua vita e altre storie, τρία διηγήματα του Γεωργίου Βι-
ζυηνού μεταφρασμένα στα ιταλικά από την Anna Zimbone -το 
βιβλίο μάλιστα τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης. 
Μετά από πολλές προσπάθειες βρέθηκε διανομέας στην Ιταλία, 
πουλήθηκαν κάποια αντίτυπα ― αν και η πληρωμή τους δεν 
έγινε ποτέ. Αλλά ήταν ωραία αίσθηση. Ο Βιζυηνός στα ιταλικά. 
Και από Έλληνα εκδότη. Το σαράκι είχε μπει. Κλασικά έργα της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες· βιβλία με έγκριτες 
μεταφράσεις και εκδοτική αρτιότητα. 

Η σειρά Modern Greek Classics άρχισε να παίρνει σάρκα 
και οστά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σήμερα κυκλοφορούν 
16 τίτλοι σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιτα-
λικά και ρωσικά) και ετοιμάζονται άλλα 5 βιβλία μέχρι το κα-
λοκαίρι. Ας σημειωθεί ότι, με εξαίρεση το πρώτο βιβλίο της σει-
ράς, κανένα άλλο δεν είχε κρατική ή άλλη οικονομική υποστή-
ριξη.Τα έργα, μεταφρασμένα από κορυφαίους μεταφραστές, συ-
νοδεύονται από κατατοπιστικά κείμενα που δίνουν το στίγμα 
του συγγραφέα και της εποχής, χρονολόγιο της ζωής του συγ-
γραφέα και βιβλιογραφία. Έτσι, Παπαδιαμάντης, Βιζυηνός, Ρο-
ΐδης, Θεοτόκης κ.ά., αλλά και ρεμπέτικα τραγούδια, που απο-
τελούν κομμάτι του πολιτισμού μας, βρίσκουν τη θέση τους 
στην παγκόσμια βιβλιογραφία, δίπλα σε καθιερωμένα ονόματα 
όπως ο Καβάφης.
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Στην πορεία, η απόπειρα της συμβατικής διείσδυσης στο κύ-
κλωμα διανομής σε κάθε μια από τις ξένες αγορές, που απο-
δείχθηκε ατελέσφορη, έδωσε τη θέση της σε πωλήσεις μέσω 
Internet και σε αναζήτηση των αναγνωστών μεταξύ των εκα-
τομμυρίων επισκεπτών της Ελλάδας κάθε χρόνο. Φυσικά, ο 
δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Όμως, το εγχείρη-
μά μας βασίζεται όχι σε ελπιδοφόρες προοπτικές πωλήσεων αλ-
λά κατά κύριο λόγο στην πίστη ότι είναι κάτι που αξίζει να γί-
νει. Και εφόσον γίνεται με μεράκι και σοβαρότητα, θα βρει τον 
δρόμο του. 

Παράλληλα με τα βιβλιοπωλεία που διατηρούν ξενόγλωσσο 
τμήμα, αναζητούμε συνεργασίες με ξενοδοχεία ή καταστήματα 
που απευθύνονται στους τουρίστες, αλλά ξεφεύγοντας από το 
τυποποιημένο προφίλ επιζητούν να προσφέρουν κάτι ποιοτικό 
και ξεχωριστό στους πελάτες τους. Τέλος, προσπαθούμε να δη-
μιουργήσουμε σταδιακά ένα μικρό αλλά εξειδικευμένο δίκτυο 
βιβλιοπωλείων στο εξωτερικό, στα οποία θα μπορεί κανείς να 
βρει τα βιβλία μας. Και φυσικά τα βιβλία είναι διαθέσιμα στο 
τετράγλωσσο ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο (www.aiora.gr)

Όσο για τα πωλητήρια των κρατικών μουσείων, θεωρητι-
κά φυσικός χώρος για την προώθηση κάθε πολιτιστικής δημι-
ουργίας που μπορεί να εκπροσωπήσει και να αναδείξει πλευ-
ρές του ελληνικού πνεύματος, δυστυχώς παραμένουν αδρανή, 
εγκλωβισμένα σ’ ένα αγκυλωτικό σύστημα λειτουργίας. Αντιθέ-
τως, τα βιβλία της σειράς φιλοξενούνται σε πωλητήρια ιδιωτι-
κών μουσείων, όπως το Μουσείο Μπενάκη και το Μουσείο Κυ-
κλαδικής Τέχνης. 

Κλείνοντας, οφείλω να ευχαριστήσω τους νεοελληνιστές που 
στηρίζουν την προσπάθειά μας και μας εμπιστεύονται τις με-
ταφράσεις τους, όλους τους συνεργάτες που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση των βιβλίων της σειράς Modern Greek Classics, 
καθώς και όσους, με διάφορους τρόπους, καθένας απ’ τη θέση 
του, συμβάλλουν στη διάδοσή τους.
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Λίγα λόγια 
για μεταφραστικά προβλήματα 

στον Βιζυηνό
του Peter Mackridge

Ο Γεώργιος Βιζυηνός και οι χαρακτήρες των διηγημάτων 
του κινούνται στο μεταίχμιο σε διάφορα επίπεδα: 
Γεωγραφικό μεταίχμιο: Η γενέτειρα του συγγραφέα, η Βι-

ζύη (σήμερα Vize), βρίσκεται στα μισά του δρόμου από την 
Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα τότε της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, προς την Αδριανούπολη (Edirne), την τελευταία πό-
λη πριν από τα σημερινά σύνορα με τη Βουλγαρία.

Πολιτισμικό και θρησκευτικό μεταίχμιο: Ο Βιζυηνός και τα 
πρόσωπά του γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, ένα κράτος που κυριαρχούνταν από Μουσουλμά-
νους. Ο ίδιος ο Βιζυηνός, όπως και οι περισσότεροι χαρακτήρες 
του, είναι Χριστιανοί, άλλα όμως πρόσωπα των διηγημάτων του 
είναι Μουσουλμάνοι, όπως ο Κιαμήλ και η μάνα του στο «Ποί-
ος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου». Ο αφηγητής όμως των δι-
ηγημάτων είναι Έλληνας γεννημένος στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία, ο οποίος ―αντίθετα από τα άλλα πρόσωπα― έχει τα-
ξιδέψει και σπουδάσει στη Δυτική Ευρώπη. Όταν ήταν παιδί ο 
αφηγητής φορούσε ανατολίτικα ρούχα, ενώ ως ενήλικας φοράει 
ευρωπαϊκά. Όταν ο Τούρκος Μοσκώβ Σελήμ βλέπει τον αφηγη-
τή από μακριά για πρώτη φορά, τον περνάει για Ρώσο, ενώ, με-
τά τη γνωριμία των δύο ανδρών ο αφηγητής καταλαβαίνει ότι 
έχει πολλά κοινά σημεία με τον αλλόθρησκο Τούρκο.
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Μεταίχμιο των κοινωνικών φύλων: Και ο παππούς του αφη-
γητή στο «Μόνον της ζωής του ταξίδιον» και ο Μοσκώβ Σελήμ, 
όταν ήταν παιδιά, φορούσαν γυναικεία ρούχα, ενώ το αγορο-
κόριτσο Μάσιγγα στο «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» συν-
δυάζει χαρακτηριστικά και των δύο φύλων. Ίσως να μην είναι 
τυχαίο ότι το παιδικό όνομα του αφηγητή είναι γένους ουδέτε-
ρου: «το Γιωργί» και όχι «ο Γιωργής», σαν να μην έχει διαμορ-
φωθεί ακόμη οριστικά η σεξουαλική ταυτότητά του. 

Γλωσσικό μεταίχμιο: Ο διηγηματογράφος Βιζυηνός είναι δί-
γλωσσος, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα στην 
αφήγηση αλλά τη δημοτική στους διαλόγους. Τα μεταφραστι-
κά προβλήματα οφείλονται στον γλωσσικό αυτό διχασμό. Η ελ-
ληνική διγλωσσία του καιρού του επηρεάζει και το ίδιο το όνο-
μα του συγγραφέα και του αφηγητή: όταν ήταν παιδί τον έλε-
γαν «Γιωργί του Μιχαλιού» (ή, μετά τον θάνατο του πατέρα 
του, «Γιωργί της Μιχαλιέσας»)· όταν όμως μεγάλωσε και έγι-
νε σπουδαγμένος πήρε το λόγιο όνομα «Γεώργιος Μιχαήλ Βι-
ζυηνός». (Πάλι καλά που δεν μετονομάστηκε σε Γοργίας όπως 
το ήθελε ο δάσκαλος στο «Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα»!) Στο 
«Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου», όταν κάποιος περα-
στικός ρωτάει τη μάνα του ξενιτεμένου αφηγητή πώς λένε τον 
γιο της, αυτή απαντάει:

― Αμ’ ξέρω και γω μαθές; Ο νουνός του το βάφτισε Γιωρ-
γί και πατέρας του ήτανε ο Μιχαλιός ο πραμματευτής, ο άνδρας 
μου. Μα κείνο, ακούς, επρόκοψε και πήρεν ένα όνομα από τα 
περιδιαγραμμάτου· και τώρα, σαν το γράφουνε μες στες εφημερί-
δες, δεν ηξεύρω κι εγώ η ίδια, το παιδί μου είναι μαθές που λέ-
νε, ή κανένας φράγκος! (έκδοση Μουλλά σ. 72-73).

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μάνα του αφηγητή ταυτίζει την 
αρχαΐζουσα γλώσσα με τους Φράγκους, δηλαδή τους Ευρωπαί-
ους. Κατά την αντίληψή της η γνήσια γλώσσα των Ρωμιών, δη-
λαδή των ελληνόφωνων Ορθόδοξων Χριστιανών, είναι η προ-
φορική δημοτική.

 Ο μεταφραστής των διηγημάτων του Βιζυηνού σε άλλη 
γλώσσα έχει να αντιμετωπίσει τη διγλωσσία των κειμένων. Ο 
μορφωμένος αφηγητής απευθύνει τον λόγο στους μορφωμέ-
νους αναγνώστες σε μια μορφωμένη και πολλές φορές αρχαΐ-
ζουσα καθαρεύουσα, ενώ οι αγράμματοι χαρακτήρες του (συμ-
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περιλαμβανομένου του ίδιου όταν ήταν παιδί) μιλάνε σε μια 
δημοτική γλώσσα με έντονη τοπική χροιά. Πώς μπορεί να απο-
δοθεί η διάκριση αυτή σε μια μετάφραση; Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι, κάνοντας τη μετάφραση, δυσκολεύτηκα πολύ περισσό-
τερο με την απόδοση του προφορικού λογου των λαϊκών χαρα-
κτήρων παρά με την περίτεχνη γλώσσα της αφήγησης. Η μά-
να του αφηγητή είχε εν μέρει δίκιο: το ύφος της καθαρεύου-
σας βρίσκεται κοντά στο ύφος των λογοτεχνικών γλωσσών της 
Δυτικής Ευρώπης, ενώ το ύφος της λαϊκής προφορικής ελληνι-
κής βρίσκεται κοντά στο λαϊκό ύφος των γλωσσών της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης. Οι γλώσσες αυτές (η τουρκική, η βουλγα-
ρική και η αλβανική) διαθέτουν έναν κοινό θησαυρό μεταφορι-
κών εκφράσεων και άλλων εκφραστικών φαινομένων που δεν 
τον έχουν οι δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες. 

Στα διηγήματα του Βιζυηνού η διάκριση δημοτική/καθαρεύ-
ουσα είναι πολύ σημαντική, διότι δείχνει το πολιτισμικό χάσμα 
που χωρίζει τον αφηγητή ως παιδί από τον αφηγητή ενήλικα, 
ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί κάπως από τη μητέρα και τα 
αδέρφια του και είναι σε θέση να τους παρατηρεί από μια διπλή 
οπτική γωνία, με κατανόηση και συμπόνια αλλά και με χιούμορ 
και καμιά φορά με κριτικό πνεύμα. Την ίδια αντίθεση, η οποία 
γίνεται εφικτή χάρη στη διάκριση ανάμεσα στις δύο γλωσσικές 
ποικιλίες, την εκμεταλλεύεται και ο Παπαδιαμάντης σε πολ-
λά διηγήματά του, δεν μπορεί όμως να ενσωματωθεί σε κείμε-
νο που γράφεται εξ ολοκλήρου στην καθαρεύουσα ή εξ ολοκλή-
ρου στη δημοτική. Γι’ αυτό τον λόγο κυρίως, οι κατά καιρούς 
προσπάθειες να αποδοθούν κείμενα του Βιζυηνού και του Πα-
παδιαμάντη στη δημοτική είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. 

Ο Βιζυηνός, έχοντας ζήσει στη Γερμανία, στην Αγγλία και 
στη Γαλλία, είχε εξοικειωθεί με το λογοτεχνικό ύφος της γερ-
μανικής, της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας, ένα ύφος 
που κάποιος γλωσσολόγος έχει ονομάσει «standard modern 
European», δηλαδή κοινό τυποποιημένο ευρωπαϊκό ύφος. Γε-
νικά η καθαρεύουσα, αν και τυπικά (όσον αφορά τους τύπους) 
βασίζεται στην Αρχαία Ελληνική, όσον αφορά τις έννοιες και το 
ύφος βασίζεται στις γλώσσες της Δυτικής Ευρώπης. Γι’ αυτό τον 
λόγο η γλώσσα και το ύφος του αφηγητή στα διηγήματα του 
Βιζυηνού αποδίδονται αρκετά εύκολα στα αγγλικά, στα γαλλι-
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κά και στα γερμανικά. Αντιθέτως, η προφορική γλώσσα των χα-
ρακτήρων ανήκει στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην 
οποία κατοικούν. Είναι ιδιωματική και γεμάτη από παροιμίες 
και μεταφορικές εκφράσεις. Αν την αποδίδαμε σε μια ιδιωματι-
κή εκδοχή της αγγλικής, θα τοποθετούσαμε τις ιστορίες σε κά-
ποια συγκεκριμένη περιοχή της Βρετανίας ή της Αμερικής. Τα 
αισθήματα όμως που εκφράζονται και ο τρόπος με τον οποίο 
διατυπώνονται γλωσσικά ανήκουν σε κάποια ξένη περιοχή. Γι’ 
αυτό πρέπει συνεχώς να βρίσκουμε συμβιβαστικές λύσεις, να 
εφευρίσκουμε διατυπώσεις που να τοποθετούνται κάπου ανά-
μεσα στην Αγγλία και στη Θράκη, ώστε η νοοτροπία των χαρα-
κτήρων να είναι λίγο εξωτική αλλά ταυτόχρονα να είναι κατα-
νοητή στον αγγλόφωνο αναγνώστη.

Ευτυχώς στα αγγλικά έχουμε ένα μεγάλο προτέρημα που 
μάλλον δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό στα γαλλικά και στα 
γερμανικά: η αγγλική γλώσσα αποτελείται κυρίως από γερμα-
νικά και λατινικά στοιχεία. (Σημειώνω ότι άλλες λατινογενείς 
λέξεις που χρησιμοποιούνται στα αγγλικά εισήλθαν στη γλώσ-
σα μέσω της γαλλικής, ενώ άλλες τις έχουν δανειστεί οι αγγλό-
φωνοι απευθείας από τα λατινικά.) Τα γερμανικά στοιχεία εί-
ναι πολλές φορές πιο λαϊκά ενώ τα λατινικά στοιχεία ανήκουν 
περισσότερο στο λόγιο επίπεδο. Έτσι εκεί που ο Βιζυηνός γρά-
φει «εισήλθον» μπορούμε να γράψουμε «I entered» (το ρήμα 
«enter» προέρχεται από τα γαλλικά), ενώ εκεί που γράφει «εμ-
βήκα» μπορούμε να γράψουμε «Ι went in» (το «go in» είναι το 
καθημερινό αντίστοιχο του λόγιου ρήματος «enter»). Με αυτόν 
τον τρόπο στην αγγλική απόδοση τα αφηγηματικά μέρη των δι-
ηγημάτων του Βιζυηνού μοιάζουν μάλλον με το αφηγηματικό 
ύφος ενός άγγλου πεζογράφου του δέκατου ένατου αιώνα όπως 
ο Ντίκενς, ενώ οι διάλογοι μοιάζουν περισσότερο με τον λόγο 
των λαϊκών άγγλων χαρακτήρων. 

Για παράδειγμα, πώς μεταφράζεται στα αγγλικά η πρόταση 
«Αμ’ ξέρω και γω μαθές;»; Μπορούμε να γράψουμε «Well, I don’t 
rightly know», αφού η φράση «I don’t rightly know» είναι χα-
ρακτηριστική της λαϊκής αγγλικής, έστω κι αν είναι λίγο παρωχη-
μένη. Η διατύπωση όμως της φράσης ως ερώτησης στα ελληνικά 
―χαρακτηριστικό φαινόμενο στις βαλκανικές γλώσσες― δεν απο-
δίδεται στα αγγλικά. Στη φράση «το παιδί μου είναι μαθές που λέ-
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νε, ή κανένας Φράγκος;» αναγκάστηκα να παραλείψω το δεύτερο 
«μαθές» και αποφάσισα για το «Φράγκος» να γράψω «Frenchie», 
δηλαδή Φραντζέσος, Γάλλος· θα μπορούσα να είχα γράψει “Frog”, 
δηλαδή βάτραχος, γιατί οι Άγγλοι έτσι λένε υποτιμητικά τους Γάλ-
λους, αλλά προτίμησα την παρωχημένη λέξη «Frenchie», η οποία 
ταιριάζει περισσότερο με την εποχή της δράσης του διηγήματος. 
Όσο για το «περιδιαγραμμάτου» χρησιμοποίησα την κωμική αγ-
γλική λέξη «highfalutin», η οποία σημαίνει κάτι το εξεζητημένο 
και πομπώδες, συνήθως σε σχέση με τη γλώσσα, γι’ αυτό και δη-
λώνει συχνά την άνευ λόγου χρήση πολυσύλλαβων αγγλικών λέ-
ξεων που προέρχονται από τα λατινικά.

Για την απόδοση της κουβέντας της μητέρας που παρέθε-
σα παραπάνω χρησιμοποίησα, σχεδόν αποκλειστικά, καθημερι-
νές λέξεις γερμανικής προέλευσης. Από τις 55 λέξεις του με-
ταφρασμένου παραθέματος μόνο οι δύο δεν είναι γερμανικές: 
«baptize» και «papers». Το «baptize» είναι ελληνογενής εκ-
κλησιαστικός όρος και δεν αντικαθίσταται με γερμανογενή λέ-
ξη . Όσο για τη λέξη «paper» (κυριολεκτικά « χαρτί»), είναι 
γαλλικής προέλευσης (προέρχεται αρχικά από τη λέξη πάπυρος 
που οι αρχαίοι Έλληνες δανείστηκαν από τους αιγυπτίους), η 
χρήση όμως του «paper» με την έννοια της εφημερίδας (αντί 
«newspaper») ανήκει στο λαϊκό ύφος. Αντιθέτως, το χωρίο στο 
οποίο ο αφηγητής περιγράφει το πανόραμα που βλέπει από την 
ακρόπολη της Βιζύης, όπου κάθεται με τον παππού του το τε-
λευταίο βράδυ της ζωής του δεύτερου (σ. 196), επέβαλε τελεί-
ως άλλο λεξιλόγιο, δηλαδή τη χρήση πολλών λέξεων μη γερμα-
νικής προέλευσης που ανήκουν στο λόγιο ύφος. Έτσι η πρό-
ταση «το υψηλόν της θέσεως, εφ’ ής ευρισκόμεθα, παρείχεν εις 
τον θεατήν λίαν αχανές και όμ ως λίαν ευπερίληπτον πανόρα-
μα», έγινε «the elevated position on which we sat aff orded 
the spectator a vast but nonetheless easily embraced pan-
orama». 

Εδώ οι λέξεις «elevated» (αντί «high»), «position», «spectator», 
«vast», «easily» και «embrace» (αντί «take in») προέρχονται 
από τα λατινικά ή τα γαλλικά, ενώ η λέξη «panorama» είναι 
βέβαια ελληνική. Το «aff ord» είναι μεν γερμανικής προέλευσης, 
εδώ όμως χρησιμοποιείται με μια έννοια που ανήκει στο λόγιο 
επίπεδο της αγγλικής γλώσσας. 
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Κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας, έμαθα ότι 
στα αγγλικά έχουμε και εμείς ένα είδος διγλωσσίας ―ή τουλά-
χιστον διϋφίας― η οποία διευκολύνει τη μετάφραση κειμένων 
γραμμένων στις δύο ποικιλίες της νέας ελληνικής γλώσσας. 

Αυτό το κείμενο διαβάστηκε στο συνέδριο «Ο Βιζυηνός εις την Πόλιν» που 
οργανώθηκε από το Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στην 
Κωνσταντινούπολη στις 12-15 Μαρτίου 2015.
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Αναστασ ία Ζέππου

Σιμόν Βέιλ, ανάγκη για ρίζες

Το βιβλίο Ανάγκη για ρίζες: Μια διακήρυξη καθηκόντων 
απέναντι στον άνθρωπο και στην κοινωνία της Σιμόν Βέιλ 
σε μετάφραση Μαρίας Μαλαφέκα κυκλοφόρησε το 2014 

από τις εκδόσεις Κέδρος. Στη Γαλλία το εν λόγω βιβλίο της Σι-
μόν Βέιλ (με τίτλο: L’ enracinement) εκδόθηκε από τον γαλ-
λικό εκδοτικό οίκο Gallimard το 1949. Εκείνα τα χρόνια υπεύ-
θυνος εκδόσεων ήταν ο Άλμπερ Καμύ. Δύο χρόνια αργότερα με-
ταφράστηκε στα αγγλικά με πρόλογο του T. S. Eliot υπό τον 
τίτλο: The need of roots. Η Σιμόν Βέιλ, ωστόσο, το είχε γρά-
ψει λίγους μήνες πριν από τον πρόωρο και μαρτυρικό θάνατό 
της, το 1943.

«Η Σιμόν Βέιλ γεννήθηκε στο Παρίσι στις 3 Φεβρουαρίου 
1909, κόρη ενός φημισμένου για την καλωσύνη του γιατρού 
και μιας μητέρας σπάνιας ευφυΐας. Κόρη εβραίων. Σπούδασε φι-
λοσοφία, [...] κι έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στα 1931. 
Τότε αναφάνηκε η σπάνιας ευαισθησίας ιδιοσυγκρασία της και 
ο ευθύς, ειλικρινής μέχρι απογύμνωσης χαρακτήρας της. Γυναί-
κα εξαιρετικής καλλιέργειας, διανοούμενη δραματικής συνέπει-
ας, άρχισε περατώνοντας τις σπουδές της να αισθάνεται και να 
συνειδητοποιεί ένα εξέχον πνευματικό της χρέος, το χρέος της 
αγάπης των δυστυχισμένων.

»Εργάστηκε ως καθηγήτρια σε διάφορες επαρχιακές πόλεις 
της Γαλλίας ― καθηγήτρια αυθεντικής πνευματικής ισχύος που 
εβίωνε την αποστολή της ως φωτιστική παρουσία συνειδήσε-
ων, με υποδειγματική αυταπάρνηση. Η αγάπη που έκλεινε μέσα 
της, αγάπη που την ωθούσε προς αναζήτηση και σύναψη αγά-
πης με τον Θεό, την οδήγησε να μοιραστεί την δυστυχία των 
άλλων.» (Από την Εισαγωγή τού Κώστα Τσιρόπουλου στο βιβλίο 
της: «Η βαρύτητα και η χάρη», μετάφραση: Αντιγόνης Βρυώ-
νη, εκδόσεις Αστρολάβος / Ευθύνη, Δεκέμβριος 1989, σσ. 7-8).
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Στις 24 Αυγούστου 1943 πεθαίνει από ανακοπή, λόγω υπο-
σιτισμού, ως ένδειξη συμπαράστασης στους πεινασμένους γάλ-
λους συμπατριώτες της.

 Οι ενοράσεις της προφητικές, ευοδώνονται στη μυστική ζωή 
κάθε ένθεης καρδιάς, ωστόσο ο T. S. Eliot με διορατική ωρι-
μότητα καταγράφει μεταπολεμικά τα εξής: «... διαπίστωσα ότι 
οφείλω να προσπαθήσω να κατανοήσω την προσωπικότητα της 
συγγραφέως· και ότι ήταν αναγκαίο το διάβασμα και ξαναδιά-
βασμα όλου του έργου της προκειμένου να προχωρήσει αυτή η 
αργή διαδικασία κατανόησης. Στην προσπάθειά μας να την κα-
ταλάβουμε, δεν πρέπει να μας αποσπάσει την προσοχή -κάτι 
που είναι εντελώς πιθανό να συμβεί με το πρώτο διάβασμα- η 
σκέψη πόσο πολύ και σε ποια σημεία συμφωνούμε ή διαφωνού-
με. Πρέπει απλώς να αφεθούμε στην προσωπικότητα μιας ευ-
φυούς γυναίκας, ευφυούς με τρόπο που προσεγγίζει την ευφυ-
ΐα των αγίων.

»Ίσως η λέξη ῾ευφυΐα῾ δεν είναι η σωστή. Ο μόνος ιερέας με 
τον οποίο συζήτησε για την πίστη και τις αμφιβολίες της είπε: 
πιστεύω ότι η ψυχή της είναι ασυγκρίτως ανώτερη από την ευ-
φυΐα της. [...] Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν που να συμφω-
νεί με όλες τις απόψεις της ή που να μη διαφωνεί έντονα με ορι-
σμένες. Αλλά η συμφωνία και η απόρριψη είναι δευτερεύουσας 
σημασίας: εκείνο που μετράει είναι η επαφή με μια σπουδαία 
ψυχή. Η Σιμόν Βέιλ θα μπορούσε να είχε γίνει αγία. [...] Πού 
και πού, εντυπωσιάζεται κανείς από την αντίθεση ανάμεσα σε 
μια σχεδόν υπεράνθρωπη ταπεινοφροσύνη και σε κάτι που δίνει 
την εντύπωση μιας σχεδόν εξωφρενικής αλαζονείας. [...] Μάλ-
λον ζούσε με τόση ένταση τις σκέψεις της, ώστε η εγκατάλειψη 
οποιασδήποτε άποψης απαιτούσε να αλλάξει όλη της την ύπαρ-
ξη [...] Και ―ιδίως στους νέους και σε εκείνους, όπως η Σιμόν 
Βέιλ, στους οποίους δεν βρίσκουμε αίσθηση του χιούμορ― η οί-
ηση και η ανιδιοτέλεια μοιάζουν τόσο πολύ ώστε μπορεί να τις 
συγχέουμε. [...] βεβαίως επιδόθηκε σε κάποιες εκπληκτικές πα-
ρεκκλίσεις και υπερβολές. [...] Η διάνοια όμως, ιδίως όταν κα-
ταπιάνεται με τέτοια προβλήματα όπως εκείνα που ταλαιπώρη-
σαν τη Σιμόν Βέιλ, ωριμάζει αργά· και δεν πρέπει να ξεχνούμε 
ότι η Σιμόν Βέιλ πέθανε τριάντα τριών ετών.» (Πρόλογος του T. 
S. Eliot στο: Ανάγκη για ρίζες, σσ. 8-9).
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Η Βέιλ είναι κυρίως παιδαγωγός, καθηγήτρια. Σίγουρα η 
μόρφωσή της και οι μαθηματικές της σπουδές, με επιρροές ίσως 
και από τον αδελφό της Αντρέ Βέιλ, ο οποίος ήταν από τα ιδρυ-
τικά μέλη της ομάδας Μπουρμπακί στην οποία συμμετείχε και 
η ίδια, είναι εκπληκτικές και διατρέχουν όλο το έργο της, γι΄ 
αυτό πυκνώνεται συχνά το γλωσσικό της ύφος και το περιεχό-
μενο. Η ανάγκη της για συμμετρία μεταφέρεται αβίαστα και 
άμεσα και στη μεταφυσική της και στην πορεία της προς τη θε-
ογνωσία. «Η Σιμόν Βέιλ χρειάζεται την υπομονή των αναγνω-
στών της [...] Είχε εργαστεί σε εργοστάσιο της Ρενό, είχε εργα-
στεί ως αγρότισσα, για να μοιραστεί τις ίδιες συνθήκες ζωής με 
τους ανθρώπους της πόλης και της υπαίθρου. Από την άλλη, 
ήταν εκ φύσεως μοναχική και ατομικίστρια, ένιωθε βαθιά φρίκη 
για ό,τι αποκαλούσε συλλογικότητα ― το τέρας που δημιουρ-
γήθηκε από τον μοντέρνο ολοκληρωτισμό. Νοιαζόταν ιδίως για 
τις ανθρώπινες ψυχές. [...] (πολιτικά) δεν μπορεί να ταξινομηθεί 
ούτε ως αντιδραστική ούτε ως σοσιαλίστρια.» (Πρόλογος του: T. 
S. Eliot, ό.π. σσ. 13-14).

Πάντως συγκινούν οι θυσίες της, οι συνταυτίσεις της με 
τους αγώνες κατά του εργατικού καταναγκασμού· επιπλέον, το 
αγωνιστικό της φρόνημα και η αντιρατσιστική, ανθρωπιστική 
της διάκριση μέσα στον κανιβαλισμό των πολεμικών συρράξε-
ων είτε στον Ισπανικό εμφύλιο είτε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Καθώς προχωρούσα στη διερεύνηση της προσωπικότητας και 
του έργου της Σιμόν Βέιλ, ήρθε μια τυχαία συνάντηση στις αρ-
χές Μαΐου 2015 με τον Τεύκρο Μιχαηλίδη ο οποίος ασχολεί-
ται με την Βέιλ σε ένα ιστορικό του μυθιστόρημα, φωτογραφί-
ζοντας στο εξώφυλλο τού βιβλίου του τα αδέλφια Βέιλ. Ως μέ-
λος της μαθηματικής ομάδας Μπουρμπακί μαζί με τον αδελφό 
της Αντρέ Βέιλ, η Σιμόν τονίζει συχνά τη γεωμετρία, τη συμμε-
τρία, την τάξη του σύμπαντος που την ταυτίζει με την αγάπη 
και το πνεύμα του Θεού που συνέχει και συγκροτεί τον κόσμο 
(πρβλ. σσ. 280-287).

Παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από το πρό-
σωπό της τελευταίως στην Ελλάδα. Το μυθιστόρημα τού Τεύ-
κρου Μιχαηλίδη: Ο μέτοικος και η συμμετρία μάς διαφωτίζει 
για την προσωπική και επαγγελματική ζωή της Βέιλ. Στις εκ-
δόσεις ΠΟΛΙΣ επίσης και ο Σταύρος Ζουμπουλάκης συνομιλεί 
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σε ένα δοκίμιό του με την Σιμόν Βέιλ. Θέτει τούς προβληματι-
σμούς και τις ενστάσεις τού Μανουήλ Λεβινάς για την άγνοια ή 
γνώση της σε σχέση με την Παλαιοδιαθηκική θεολογία. 

Διάνοια πολύπλευρη, με έμφυτη καλοσύνη και αγάπη. Οι 
επιδράσεις της ποικίλες και οι αναγνωστικές τέρψεις της φα-
νατικές και συχνά μονομερείς. Την συνεπήρε, όπως τον Παύ-
λο, ο Χριστός των Ευαγγελίων στα εικοσιέξι της χρόνια και ο 
πρόωρος θάνατός της δεν της επέτρεψε ματαιώσεις και αποκα-
θηλώσεις.

Δεν της λείπει η ανοιχτή διάνοια και η σπουδή σε διαμετρικά 
αντίθετες απόψεις, θρησκευτικά ήθη και πολιτικές εφαρμογές. 
Διαθέτει ισχυρό κριτικό πνεύμα και καρδιά ανιδιοτελούς αγά-
πης. Ωστόσο ο ελιτισμός της και οι κειμενικές της επιλογές συ-
χνά είναι αντιφατικές, κάπου-κάπου επιφανειακές και αποσπα-
σματικές συχνά εις βάρος της αντικειμενικής αλήθειας. Παρ` 
όλο που πάσχει για αλήθεια, δικαιοσύνη, πνευματικότητα εν 
αγάπη, στο εν λόγω τουλάχιστον βιβλίο της δεν καταφέρνει να 
μάς πείσει. Θεωρώ ότι και η ίδια πάλευε να διαχειριστεί τις εσω-
τερικές και τις έξωθεν συγκρούσεις, για αυτό πιστεύει και οδη-
γείται θαρραλέα στον θάνατο.

Μετά κόπου και πολύ μόχθου η μεταφράστρια Μαρία Μα-
λαφέκα εργάστηκε για να αποδώσει το συγκεκριμένο περιεχόμε-
νο μαζί με τα μηνύματα που εκπέμπει η Βέιλ. Όντως δύσκο-
λο το εγχείρημά της. Η γραφή της Βέιλ είναι καταιγιστική. Πο-
θεί να χωρέσει σε μία παράγραφο συμπυκνωμένες έννοιες και 
όλους τους συνειρμούς που γεννιούνται από ιδέες, γνώσεις, επι-
στήμες, από το υπερφυσικό, από τον Θεό.

 
 Στο άνοιγμα τού 20ου αιώνα νέοι επιστημονικοί κλάδοι εμ-

φανίζονται, εκσυγχρονίζονται παραδοσιακές γνώσεις για να ερ-
μηνεύσουν ή να αναλύσουν τα επιτεύγματα της βιομηχανικής 
επανάστασης και τις επιπτώσεις της στην ιστορία, τη θρησκεία, 
την κοινωνία, τη φύση. Η ενήμερη Σ. Βέιλ έχει εντρυφήσει σχε-
δόν σε όλα αυτά παιδιόθεν. Ζει στο μεταίχμιο παραδοσιακού 
και νεωτερικού, την εποχή του μεσοπολέμου. Αφουγκράζεται 
και γεύεται ως επιστήμονας και παιδαγωγός και ταυτόχρονα ως 
εργάτρια τις αγωνίες των ανθρώπων και επιθυμεί να ενσωματώ-
σει στη γραφή της όλα όσα αισθάνεται και προβλέπει. Επομένως 
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ο λόγος, η γλώσσα και η γραφή της πυκνώνονται. Οι παρενθέ-
σεις και τα αντώνυμα, τα πρωθύστερα σχήματα και άλλα στοι-
χεία της δομής και της ροής του κειμένου της προκαλούν σύγ-
χυση και κάποιες φορές καταντά ασαφής και δυσνόητος ο λό-
γος της. Περαιτέρω ο κάθε μεταφραστής πασχίζει να ξεδιαλύνει 
και να μεταφέρει με εύληπτο, κατά το μάλλον ή ήττον, τρόπο 
τους ιδιωματισμούς και το αλλόκοτο γαλλικό συντακτικό που 
χρησιμοποιεί η Σιμόν Βέιλ.

Η εγκύκλια μόρφωσή της είναι εξαιρετική και πλατιά. Γαλ-
λική και παγκόσμια ιστορία, ιστορία του εργατικού κινήμα-
τος, ιστορία των γαλλικών επαναστάσεων μέσα από το φακό 
της ιστορίας του κόσμου και των θρησκειών. Προσεγγίζει τούς 
απλούς ανθρώπους της υπαίθρου και της εργατιάς, εργάζεται 
μαζί τους. Τους ψυχολογεί. Επικοινωνεί και ταυτίζεται με τους 
απόκληρους της γης.

Η Σιμόν Βέιλ διεισδύει και χαρτογραφεί την εποχή και τον 
κόσμο του μεσοπολέμου στην Ευρώπη και δη στη Γαλλία με δι-
άκριση και διόραση εκπληκτική. Η πνευματικότητά της διαχέε-
ται σε όλες τις πανάρχαιες θρησκείες, μυστηριακές τελετουργίες 
και φιλοσοφίες. Ωστόσο η ίδια θεωρεί ότι όλη αυτή η πνευματι-
κότητα περικλείεται στο πρόσωπο του Χριστού των Ευαγγελίων.

Παρά την ενεργό συμβολή της στην αριστερά, στην αντίστα-
ση, στα εργοστάσια, η Σιμόν Βέιλ παραμένει μια φιλόσοφος δα-
σκάλα. Το παρόν έργο περιέχει έντονο διδακτισμό και με την 
αρνητική και τη θετική χροιά του όρου. Γράφτηκε, ωστόσο, για 
να ενισχύσει τον αγώνα των συμπατριωτών της, γάλλων προ-
σφύγων στην Αγγλία, γι` αυτό δικαιολογείται το παραινετικό 
του ύφος. Συνοψίζει το καταστάλαγμα του πολυεπίπεδου και 
πολύπαθου, πλην όμως, σύντομου βίου της.

 Η γραφή της συχνά γίνεται λυρική· ανατρέχει στους Πυ-
θαγόριους, στον Αναξίμανδρο, στις αρχαίες ινδουϊστικές σοφί-
ες και τις αλληλοπεριχωρεί. Όπως και στον στωϊκισμό που εί-
ναι, σύμφωνα με τις απόψεις της, δίδυμη σκέψη με τον Χρι-
στιανισμό (σ. 282). 

Παρατηρούμε, ωστόσο, γενικολογίες και αποσπασματικές εμ-
μονές σχετικά με την αρχαιοελληνική φιλοσοφία και γραμμα-
τεία, καθώς ερμηνεύει κατά το δοκούν. Θεοποιεί τον Πλάτωνα 
και απορρίπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τον Αριστοτέλη.
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Εντρυφώντας στις πνευματικές ανατάσεις της, αντιλαμβα-
νόμαστε επίσης ότι απουσιάζουν από τις θεολογικές της ανα-
γνώσεις η μεσαιωνική πατερική δογματική και μυστική βιοθεω-
ρία της Ανατολής (μεταπολεμικά η Γαλλία στρέφεται προς την 
πατερική ανατολική θεολογία). Επιπλέον αγνοεί και τον ιουδα-
ϊκό και τον ισλαμικό μυστικισμό τού 12ου και 13ου αιώνα μέχρι 
τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης.

Παρά τη βαθύνοιά της ψηλαφούμε στο έργο της κατακερμα-
τισμένες γνώσεις και κάποιες προκαταλήψεις. Αλλά ορθώς θεω-
ρεί ότι η αρχαία Ρώμη και ο νομικισμός της έντυσαν τον πρώτο 
χριστιανισμό και αλλοτρίωσαν το πνεύμα της θεϊκής αγάπης, 
της δικαιοσύνης και της τάξης του κόσμου.

 Κατανύσσει βαθύτατα η ζωή και η θυσία της, καθώς θυμί-
ζει τον ίδιο τον Χριστό. Σχεδόν συνομήλικοι άφησαν τον μά-
ταιο τούτο κόσμο... Ο Ένας 33 ετών και εκείνη 34.

Η Σιμόν Βέιλ στα χνάρια ζωής του Ιησού Χριστού και δη τού 
Εσταυρωμένου. Η ιστορία της ανθρωπότητας αποσιωπά άπει-
ρους αθώους μάρτυρες. Ωστόσο δύο: ο Ιησούς και η Σιμόν ανα-
δεικνύονται ως το ένσαρκο πρότυπο ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ με πλήρη αυ-
τοεπίγνωση.

Δεν έζησαν τις αυτοματαιώσεις τους, τις αυτοαναιρέσεις 
τους, οι οποίες θα ακολουθούσαν αναπόφευκτα στη συνέχεια 
του επίγειου βίου τους.

Η Βέιλ είναι οικουμενική ψυχή, γυναίκα του κόσμου, η 
οποία παραστέκεται στους εξαθλιωμένους και επιθυμεί ειλικρι-
νά να τους περιθάλψει, για να αποκατασταθούν οι σχέσεις και 
η αλληλεγγύη των ανθρώπων παγκοσμίως.

Ελεύθερο, ανοιχτό και ανυπόταχτο πνεύμα δεν εντάσσεται 
σε ομάδες κοινωνικές, πολιτικές, διεθνείς και επιστημονικές για 
να καλύψει τις παθογένειές της. Με τόλμη και παρρησία ανα-
γνωρίζει τις περιστάσεις και εγκαίρως αποσύρεται αυτολογοκρι-
νόμενη. Ψηλαφώ τη νεανική ορμή της και το ανεξίκακο πνεύ-
μα της, που ώρες-ώρες δεν κατανοεί τις ταυτολογίες της π.χ. 
προς τον Ντοστογιέφσκι (πρβλ. σ. 247), παρ` ότι στη συνέχεια, 
για να αυτοδικαιωθεί, υιοθετεί ακούσια τις ιδέες του.

Κοινωνική και πολιτική ακτιβίστρια δουλεύει σε σχολεία, ερ-
γοστάσια, αναλώνεται στα πεδία της μάχης, περιθάλπει αιχμα-
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λώτους από τον Ισπανικό εμφύλιο. Ψηλαφώντας στο σκοτάδι 
αναμετριέται με τον θρησκευτικό της αγνωστικισμό. Το ήθος 
της αξεπέραστο. 

Ο ελεύθερος νους της με αγάπη, ευθύνη και θεϊκή χάρη την 
οδηγεί σε μυστικισμούς. Στον Χριστό καταφεύγει τελικά. Τον 
Χριστό των Ευαγγελίων έχει ως πρότυπο ζωής και την αυτοθυ-
σία Του για τη σωτηρία του κόσμου, Τον ενσαρκώνει διαυγέ-
στατα σε όλα τα επίπεδα του ιδιωτικού και δημόσιου βίου της 
και Τον ακολουθεί μέχρι τον πρόωρο και αδόκητο θάνατό της 
το 1943.

Το βιβλίο: Ανάγκη για ρίζες είναι το κύκνειο άσμα της Σι-
μόν Βέιλ, λίγο πριν ριζώσει στην «μέλλουσα πόλιν», στην πα-
ναvθρώπινη πατρίδα μας, τη ΓΗ! Είναι ένα βιβλίο-εμβατήριο, 
κάλεσμα προς τους συμπατριώτες της, έμπνευση για να ανα-
πτερώσει το ηθικό τους. Βιβλίο αισιόδοξο και καθαρά ουμα-
νιστικό, καθώς η αθώα, λεπταίσθητη ψυχή της διακρίνει την 
απανθρωπιά και την αποκτήνωση που οδηγεί ο κάθε πόλεμος, 
έστω και αμυντικός, τους ανθρώπους. Γι` αυτό συμπάσχει, πέ-
νεται, λιμοκτονεί, αρνείται τη διαφυγή της προς τις Η.Π.Α. και 
πεθαίνει από υποσιτισμό.

Το μόνο ελάττωμά της: δεν επέζησε του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, για να βιώσει εντός της τον ύπουλο ρόλο της Αγγλίας, 
να ζήσει την εποχή του ψυχρού πολέμου, τις ματαιώσεις και 
την ατιμωρησία των νικητών.

Απέστρεψε εγκαίρως ίσως το βλέμμα της από τον αδιόρθωτο 
τούτο κόσμο που έχει μανία προς το κακό. Ούτε ο αγαπημένος 
της Χριστός, ούτε η ίδια άλλαξαν τον ρου μιας ποταπής μαται-
ότητας. Η ανθρωπότητα μαζοχιστικά υπερηφανεύεται και είναι 
αχάριστη σαν παιδί-ανήλικο μπροστά στο Πνεύμα τού Σύμπα-
ντος, γι` αυτό τιμωρείται από την απώλεια της ωραιότητας και 
της συμμετρίας, που μόνο κάποιοι μύστες σε αλλοτινούς και-
ρούς άντεξαν και διαιώνισαν αθέατα.

Ξεδιπλώνονται σε αυτό το τελευταίο της έργο όλες οι πτυ-
χές του χαρακτήρα και των τάσεών της: η παιδαγωγός, η φιλό-
σοφος, η ανεξίκακη ευφυΐα της, η λατρεία της για τα μαθημα-
τικά και ιδιαίτερα τη γεωμετρία, η συμπόνια της ―οικουμενική 
αρετή― που συνομιλεί και ταυτίζεται με την αγάπη.
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Επιθυμούσα να μεταγράψω αυτούσιο το λόγο της που δι-
αθέτει ατόφια πνευματικότητα. Ως προς το πνευματικό στοι-
χείο του κειμένου της, θα ήθελα να εξηγήσω τις έννοιες: Πνεύ-
μα, πνευματικός, Άγιο Πνεύμα που διατρέχουν αυτό το βιβλίο. 
Όταν η Βέιλ αναφέρεται στο πνεύμα του Θεού εννοεί τη φλόγα, 
την ενέργεια, το οξυγόνο, την πνοή-αναπνοή ζωής, την άνθιση 
όλου του κόσμου, την οικουμενικότητα της θείας χάριτος. Η Σ. 
Βέιλ συγκεφαλαιώνει όλα τα παραπάνω στο όνομα και το πρό-
σωπο του Χριστού των Ευαγγελίων. Ωστόσο παραθεωρεί εσκεμ-
μένα την Ιουδαϊκή παράδοση.

Οι γνώσεις της και οι πηγές απ` όπου τις αντλεί, είναι συ-
χνά λειψές. Η ευφυΐα της επιθυμεί να χωρέσει όλη τη γνώση, 
την επιστήμη, την πνευματικότητα σε κάθε ενότητα του βιβλί-
ου. Το απόλυτο τού χαρακτήρα της και μια εσώτερη σωτηριο-
λογική προαίρεση και παρόρμηση για τους άλλους, την ωθούν 
σε ακρότητες και ως προς τον εαυτό της και ως προς τους συ-
νανθρώπους της. Μπορεί να ήταν μια υπαρξιακή της ανάγκη 
εκ των ων ουκ άνευ.

Οι ενοράσεις της μαγευτικές και ελκυστικές για την άνευ 
όρων προσφορά της και το δόσιμό της χωρίς ανταμοιβή και κα-
μιά προσδοκία. Ωστόσο λείπει από τη Βέιλ η ώθηση για ελευθε-
ρία. Υπερισχύουν η δικαιοσύνη και η υποχρέωση.

Σταχυολογώντας ιδέες και περιεχόμενα τού δοκιμίου της πα-
ρατηρούμε την ευρυμάθεια, τη γνώση, καθώς και τη βαθειά 
καλλιέργεια και εμπειρία, ψυχοσωματική και πνευματική τής 
Σιμόν. Η Βέιλ επιδιώκει να χωρέσει εδώ όλη την παγκόσμια 
γνώση και την πνευματική και κοινωνική ιστορία της ανθρω-
πότητας, ταυτόχρονα με την ενθάρρυνση προς τους αγωνιζόμε-
νους πρόσφυγες συμπατριώτες της. Γι` αυτό παρακολουθούμε 
συμπυκνωμένο διδακτικό ύφος και συχνές παλινδρομήσεις, μα-
κροπερίοδο λόγο και δυσπρόσιτο περιεχόμενο.

Παρά τον προβληματισμό και τις αντιρρήσεις μας σε πολλά 
σημεία αυτού του έργου παραθέτουμε αξιόλογες φράσεις και θε-
ματικές που πιστοποιούν πλήρως το πνεύμα της.

Η εν-ρίζωση (δηλ. το ρίζωμα), αν μπορούμε να αποδώσουμε 
τον τίτλο στα ελληνικά, χωρίζεται σε τρία μέρη:

Το πρώτο μέρος μελετά: τις Ανάγκες της Ψυχής, όπως π.χ. 
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την τάξη, την ελευθερία, την υπακοή, την υπευθυνότητα, την 
ισότητα κλπ.

Γράφει χαρακτηριστικά:
«Ίδιες υποχρεώσεις δεσμεύουν όλα τα ανθρώπινα όντα [...] 

Κανένα ανθρώπινο ον δεν μπορεί να τις αποφύγει χωρίς να δι-
απράξει έγκλημα» (σ. 18) και πιο κάτω:

«Μόνο ο άνθρωπος έχει αιώνια μοίρα»(σ. 19) και καταλήγει: 
«Είναι επομένως μια αιώνια υποχρέωση απέναντι στον άν-

θρωπο το να μην τον αφήνουμε να υποφέρει από πείνα, όταν 
έχουμε την ευκαιρία να τον βοηθήσουμε.» [...] «μεταξύ των ανα-
γκών (είναι και αυτές που) [...] αφορούν στην προστασία ενά-
ντια στη βία, της κατοικίας, της ένδυσης, της θέρμανσης, της 
υγιεινής, της φροντίδας σε περίπτωση ασθένειας.» (σσ. 20-21). 

Εμβαθύνει, επίσης και στις παρατεταμένες ιστορικές ανατα-
ραχές, ως εποχές κοινωνικο-πολιτικής ανωμαλίας, τρόμου και 
εξαθλίωσης του λαού. Τις χαρακτηρίζει ως θανάσιμο δηλητήριο 
(σ. 45) και ξερίζωμα του κόσμου. Η περιγραφή της μάς παρα-
πέμπει στην Πανούκλα του Αλμπέρ Καμύ, ο οποίος έχει επηρε-
αστεί σχεδόν καθολικά από τα έργα της Βέιλ στα μετά το 1947 
μυθιστορήματα και δοκίμιά του.

Στο δεύτερο μέρος τού βιβλίου παρακολουθούμε το Ξερίζω-
μα του εργάτη, του αγρότη και γενικά του έθνους.

Η καταναγκαστική εργασία είναι ένα ξερίζωμα για τον έφη-
βο που τον ξεκόβουν βίαια από την σταθερότητα και θαλπωρή 
της σχολικής ζωής. Γράφει χαρακτηριστικά: «Πρέπει κατ` αρχάς 
να μπει τέλος στον κλονισμό που υφίσταται ο πιτσιρικάς που 
στα δώδεκα ή δεκατρία του χρόνια βγαίνει από το σχολείο και 
μπαίνει στο εργοστάσιο. Ορισμένοι εργάτες θα ήταν εντελώς ευ-
τυχισμένοι αν αυτός ο κλονισμός δεν είχε αφήσει μια πληγή πά-
ντα επώδυνη· αλλά δεν ξέρουν και οι ίδιοι ότι ο πόνος έρχεται 
από το παρελθόν. Το παιδί στο σχολείο, καλός ή κακός μαθητής, 
ήταν ένα πλάσμα με αναγνωρισμένη ύπαρξη, την οποία επιδίω-
καν να αναπτύξουν, και γινόταν επίκληση στα καλύτερα συναι-
σθήματά του. Από τη μια μέρα στην άλλη καταντά ένα συμπλή-
ρωμα μηχανής, κάτι λιγότερο από ένα αντικείμενο, και κανείς 
δε νοιάζεται καθόλου αν υπακούει κάτω απ΄ την παρόρμηση 
των πιο ταπεινών κινήτρων, αρκεί να υπακούει. Οι περισσότε-
ροι εργάτες σχημάτισαν, τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή της ζωής 
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τους, την οδυνηρή αίσθηση ότι δεν υπάρχουν πλέον, συνοδευό-
μενη από ένα είδος εσωτερικού ιλίγγου, αίσθηση που οι διανο-
ούμενοι ή οι αστοί, ακόμα και στη μεγαλύτερη δυστυχία τους, 
πολύ σπάνια έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν. Αυτός ο πρώτος 
κλονισμός, που υφίστανται τόσο νωρίς, αφήνει συχνά ανεξίτη-
λα σημάδια. Μπορεί να καταστήσει οριστικά ανέφικτη την αγά-
πη για την εργασία.» (σσ. 65-66).

 
Η Σιμόν Βέιλ μιλάει απερίφραστα. Ψυχολογεί εις βάθος τους 

βασανισμένους εργάτες και τους ξεριζωμένους αγρότες που χά-
θηκαν στην κρεατομηχανή τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει 
ιδίαν πείραν. Εκτός από τον υψηλό στοχασμό και τη φιλοσοφι-
κή της επίγνωση, η Βέιλ συνωστίζεται με τα πλήθη, δεν φιλοσο-
φεί από καθέδρας, ούτε συλλογάται ερήμην τού λαού της που 
τόσο τον νιώθει, γι` αυτό και πεθαίνει για χάρη του.

Η Βέιλ διαθέτει οικουμενικότητα, έχει ανοικτή και κοφτερή 
διάνοια, ενσυναίσθηση και ψυχή εκτεθειμένη στη δημόσια ζωή. 
Είναι παγκόσμιος άνθρωπος με ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη αυτο-
γνωσία, νιώθει ενδόμυχα υποχρέωση και για τον ιδιωτικό και για 
το δημόσιο βίο. Αυτοθυσιάζεται για όλον τον κόσμο, είτε τους 
συμπατριώτες της, είτε τούς ξένους, ωστόσο διαισθάνεται κά-
ποιος το έντονα νομικιστικό της πνεύμα, που πηγάζει από την 
ισχυρή δικαιακή αγωγή της και το γαλλορωμαϊκό της συλλογι-
κό υποσυνείδητο, ή τις συμμετρικές της εμμονές. (σσ. 175-181).

Σε αυτό το κεφάλαιο: Ξερίζωμα και έθνος (σσ. 106-186) ξε-
χύνεται ενθουσιώδης, με αυτήν την νεανική αψηφισιά και αθω-
ότητα που χαρακτηρίζει όλο το βίο και το έργο της. Εδώ υμνεί 
τις ένδοξες μέρες της πατρώας γης της, τής Γαλλίας. Αναφέρε-
ται με περισσή τρυφερότητα, αγάπη και συμπόνια στο λαό της. 
Εμβαθύνει σε βασικές κοινωνικές έννοιες: του έθνους, του κρά-
τους, της πατρίδας και του λαού. Διατρέχει την παγκόσμια και 
γαλλική ιστορία προσεγγίζοντάς την άλλοτε διθυραμβικά, άλ-
λοτε με διάθεση αυτοκριτικής κι άλλοτε διαθεματικά. 

Επισκοπεί το θέμα του ξεριζώματος μέσα από ποικίλους το-
μείς: της σύγχρονης επιστήμης, της θρησκείας, της τέχνης (κυ-
ρίως της λογοτεχνίας, της ποίησης και του θεάτρου), των ποι-
κίλων πολιτικών συστημάτων, των κοινωνιών, των τόπων, των 
ανθρώπων και γενικώς την ιστορία του πνεύματος.
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Η εμμονή της εναντίον του Ισραήλ και της Ρώμης την 
οδηγεί σε αντιφάσεις και προσωπικές αυτοαναιρέσεις, αφού, 
παρά την εναντίωσή της προς το πνεύμα και την ιστορία αυ-
τών των δύο λαών (δηλ. των Ρωμαίων και των Εβραίων) ακο-
λουθεί κατά γράμμα και το νομικισμό τού Ρωμαϊκού κράτους 
και την καθηκοντολογία της Εβραϊκής Τορά. Εξάλλου η Δύση 
ποτέ δεν κατόρθωσε να απαλλαγεί από αυτό το πνεύμα. Αλλά 
είναι κατά βάση και Εβραία, καθώς απολυτοποιεί τον μονο-
θεϊσμό και τη δικαιοσύνη, λουσμένη ωστόσο μέσα στην οδύ-
νη και τη σταυρική χριστιανική αγάπη (πρβλ. και «Η βαρύτη-
τα και η Χάρη», σ. 94).

Άλλοτε συγκλονίζουν και άλλοτε προβληματίζουν τα γρα-
πτά της. Υποφώσκει ένας αθέατος ελιτισμός και μια ωραιοποί-
ηση της αγγλικής πολιτικής και νοοτροπίας σε όλη τη διάρκεια 
τού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Βέιλ έφυγε νωρίς το 1943, δεν 
πρόλαβε την απελευθέρωση και τις επιπτώσεις της. Δεν είχε τη 
δυνατότητα να εκταθεί ως αντικειμενικός παρατηρητής τού πο-
λέμου, ούτως ώστε να εμβαθύνει και να αντικρίσει τις κατα-
στροφικές πολιτικές της ψυχροπολεμικής περιόδου που τις ζού-
με κυριολεκτικά μέχρι σήμερα.

Διεισδύοντας βαθύτερα αναρωτιέμαι για ποιο λόγο γράφεται 
αυτό το βιβλίο μέσα στη δίνη του πολέμου. Από τύψεις που 
δεν κατάφερε ξανά να βρεθεί στην πρώτη γραμμή τού μετώ-
που; Λαχταρούσε να στηρίξει τούς συμπατριώτες της στη Γαλ-
λία και στην Αγγλία; Γράφτηκε καθ` υπόδειξη της Αγγλικής δι-
πλωματίας για να αναδειχθεί η βοήθεια τής Αγγλίας, ώστε να 
τελειώσει ο πόλεμος νωρίτερα; 

Η εσώτερη καλλιέργεια και οι γνώσεις της απλώνονται σε 
άπειρα πεδία: φιλοσοφίας, επιστήμης, τέχνης και τεχνικής. 
Ασχέτως θεματικής και ύφους στα δοκίμιά της συγκεφαλαιώνει 
όλα τα παραπάνω χωρίς διάθεση επίδειξης. 

Στα μυστικά σπαράγματά της, ιδιαιτέρως στο «Η βαρύτητα 
και η χάρη», ωραιοποιεί το αρχαιοελληνικό πνεύμα και τις πατρί-
δες. Σε αυτά τα σημεία αντιλαμβανόμαστε μια κάπως επιφανεια-
κή προσέγγιση του πνεύματος της Ανατολής και δη της Ελλάδας. 

Αντιγράφουμε κάποιες ιδέες και φράσεις της σχετικά με το 
Ξερίζωμα ιδιαίτερα εμπνευσμένες που λειτουργούν και κάπως 
παραινετικά προς σ` αυτούς που απευθύνεται:
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« ...όλες σχεδόν οι πράξεις μας, απλές ή σοφά συνδυασμένες, 
είναι εφαρμογές γεωμετρικών εννοιών ...» (σ. 78)

«Η ομορφιά είναι κάτι που τρώγεται· είναι μια τροφή. Αν 
προσφέραμε στο λαό τη χριστιανική ομορφιά απλώς ως ομορ-
φιά, θα έπρεπε να είναι σαν μια ομορφιά που τρέφει.» (σ. 101)

«Τα γεγονότα δείχνουν ότι, εκτός αν υπάρξει υπερφυσική 
παρέμβαση της θείας χάριτος, δεν υπάρχει ωμότητα ούτε ποτα-
πότητα που οι αγαθοί άνθρωποι να μην είναι ικανοί να διαπρά-
ξουν, αρκεί να τεθούν σε λειτουργία οι αντίστοιχοι ψυχολογικοί 
μηχανισμοί.» (σ. 120)

«Η ιδέα της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής ενότητας, συνέβα-
λε πολύ στην επιτυχία της προπαγάνδας των συνεργατών των 
Γερμανών τον πρώτο καιρό.» (σ. 169). Διαισθάνεται η συγγρα-
φέας τη γερμανική προπαγάνδα. Τραγική ειρωνεία το 1943 αν 
συγκριθεί με το 2015.

 
Το τρίτο μέρος, τέλος, μιλάει για το Ρίζωμα. Για την Σιμόν 

Βέιλ, ο στρατηγός Ντε Γκολ γίνεται σύμβολο της γαλλικής αντί-
στασης στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο ελευ-
θερωτής των Γάλλων. 

Τον ακολουθούν πολλοί διανοούμενοι, ανάμεσά τους: ο συγ-
γραφέας Romain Gary και ο φιλόσοφος – διανοούμενος Andre 
Malreau. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το γαλλικό κίνημα του 
Λονδίνου ... έχει κάτι σαν πνευματική εξουσία ... βοηθάει τη 
Γαλλία ...» (σσ. 194-195, 199).

Η Σ. Βέιλ δεν πρόφτασε να παρατηρήσει ουδέτερα, αντικει-
μενικά τον εαυτό της, λόγω τού πολέμου. Έχει άγνοια κινδύ-
νου, λόγω άγουρης σκέψης; Όχι, αγωνιά για το καλό, για το 
Πνεύμα της αληθείας εν αγάπη. Πάσχει για όλα τα παραπά-
νω. Γίνεται ιεραπόστολος, καθώς παρακολουθεί τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο και τις ψευδαισθήσεις της τεχνικής και της επι-
στήμης που οδηγούν μαθηματικά στον όλεθρο την ανθρωπότη-
τα και τον κόσμο.

Αναφέρει σχετικά:
«Τα πάντα μέσα στη δημιουργία υπόκεινται στη μέθοδο, 

ακόμα και τα όρια ανάμεσα σ` αυτόν τον κόσμο και στον άλλον. 
Αυτό υποδηλώνει η λέξη Λόγος που σημαίνει περισσότερο σχέ-
ση παρά λόγια.» (σ. 190) και συνεχίζει:
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«... πρέπει να έχουμε κατά νου την έννοια της πολιτικής δρά-
σης ως τρόπο διαπαιδαγώγησης της χώρας.» (σ. 191). 

Η ακόλουθη παραπομπή είναι έντονα προφητική και διο-
ρατική. Τα λόγια αυτά επιβεβαιώνονται σήμερα στον 21ο αιώ-
να, με την άνθηση και αύξηση του νεοναζισμού στην Ελλάδα 
και σε όλο τον κόσμο. Ενοχοποιεί και κρίνει έντονα τους συγ-
γραφείς και την επιρροή που ασκούν σε ξεριζωμένους εφήβους, 
όπως ο Χίτλερ, που διψούν για μεγαλείο. «Ποιός φταίει, αν δεν 
διέκρινε άλλον τρόπο μεγαλείου εκτός από το έγκλημα;» «Η ει-
δωλολατρεία είναι μια πανοπλία· εμποδίζει τον πόνο να εισέλ-
θει στην ψυχή. Ό,τι κι αν επιβάλουμε στον Χίτλερ, αυτό δε θα 
τον εμποδίσει να αισθάνεται ότι είναι ένα μεγαλειώδες πλάσμα. 
Και προπαντός, αυτό δε θα εμποδίσει, σε είκοσι, πενήντα, εκα-
τό ή διακόσια χρόνια, ένα μικρό αγόρι μοναχικό ή ονειροπόλο, 
Γερμανό ή όχι, να πιστεύει ότι ο Χίτλερ υπήρξε ένα μεγαλειώ-
δες πλάσμα, [...] και να επιθυμεί με όλη του την ψυχή μια πα-
ρόμοια μοίρα. Σ` αυτή την περίπτωση, ο Θεός να φυλάει τους 
σύγχρονούς του.» (σσ. 224-225).

Σε άλλο σημείο λίγο παρακάτω εξυμνεί την ελληνική γλώσ-
σα και την ελληνική επιστήμη. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Είναι λυπηρό που τα ελληνικά θεωρούνται ως ένα μάθημα 
λογιότητας για ειδικούς. Αν σταματούσαμε να εξαρτάμε τη με-
λέτη των ελληνικών από εκείνη των λατινικών, και αν η μόνη 
μας επιδίωξη ήταν να καταστήσουμε το παιδί ικανό να διαβάσει 
εύκολα και με ευχαρίστηση ένα εύκολο ελληνικό κείμενο με μια 
μετάφραση δίπλα, θα μπορούσαμε να διαδώσουμε ευρύτατα, 
μια μικρή γνώση των ελληνικών, ακόμα και πέρα από τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Κάθε παιδί λίγο προικισμένο θα μπορού-
σε να έρθει σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό από τον οποίο 
αντλήσαμε ακόμα και τις έννοιες της ομορφιάς, της αλήθειας και 
της δικαιοσύνης.» (σ. 234)

«Όσο για τις πρακτικές εφαρμογές, αν η ελληνική επιστήμη 
δεν παρήγαγε πολλές, αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν ήταν ικα-
νή να το πράξει, αλλά στο ότι οι Έλληνες επιστήμονες δεν το 
ήθελαν. Αυτοί οι άνθρωποι, φαινομενικά πολύ καθυστερημένοι 
σε σχέση μ` εμάς, όπως αρμόζει σε ανθρώπους που έζησαν πριν 
από είκοσι πέντε αιώνες, φοβόνταν τις συνέπειες τεχνικών επι-
νοήσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους τυ-
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ράννους και από τους κατακτητές. [...] Όμως, αυτή η επιστήμη, 
που είναι εξίσου αν όχι περισσότερο επιστημονική από τη δική 
μας, δεν ήταν καθόλου υλιστική. Επιπλέον, δεν ήταν μια κοσμι-
κή μελέτη. Οι Έλληνες την έβλεπαν ως μία θρησκευτική μελέ-
τη.» (σσ. 241-242)

Στη σελίδα 280, ο λυρισμός της Σιμόν περισσεύει: «Ένα ωραίο 
ημικύκλιο του ουράνιου τόξου είναι η μαρτυρία ότι τα φαινό-
μενα αυτού του κόσμου, όσο τρομακτικά κι αν είναι, υπόκει-
νται σε ένα όριο.»

«Ο κύκλος, κατά τους Έλληνες, ήταν η εικόνα του Θεού.» (σ. 
283), «Το ορθογώνιο τρίγωνο είναι η δεξαμενή όλων των ανα-
λογικών μέσων όρων. [...] Η γεωμετρία [...] είναι σαν τα κρυ-
πτογραφημένα γράμματα. [...] Το μέλημα του συμβόλου εξαφα-
νίστηκε εντελώς από τη σημερινή επιστήμη.» (σ. 284), «Η τάξη 
του κόσμου, είναι η ομορφιά του κόσμου.» (σ. 286).

Στις σελίδες 282-287 συνεχίζεται η λυρική της έμπνευση. 
Επιχειρεί να χωρέσει τον Θεό στην τάξη του σύμπαντος, σύμ-
φωνα με την Ινδουϊστική κατανόηση. Συναιρεί αρχαίες και νέες 
γνώσεις σε σύμβολα χαμένα στη νεωτερικότητα και τις θετικές 
επιστήμες. Απαιτεί σαφήνεια στην ψυχολογία και την κοινωνι-
ολογία, τις νέες τότε επιστήμες του ανθρώπου και μεταφράζει 
μαθηματικές έννοιες σε ένθεα «πιστεύω» και υπερφυσικές ενέρ-
γειες. Ξεδιπλώνει τις ενσαρκωμένες πορείες της σε όλα τα πεδία 
τού επιστητού: θρησκεία, αρχαιοελληνική γραμματεία, σύγχρο-
να μαθηματικά, κλπ.

Ακροτελεύτιο είναι ένα δισέλιδο αφιέρωμα -ύμνος θα έλεγα- 
στην χειρωνακτική εργασία, η οποία «πρέπει να είναι το πνευ-
ματικό κέντρο μιας διαρθρωμένης κοινωνικής ζωής» σύμφωνα 
με τη συγγραφέα.

Παρά τη νοσταλγία της για τα προρωμαϊκά χρόνια μιας μυ-
στηριακής αρχαιότητας, η Βέιλ δεν μπορεί να ξεφύγει από το 
συλλογικό γαλλικό της υποσυνείδητο. Είναι, ωστόσο, εκπληκτι-
κή η ανάλυσή της για τη χειρωνακτική εργασία και την όσμω-
σή της με τα αρχαία μυστήρια και τις θρησκευτικές τελετουργί-
ες της αρχαίας Αιγύπτου, της Φρυγίας και όλων των θρησκευ-
τικών μορφωμάτων της λεκάνης της Μεσογείου.

Οι μύθοι του Προμηθέα και του Ηφαίστου τονίζουν τις έν-
νοιες της σμίλης, της δοκιμασίας, της φωτιάς που κατακαίει το 
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σίδερο, το σφυρηλατεί, το μεταπλάθει σε άλλη υλική ή άϋλη 
μορφή, το πνευματοποιεί. Η μεταμόρφωση τελείται μέσα από 
το μονότονο σμίλευμα του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο ανα-
δεικνύει η Βέιλ τον χειρώνακτα επαγγελματία.

 
Η τάξη τού κόσμου και η συμπαντική συμμετρία φανερώ-

νονταν ενδόμυχα στα γήινα και ανθρώπινα, χωρίς τη χρηματι-
κή, υλιστική εκμετάλλευσή τους. Ο χωροχρόνος εναλλασσόταν 
άλλοτε ήπια και άλλοτε βίαια. Κι οι άνθρωποι εκστατικοί, χω-
ρίς αλαζονεία υπάκουαν. Τα πάθη κι ο θάνατος ήταν φυσιολο-
γικές καταστάσεις, βίαιες μεν, αλλά αποδεκτές. Πώς όμως ακο-
λούθησε το ξερίζωμα των ανθρώπων από τη γη τους; Οι πόλεις, 
οι θρησκείες, οι αρχαίες δημοκρατίες και άλλες κοινωνικές και 
φυσικές, τυχαίες ανακατατάξεις αλλοτρίωσαν την ανθρωπότη-
τα. Χάθηκαν οι μύστες. Εξαφανίστηκαν οι χθόνιες τελετουργί-
ες που εξαϋλώνουν σε πραγματικές πνευματικές ανατάσεις τις 
ανθρώπινες ζωές. Αυτή η νοσταλγία μεταποιήθηκε σε πολιτι-
σμό, κοινωνικά κινήματα, νόμους, κατεστημένες θρησκείες που 
αλλοτρίωσαν το πραγματικό πνευματικό τους νόημα και εξώ-
θησαν τους ανθρώπους και τη φύση σε τερατουργήματα απάν-
θρωπα και θανατηφόρα.

«Η χειρωνακτική εργασία [...] είναι, μετά το θάνατο [...] η τε-
λειότερη μορφή της αρετής της υπακοής. [...] Τα Μυστήρια, θρη-
σκεία ολόκληρης της προρωμαϊκής αρχαιότητας, στηρίζονταν εξ 
ολοκλήρου πάνω στις συμβολικές εκφράσεις της σωτηρίας της 
ψυχής, τις οποίες πήραν από τη γεωργία. Ο ίδιος συμβολισμός 
υπάρχει στις παραβολές του Ευαγγελίου. [...] Ο Προμηθέας εί-
ναι ακριβώς η διαχρονική προβολή του Χριστού, ένας εσταυρω-
μένος και λυτρωτής Θεός που ήρθε να ρίξει μια φωτιά πάνω 
στη γη·» (σ. 288).

 Ίσως η Σιμόν Βέιλ δεν είχε μελετήσει τον ανατολικό χρι-
στιανισμό και την ορθόδοξη ανατολική χριστιανική εκκλησία, η 
οποία, παρά τις εμμονές και τις ακρότητές της, διατηρούσε και 
στη λατρεία και στην τέχνη της πολλά στοιχεία μυστηρίου, τε-
λετουργίας, δραματουργίας και πνευματικότητας, γι`αυτό ταυ-
τίζει την εργασία με τον θάνατο. 

«Η χειρωνακτική εργασία είναι ένας καθημερινός θάνατος. 
[...] Ο θάνατος και η εργασία είναι πράγματα ανάγκης και όχι 
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επιλογής. [...] Η εργα-
σία αποτελεί μια βία για 
την ανθρώπινη φύση.» 
(σ. 293)

«Είναι εύκολο να κα-
θορίσουμε τη θέση που 
πρέπει να κατέχει η χει-
ρωνακτική εργασία σε 
μια σωστά διαρθρωμέ-
νη κοινωνική ζωή. Πρέ-
πει να είναι το πνευ-
ματικό της κέντρο.» (σ. 
294), καταλήγει η συγ-
γραφέας.

 Ο κάθε πόλεμος ξε-
κληρίζει γενιές, λαούς 
και ανθρώπους. Ο με-
ταπόλεμος αφήνει πλη-
γές, τρόμο, οργή. Σχε-
δόν αδυνατούν οι επερ-
χόμενες γενιές να συ-
γκροτήσουν κοινότη-
τες, πιο συμπονετικές 
με σταθερές ρίζες. Ο Γ΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος καραδοκεί ante portas.

Η Σιμόν Βέιλ επηρέασε και επηρεάζει ανθρώπους μέχρι και 
σήμερα. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το έργο της. Η πνευματικότη-
τά της διαχέεται και αγγίζει ανθρώπους, αδελφικά πλάσματα, 
που μέχρι τέλους της ζωής τους παρηγορούνταν από τις ειλι-
κρινείς ενοράσεις της. 

Τα λόγια της απάλυναν τα βάσανα και τον μαρτυρικό θάνα-
το πεφιλημένων αθώων που ριζώθηκε η μνήμη τους εντός μας. 
Ως ελάχιστο μνημόσυνο τούς αφιερώνουμε τις σκέψεις και κάτι 
ψελλίσματα που αντιγράφουμε κάθε φορά που μελετούμε και 
συγκλονιζόμαστε από την «Γαλλίδα, Εβραία και χριστιανή» την 
«ευφυή αγία» Σιμόν Βέιλ.

H Σιμόν Βέιλ στον Ισπανικό εμφύλιο 
(1936) με τους δημοκρατικούς.
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Γιάννης  Κιουρτσάκης

Ἡ κρίση ὡς εὐκαιρία αὐτογνωσίας*1

Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα, ὀφείλω νὰ σᾶς πῶ ποιὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ σᾶς μιλᾶ ὥστε νὰ ἔχετε κατά νοῦ τὰ ὅρια τοῦ λό-
γου μου. Ἡ μοναχική μου φύση καὶ ὁ σκεπτικισμός μου 

ἀπέναντι στὴν πολιτικὴ δράση δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ γίνω ἕνα 
πολιτικοποιημένο ἄτομο, τουλάχιστον μὲ τὴ στενὴ σημασία: 
ποτὲ δὲν ἐντάχθηκα σὲ κάποιο πολιτικὸ σχῆμα, οὔτε ἔλαβα μέ-
ρος στοὺς κοινωνικοὺς ἀγῶνες, κι ἂς αἰσθανόμουν κοντὰ στὴν 
Ἀριστερά. Ὡστόσο, ἡ ἔγνοιά μου γιὰ τὸ «ἐμεῖς», δηλαδὴ τελικὰ 
γιὰ τὴν πολιτική, διατρέχει ὅλη τὴ δουλειά μου.

Στὰ δεκαοχτώ μου χρόνια, ξενιτεύτηκα στὴ Γαλλία γιὰ νὰ 
σπουδάσω, ἀσφυκτιώντας στὴ μετεμφυλιακὴ Ἑλλάδα. Ὅμως, 
ὅταν γύρισα, ἀνακάλυψα γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ὀμορφιὰ καὶ 
τὴ βαθύτερη ἀνθρωπιὰ τοῦ τόπου μας, μέσα στὴν ἴδια τὴν 
τραγική του Ἱστορία· σὲ αὐτὸ συνέβαλε ἀποφασιστικὰ ἡ θητεία 
μου στὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ πού, μαζὶ μὲ τὰ φῶτα του, μοῦ 
ἔδειξε καὶ τὶς σκοτεινὲς πλευρές του. Καὶ ὅταν ἡ δικτατορία 
τοῦ 1967 γκρέμισε τὸ ὄνειρό μου νὰ ὑπηρετήσω ὡς δημόσιος 
λειτουργὸς τὴν ἐπίσημη Ἑλλάδα, στράφηκα ἐγώ, τὸ ἀστόπαιδο, 
στὸν λαϊκό, προφορικὸ πολιτισμό της. Ὄχι γιὰ νὰ ἐκπονήσω 
μιὰν ἀκαδημαϊκὴ διατριβή, ἀλλὰ γιὰ νὰ σκάψω ὣς τὰ θεμέλια 
τοῦ συλλογικοῦ μας ἑαυτοῦ ὥστε νὰ καταλάβω λίγο καλύτερα 
πῶς εἴχαμε φτάσει στὸ ἐθνικὸ ναυάγιο ποὺ ἀντιπροσώπευε γιὰ 
τὴ γενιά μας ἡ χούντα. Μελέτησα ἕνα μικρὸ κλαδάκι αὐτοῦ 
τοῦ πολιτισμοῦ ―τὸ τουρκοφερμένο καὶ καταφρονεμένο, ἀλλὰ 

* Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο συμπόσιο “Λογοτεχνία στην κρίση” τον 
Μάιο του 2015 στη Ρόδο, οργάνωση περιοδικού Νησίδες και Συνδέσμου Φιλο-
λόγων Δωδεκανήσου..
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βαθύτατα ἐξελληνισμένο, θέατρο τοῦ Καραγκιόζη― τὸ ὁποῖο 
μοῦ φανέρωσε ὄχι μόνο τὸ καρποφόρο δέντρο τῆς νεοελληνικῆς 
λαϊκῆς παράδοσης, ἀλλά, τολμῶ νὰ πῶ, καὶ τὸ ἀπέραντο δάσος 
τῆς πολιτισμικῆς δημιουργίας, ἡ πρώτη πηγὴ τῆς ὁποίας εἶναι, 
σὲ κάθε τόπο καὶ σὲ κάθε ἐποχή, προφορική, δηλαδή ὁμαδική. 
Σκεφτεῖτε μόνο ὅτι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο δημιουργοῦνται οἱ 
μύθοι, τὰ παραμύθια, οἱ ἀφηγήσεις, τὸ δημοτικὸ τραγούδι μᾶς 
παραπέμπει ἀναγκαστικὰ στὸ πιὸ θεμελιακὸ δημιούργημα κάθε 
ἀνθρώπινης κοινότητας: στὴ γλώσσα, ποὺ εἶναι ἡ πρωταρχικὴ 
ποίηση ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κόσμου.

Ἔπειτα, ἡ πνευματικὴ πορεία μου μὲ ὁδήγησε σὲ ἕνα ἰδιόρ-
ρυθμο εἶδος μυθιστορήματος. Ἰδιόρρυθμο ἐπειδή, στὴν ἐπιφά-
νεια, ἦταν ἕνα αὐτοβιογραφικὸ ἀφήγημα μὲ πρόσωπα ὑπαρκτά. 
Ἐξ οὗ ὁ ἀμφίσημος τίτλος τοῦ πρώτου ἀπὸ αὐτά: Σὰν Μυθι-
στόρημα. Σὰν, γιὰ τὸ λόγο ποὺ ἀνέφερα. Κι ὅμως μυθιστόρη-
μα, ὄχι τόσο γιατὶ ἔτσι τὸ ἀντιμετώπισε τὸ ἀναγνωστικὸ κοινό, 
ἀλλὰ προπάντων γιατὶ μόνο ὅταν τὸ ὁλοκλήρωσα κατάλαβα ὅτι 
αὐτὴ τὴν ἱστορία δὲν τὴ γνώριζα προτοῦ τὴ γράψω. Καὶ ὅταν 
τὴν ξαναδιαβάζω σήμερα, ἀνακαλύπτω συνεχῶς ὅτι μέσα στὸν 
ψυχισμὸ ὅλων τῶν προσώπων της φωλιάζει τὸ «ἐμεῖς»: ἡ συλ-
λογικότητα μιᾶς οἰκογένειας, μιᾶς κοινωνίας, μιᾶς παράδοσης, 
μιᾶς ἐποχῆς. Χωρὶς ἄλλο ἐπειδὴ ἡ ἀπόσταση τοῦ χρόνου μοῦ 
ἐπέτρεψε νὰ ἰδῶ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ὡς πλάσματα ἐν τῷ γίγνε-
σθαι, ἀλλὰ καὶ νὰ κοιτάξω τὸν ἴδιο μου τὸν ἑαυτό, ὡς ἄλλον· 
ὡς πρόσωπο μυθιστορήματος.

Νά λοιπὸν ποὺ ἡ ὑπαρξιακὴ ἀναζήτηση τῆς Ἑλλάδας, ἡ ὁποία 
ἦταν τὸ ἐναρκτήριο λάκτισμα τῆς ἐρευνητικῆς δουλειᾶς μου 
συνεχιζόταν μὲ ἄλλον τρόπο καὶ στὸ μυθιστόρημα ― ἄλλωστε 
αὐτὴ εἶχε ξεκινήσει μὲ τὸ πρῶτο δημοσιευμένο βιβλίο μου, τό: 
Ἑλληνισμὸς καὶ Δύση στὸ στοχασμὸ τοῦ Σεφέρη. Ἴσως, κατὰ βά-
θος, νὰ μὴ γράφουμε παρὰ ἕνα μοναδικὸ βιβλίο μὲ ἀμέτρητες 
παραλλαγὲς ποὺ ἐμβαθύνουν τὸ ἴδιο θέμα.

Θὰ ρωτήσετε: καὶ ἡ κρίση; Μά ἡ κρίση εἶναι ἤδη παρούσα 
σὲ ὅσα εἶπα. Ἄραγε θὰ μελετοῦσα τὴν παλαιότερη λαϊκὴ δημι-
ουργία ‒ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν πιὸ δημοκρατικὴ κουλτούρα ποὺ 
μπορῶ νὰ φανταστῶ‒ ἂν δὲν συμμεριζόμουν τὸ αἴτημα τῆς γε-
νιᾶς μου γιὰ μιὰ νέα συλλογικὴ δημιουργία, ὅπως τὸ ἀνέδειξαν 
οἱ νεανικὲς ἐξεγέρσεις στὶς δεκαετίες τοῦ ᾿60 καὶ τοῦ ᾿70; Τί 
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προμηνοῦσαν αὐτὲς οἱ ἐξεγέρσεις ἂν ὄχι μιὰ κρίση πολιτισμοῦ 
ποὺ ἔχει γίνει σήμερα ἀκόμα πιὸ βαθιὰ μέσα στὶς ἀπρόσωπες 
μαζικὲς κοινωνίες μας, οἱ ὁποῖες συρρικνώνουν τὴ δημιουργικό-
τητα τῶν λαῶν μεταβάλλοντας τοὺς ἀνθρώπους σὲ παθητικοὺς 
καταναλωτές; Καὶ θὰ ἔγραφα γιὰ τὸ οἰκογενειακό μου δράμα 
ἐγώ, ποὺ ἀντιστεκόμουν γιὰ χρόνια στὸν πειρασμὸ τῆς αὐτο-
βιογράφησης, ἂν δὲν διέκρινα στὸν πυρήνα του τὸ δράμα τῆς 
νεότερης Ἑλλάδας στὴ δύσκολη ἱστορικὴ πορεία της καὶ στὴ βα-
σανισμένη σχέση της μὲ τὴ δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπως τὴ βιώνουμε 
καὶ σήμερα; Πιστεύω ὄχι.

Ὅπως κι ἂν εἶναι, ἡ μαθητεία μου στὴ μελέτη καὶ στὸ μυ-
θιστόρημα μὲ δίδαξε τρία πράγματα: πρῶτο, ὅτι δὲν ὑπάρχει 
«ἐγώ» χωρὶς «ἐμεῖς». Δεύτερο, ὅτι ὁ λογοτέχνης μιλάει πάντα 
γιὰ τὸ καυτὸ παρόν μας, ἀκόμα κι ὅταν γράφει γιὰ τὸ ἀπόμα-
κρο παρελθόν. Τρίτο, ὅτι ὁλόκληρη ἡ νεοελληνική, ἀλλά καὶ ἡ 
εὐρωπαϊκὴ Ἱστορία ―ἤ, ἂν προτιμᾶτε, ἡ Νεωτερικότητα, παιδὶ 
τῆς ὁποίας εἶναι καὶ τὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ ἔθνος-κράτος― ἀπο-
τέλεσε μιὰν ἀδιάκοπη ἁλυσίδα κρίσεων.

Ὡστόσο, ὅταν, στὰ τέλη τῆς προήγουμενης δεκαετίας, ξέ-
σπασε ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἔφερε τὰ πάνω κάτω, ἔνιωσα 
πὼς ἔπρεπε νὰ ξαναπάρω τὸν δρόμο ἀπὸ τὴν ἀρχή. Βλέποντας 
ἑκατομμύρια συμπατριῶτες μας νὰ βυθίζονται στὴν ἀνέχεια, 
στὴν ἀνεργία, στὴν ταπείνωση, τὸν κοινωνικὸ ἱστὸ νὰ διαλύεται 
κι ἕνα πλῆθος νέων νὰ φεύγουνε στὰ ξένα, ἀναρωτήθηκα μαζὶ 
μὲ τόσους ἄλλους: πῶς εἶχε ναυαγήσει ξανὰ ὁ τόπος, ἐνῶ ὅλες 
οἱ πολιτικές του ἡγεσίες μᾶς διαβεβαίωναν ἀκόμα χθὲς πὼς ἡ 
Ἑλλάδα εἶχε ἀφήσει πίσω της ὁριστικὰ τὴ φτώχεια, τώρα ποὺ 
εἶχε μπει στὴ «λέσχη τῶν πλουσίων» ― αὐτὸ δὲν σήμαινε γι᾿ 
αὐτὲς τὶς ἡγεσίες ἡ ἔνταξή μας στὸ εὐρώ; Πῶς ἕνα τόσο μεγά-
λο μέρος τῆς κοινωνίας μας εἶχε παρασυρθεῖ στὴν αὐταπάτη 
μιᾶς τόσο πλαστῆς εὐημερίας; Καὶ πρὸς τὰ ποῦ θὰ πορευό-
μασταν ἀπὸ ἐδῶ κι ἐμπρός γιὰ νὰ ζήσουμε μιάν ἀνθρώπινη 
ζωή; Θυμήθηκα μιὰ παροιμία ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ ποὺ λέει: «Ὅταν 
δὲν ξέρεις ποῦ πηγαίνεις, κοίτα ἀπὸ ποῦ ἔρχεσαι». Καὶ κατα-
δύθηκα πάλι στὰ βιώματα ἑνὸς παλαιότερου παρελθόντος ποὺ 
φώτιζαν ἐκπληκτικὰ τὸ κρίσιμο παρόν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κα-
θημερινὴ φλυαρία τῶν μίντια ποὺ τὸ συσκότιζαν ζαλίζοντάς 
μας μὲ ἀριθμοὺς καὶ ἀκατανόητες ξένες λέξεις. Ξαναέζησα τὴ 
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δεκαετία τοῦ ᾿80, ὅταν οἱ μεγάλες προσδοκίες ποὺ εἶχε γεννή-
σει ἡ Μεταπολίτευση εἶχαν ἀρχίσει νὰ καταρρέουν, ὅπως εἶχαν 
καταρρεύσει, στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿60, τὰ δημοκρατικὰ 
ὁράματα τῆς γενιᾶς μου. Ἄραγε θὰ ζούσαμε αὐτὴ τὴ χρεοκοπία 
ἂν ἡ τόσο δύσκολα κατακτημένη κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία 
μας δὲν εἶχε ὑπονομευτεῖ ἐκ τῶν ἔνδον ἀπὸ τὴ μαζικὴ πιὰ 
πελατοκρατία, τὴν ἀναξιοκρατία, τὴ διαφθορὰ ποὺ ἐξαπλωνό-
ταν ἀπὸ τὴν κορυφὴ στὴ βάση τῆς κοινωνικῆς πυραμίδας, τὰ 
ἀλλεπάλληλα σκάνδαλα ποὺ πῆραν ἀπίστευτες διαστάσεις στὶς 
ἀρχὲς τῆς νέας χιλιετίας; Αὐτὰ δὲν εἶχαν ὁδηγήσει τὴν κοινωνία 
μας στὴν αὐτοκαταστροφὴ μὲ τὴν ἔξαρση τοῦ ὠχαδερφισμοῦ, 
τὸ ρήμαγμα τῆς φύσης, τὴν παρακμὴ τοῦ παραδοσιακοῦ συλλο-
γικοῦ μας ἤθους πού, ὅσο κι ἂν ἦταν ἐνίοτε καταπιεστικό, ἔδινε 
νόημα στὴν κοινὴ ζωή.

Ἀλλὰ ἡ ἀρρώστια ἦταν μόνο ἑλληνική, ὅπως ἔχουν τὴν τάση 
νὰ πιστεύουν πολλοὶ ὁπαδοὶ τοῦ ἐγχώριου «ἐκσυγχρονισμοῦ»; 
Κάθε ἄλλο. Στὴ δυτικὴ Εὐρώπη, μὲ τὴν ὁποία ἔχω ἰσχυροὺς δε-
σμούς, ἀφοῦ ἡ Γαλλία εἶναι ἡ δεύτερη πατρίδα μου, τὸ σαράκι 
ροκανίζει ἴσως ἀκόμα πιὸ βαθιὰ τὸν κοινωνικὸ ἱστό. Ἀναφέρθη-
κα ἤδη στὴ μαζικὴ ἰδιωτικοποίηση τῶν ἀνθρώπων μετὰ τὸ δεύ-
τερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ στὴν ἐξάπλωση τῆς καταναλωτικῆς 
κοινωνίας ποὺ ἔθρεψαν τὸν ἀτομικισμό, τὸν ναρκισσισμό, τὸν 
μαρασμὸ τῶν συλλογικῶν ὁραμάτων, τὴ μετάλλαξη τοῦ πολίτη 
σὲ καταναλωτή. Σάμπως ἡ μεταπολεμικὴ ὑλικὴ εὐημερία νὰ 
ἦταν τὸ παυσίπονο ἢ τὸ ὑπνωτικὸ ποὺ ζητοῦσαν οἱ Εὐρωπαῖοι 
γιὰ νὰ λησμονήσουν τὴν τραγωδία τους ― αὐτὸν τὸν διαρκῆ 
Ἐμφύλιο ποὺ εἶχε αἱματοκυλίσει τόσες φορὲς τὴν ἤπειρό μας. 
Ἔτσι ὅμως, λησμόνησαν πολὺ γρήγορα καὶ τὰ ὁράματα τῶν 
ἱδρυτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας ποὺ φιλοδόξησαν νὰ τερ-
ματίσουν ὁριστικὰ αὐτὴ τὴν τραγωδία. Καὶ σὴμερα ποὺ τὸ κρά-
τος πρόνοιας κλονίζεται καὶ ἡ καταναλωτικὴ κοινωνία δείχνει 
τὴ γύμνια της σὲ κάθε χώρα, τὸ εὐρωπαϊκὸ ὅραμα ψυχορραγεῖ. 
Τὰ σημάδια εἶναι φανερά: ἀποξένωση τῶν Εὐρωπαίων ἀπὸ τοὑς 
εὐρωπαϊκοὺς θεσμούς, ἀναζωπύρωση τῶν ἐθνικῶν ἐγωισμῶν, 
ἀσυνεννοησία τῶν λαῶν, ξενοφοβία, ρατσιστικὰ στερεότυπα, 
μισαλλοδοξία, βία, ἐπάνοδος τοῦ φασισμοῦ... Λὲς κι ἕνας νέος 
Ἐμφύλιος, ἀκήρυχτος γιὰ τὴν ὥρα, ἀπειλεῖ τὴν Εὐρώπη ―τί 
λέω;― τὸν πλανήτη.
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Ὅλα τοῦτα μετέβαλαν τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση σὲ ἀπρόσωπη 
μηχανὴ ποὺ μετράει τὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν της μὲ ἀριθμούς, ὑπα-
κούοντας στὰ κελεύσματα τῶν περιβόητων «ἀγορῶν», ἡ ἀνε-
ξέλεγκτη κερδοσκοπία τῶν ὁποίων ἐξουθενώνει ἑκατομμύρια 
ἀνθρώπους καὶ ὁλόκληρους λαούς. Ἀποτέλεσμα: ἡ δημοκρατία 
ὀλισθαίνει πρὸς τὴν ὀλιγαρχία, καθὼς ἡ παγκόσμια τυραννία 
τοῦ χρήματος ἐπιβάλλεται καὶ στοὺς πολιτικοὺς καὶ τροφοδοτεῖ 
σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐξουσίας τὴν ἀπληστία, τὸν κυνισμό, 
τὸν μηδενισμό. Δεῖτε ἁπλῶς πῶς ἡ ἐθνική μας διαφθορά ―
βαριὰ ἀσφαλῶς κληρονομιά― ξεπέρασε κάθε προηγούμενο τὶς 
τελευταῖες δεκαετίες.

Νά γιατὶ πιστεύω ὅτι ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ κρίση 
―ἢ μᾶλλον ἡ παγκόσμια― εἶναι ἀλληλένδετες. Στὰ χρόνια τῆς 
παγκοσμιοποίησης, ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ μπαρκάρουμε ὅλοι 
στὸ ἴδιο καράβι, ἡ κρίση εἶναι ἀχώριστα ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτε-
ρική. Καὶ δὲν εἶναι στενὰ οἰκονομική, ἀλλὰ βαθιὰ πολιτική, 
κοινωνική, ἠθική, ἀνθρωπολογική· μιὰ οἰκουμενικὴ κρίση τοῦ 
ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ δίχως προηγούμενο.

Ἀπέναντι σὲ μιὰ τόσο θηριώδη πραγματικότητα, τί μπορεῖ 
νὰ κάνει μὲ τὰ γραπτά του ὁ μοναχικὸς συγγραφέας; Τί ἔχει 
νὰ πεῖ στὸν συνάνθρωπό του, μέσα σ᾿ ἕναν κόσμο ποὺ πορεύε-
ται στὸ ἄγνωστο χωρὶς τὶς βεβαιότητες πού πρόσφεραν ἄλλοτε 
οἱ θρησκεῖες, οἱ ἐπιστῆμες, οἱ πολιτικὲς ἰδεολογίες; Προσωπικά, 
μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ συνταχθῶ μὲ ὅσους πιστεύουν ὅτι ἔχουν 
προτάσεις ἐξόδου ἀπὸ αὐτὴ τὴν πολυπλόκαμη κρίση. Γι᾿ αὐτό, 
τὰ δοκίμια ποὺ δημοσιεύω τὰ τελευταῖα χρόνια δὲν διεκδικοῦν 
καμιὰ αὐθεντία, ἐπιστημονικὴ ἢ φιλοσοφική. Εἶναι βγαλμένα 
ἀπὸ τὸν πόνο γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση τοῦ τόπου, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὸν σημερινὸ κόσμο. 
Προσπαθῶ νὰ καταλάβω τὸ συλλογικὸ δράμα ὅπως καθρεφτίζε-
ται στὴν ἐμπειρία ἑνὸς ἀνθρώπου ― τὴ δική μου. Καὶ ἐκθέτω, 
ὅσο μπορῶ πιὸ καθαρά, τὶς ἰδέες ποὺ ἔχει σταλάξει μέσα μου 
ἡ ὅποια γνώση τῆς ζωῆς, χωρὶς νὰ τὶς θεωρῶ ὡς θέσφατα ἢ ὡς 
ὁριστικὰ διαμορφωμένες θέσεις. Ἀντίθετα, τὶς βλέπω νὰ ἀναθε-
ωροῦνται ἀπὸ τὰ καθημερινὰ βιώματα τῶν τελευταίων χρόνων. 
Ἔτσι, τὶς ἀντιμετωπίζω ὡς πλάσματα ζωντανὰ ποὺ βρίσκονται 
σ᾿ ἕνα διαρκὲς γίγνεσθαι, ὅπως τὰ πρόσωπα ἑνὸς μυθιστορήμα-
τος. Ἄλλωστε, ὅπως ἕνα μυθιστορηματικὸ πρόσωπο, ἔτσι καὶ 
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μιὰ ἰδέα διαμορφώνεται καὶ ὁλοκληρώνεται ―πάντα σχετικά― 
μόνο μὲ τὸ γράψιμο καὶ τὸ ζὺμωμά της μὲ τὴ γλώσσα, ποὺ εἶναι 
ἡ πιὸ βαθιὰ πατρίδα τοῦ συγγραφέα. Αὐτὸ σημαίνει γιὰ μένα 
λογοτεχνικὸ δοκίμιο, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ ἐπιστημονικὸ ἢ τὸ 
φιλοσοφικό: ἕνα ἔργο ὅπου ὁ συγγραφέας δοκιμάζει τὴ σκέψη 
του γιὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου ὄχι ἀφηρημένα, ἀλλὰ σὲ συ-
νάρτηση μὲ τὰ συγκεκριμένα βιώματα ἑνὸς ἢ πολλῶν συγκεκρι-
μένων ἀνθρώπων, ὅπως αὐτὰ ἐνσαρκώνονται στὴ γλώσσα.

Ἑπομένως, δὲν μπορῶ νὰ δώσω ἀπαντήσεις στὸν ἀναγνώστη. 
Τοῦ θέτω ἐρωτήματα γιὰ νὰ τὸν προβληματίσω καὶ νὰ τὸν βο-
ηθήσω, ὅσο μοῦ εἶναι δυνατό, νὰ αἰσθανθεῖ καὶ νὰ στοχαστεῖ 
βαθύτερα ὅσα συμβαίνουν σήμερα σ᾿ ἐκεῖνον καὶ σὲ ὅλους μας· 
γιὰ νὰ συ-ζητήσουμε, πάει νὰ πεῖ νὰ ζητήσουμε μαζὶ κάποιο 
κοινὸ νόημα, ἔστω καὶ ἂν διαφωνοῦμε σὲ πολλά. Αὐτὸ δίνει στὸ 
δοκίμιο μιὰ διαλογικὴ μορφή.

Καί, ὅπως πάντα στὴ λογοτεχνία, ἡ μορφὴ εἶναι ἀχώριστη 
ἀπὸ τὸ περιεχόμενο. Τὰ τελευταῖα μου δοκίμια εἶναι μιὰ ἀδιά-
κοπη διερώτηση, ἕνας προβληματισμὸς γύρω ἀπὸ τὰ φλέγοντα 
ζητήματα ποὺ βασανίζουν σήμερα κάθε σκεπτόμενο ἄνθρωπο. 
Ἄραγε ἡ σημερινὴ οἰκονομίστικη Εὐρώπη μπορεῖ νὰ ἀναζωογο-
νήσει τὸ πολιτικὸ σχέδιο τῶν ἱδρυτῶν της; Μποροῦν οἱ λαοὶ νὰ 
ξεπεράσουν τὰ ὀλέθρια στερεότυπα τῶν μίντια ποὺ θρέφουν 
τὴν καχυποψία καὶ τὴ μισαλλοδοξία γιὰ νὰ θεμελιώσουν αὐτὸ 
τὸ ὅραμα στὸν πολιτισμό; Μποροῦμε οἱ Ἕλληνες νὰ βγάλουμε 
τὴ χώρα ἀπὸ τὴν παρακμή, ἀντλώντας δύναμη ἀπὸ τὴν ἀνθρω-
πιὰ ποὺ κουβαλοῦμε μέσα μας, ὅπως αὐτή ἔχει θησαυριστεῖ στή 
γλώσσα ποὺ μιλᾶμε; Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ ἀναστήσουμε γιὰ 
ἐμᾶς καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους, τὸ πανάρχαιο καὶ πάντα νέο νόημα 
τῶν λέξεων ποὺ ἀνθίζουν καὶ σήμερα στὰ χείλη μας, ὅπως οἰκο-
νομία, κοινωνία, διάλογος, ἀγορά, δημο-κρατία, πόλις, πολίτης, 
πολιτική ― τὸ ὁποῖο ταλαιπωρεῖται τόσο βάναυσα στὸν κόσμο 
μας, μὲ καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ ὅλους;

Φοβᾶμαι ὅτι οἱ ἀπαντήσεις δὲν εἶναι ἐνθαρρυντικές. Ὅμως, 
σκεφτεῖτε ποιὰ λυτρωτικὴ ἐπανάσταση θὰ ζοῦσε ὁ κόσμος ἄν, 
μιλώντας γιὰ οἰκο-νομία, ἐννοούσαμε, ἔστω στοιχειωδῶς, τὸν 
νόμο τοῦ οἴκου μας, σήμερα ποὺ οἶκος μας γίνεται ἀναγκα-
στικὰ ὅλη ἡ οἰκουμένη, ἀντὶ νὰ ἔχουμε συνεχῶς στὸν νοῦ τὴν 
ἀχαλίνωτη ἀνομία τοῦ χρήματος. Σκεφτεῖτε τί θὰ συνέβαινε ἄν, 
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μιλώντας γιὰ ἀγορά, ἐννοούσαμε πρῶτα ―ὅπως τὸ ἐννοοῦμε 
πάντα στὰ χωριὰ τοῦ τόπου μας― τὸν τόπο ὅπου οἱ ἄνθρωποι 
συναντιοῦνται καὶ διαλέγονται, δηλαδή ἀνταλλάσσουν τὰ λό-
για τους πρὶν ἀπὸ τὰ ἐμπορεύματά τους, καὶ ὄχι τὴν ἠλεκτρο-
νικὴ ἀτοπία τῶν «ἀγορῶν» ἡ ὁποία ἀπειλεῖ νὰ γίνει τὸ μνῆμα 
τῆς δημοκρατίας, ἐκεῖ ποὺ ἡ ὰγορὰ ἦταν ἡ μήτρα της. Προσέξτε 
πῶς τοῦτες οἱ παμπάλαιες λέξεις δείχνουν μέσα στὸ ζοφερὸ 
παρὸν τὸν δρόμο ἑνὸς ἄλλου μέλλοντος. Αὐτὴ εἶναι ἡ διαχρο-
νική τους οἰκουμενικότητα. Οὐτοπία; Ἀσφαλῶς. Ὅμως ποῦ θὰ 
βροῦμε καλύτερη πυξίδα γιὰ τὴν πορεία μας;

Ἰδού πῶς κάποια βιβλία ποὺ ξεπηδοῦν ἀπὸ τὴν ἀπελπισία 
μποροῦν νὰ γίνουν μιὰ πράξη ἐμπιστοσύνης στὴν Ἑλλάδα καὶ 
στὴν ἀνθρώπινη δημιουργία. Γιὰ νὰ θυμηθῶ τὸν Χαίλντερλιν: 
«Ἐκεῖ ποὺ κορυφώνεται ὁ κίνδυνος ἀναδύεται τὸ ἀνέλπιστο».
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Δημήτρης  Κόκκ ι νο ς

Κραυγές και ψίθυροι: 
αναψηλαφώντας το μύθο 

περί της λογοτεχνικής σιωπής 
εν καιρώ κρίσης

Μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες της οικονομικής 
ύφεσης που διανύουμε είναι εκείνη ενός πλήθους αν-
θρώπων που στέκονται και περιμένουν σε κάποια ουρά: 

για συσσίτιο, για ιατρικές εξετάσεις, για εύρεση εργασίας,... Κά-
ποτε σε μια παρόμοια ουρά εξαθλίωσης κι απόγνωσης στάθηκε, 
για διαφορετικούς λόγους, η Ρωσίδα ποιήτρια Άννα Αχμάτοβα. 
Σε μια από τις πιο σκληρές περιόδους των σταλινικών εκκαθα-
ρίσεων, περίμενε στην ουρά των φυλακών προκειμένου να συ-
ναντήσει τον Λεβ Γκουμιλιόφ, τον έγκλειστο γιό της. Στην ποι-
ητική της συλλογή Ρέκβιεμ γράφει αντί προλόγου: «Στα φοβε-
ρά χρόνια της γιεζόφσινα, πέρασα δεκαεπτά μήνες περιμένοντας 
στην ουρά, μπροστά στις φυλακές του Λένινγκραντ. Μια μέρα, 
κάποιος με «αναγνώρισε». Τότε μια γυναίκα που στεκόταν πίσω 
μου και δεν είχε ακούσει βέβαια ποτέ της τ’ όνομά μου, ξύ-
πνησε απ’ την άκαμπτη νάρκη όπου πέφταμε όλοι μας και με 
ρώτησε με τα μελανιασμένα χείλη της, σκύβοντας στ’ αυτί μου 
(εκεί, όλοι μίλαγαν ψιθυριστά): ― Κι αυτό, μπορείτε να το περι-
γράψετε; Κι εγώ της είπα: ― Μπορώ. Τότε, κάτι σαν χαμόγελο 
γλίστρησε πάνω σ’ αυτό που ήταν κάποτε το πρόσωπό της.»1

Το παραπάνω απόσπασμα ενώ μας αποσπά, κάπως βίαια, 
από την επιτακτική ιστορική συγκυρία που βιώνουμε, μας προ-
σφέρει παράλληλα μια εξαιρετική ευκαιρία ώστε να πάρουμε 
τις απαραίτητες αποστάσεις από αυτήν και να εντάξουμε το 
θέμα μας σε ένα πιο πολυσύνθετο πλαίσιο. Καθώς μας ωθεί να 
συνειδητοποιήσουμε, ευθύς εξαρχής, ότι δεν είναι ούτε η πρώ-
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τη ούτε η τελευταία φορά κατά την οποία η λογοτεχνική δη-
μιουργία αναμετράει το πνευματικό της ανάστημα μέσα σε κα-
ταστάσεις κρίσης, οποιοδήποτε πρόσημο ή περιεχόμενο και εάν 
έχουν αυτές. Στις μέρες μας το φλέγον ζήτημα είναι η οικονο-
μική κρίση. Άλλοτε ήταν η κατοχή, ο εμφύλιος, η δικτατορία 
και τόσα άλλα γεγονότα που σημάδεψαν, περισσότερο ή λιγό-
τερο, το ατομικό και το συλλογικό πεπρωμένο των ανθρώπων 
στον τόπο μας κατά τον 20o αιώνα. Μπορεί άραγε η λογοτεχνία 
να αποφύγει αυτή την οδυνηρή ώσμωση με την πραγματικότη-
τα; Μάλλον δύσκολα αν αναλογιστεί κανείς ότι μια από τις βα-
σικότερες λειτουργίες της είναι η αναφορικότητα, δηλαδή η σχέ-
ση της με τα αντικείμενα αναφοράς της που αντλεί από τον πε-
ριβάλλοντα κόσμο. Ίσως γι αυτό το κίνημα του Λετρισμού που 
ήθελε τα ποιήματα να γράφονται με ψευδολέξεις δεν κατάφερε 
να στεριώσει για καιρό στους κόλπους της ποίησης. Το λογοτε-
χνικό κείμενο συνδυάζοντας την αξεδιάλυτη δυναμική της σχέ-
σης σημαίνοντος και σημαινομένου, από τη φύση του πάντοτε, 
κρίνεται και κρίνει. Και σε κάθε εποχή αντλεί από την εκάστο-
τε πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα για να την ανατρο-
φοδοτήσει με τη σειρά του με ιδέες και συναισθήματα. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια βιώνουμε μια περίοδο ραγδαίων 
κοινωνικών μεταβολών, σύγχυσης και αντιφάσεων. Η οικονο-
μική ύφεση προκάλεσε, κατά αντιδιαστολή, έναν υπερπληθω-
ρισμό λόγου που αναπαράγει την απόγνωση, τις ενοχές και τα 
αδιέξοδά του από τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο και που θυμίζει 
τόσο πολύ τους στίχους του Γ. Σεφέρη στον Τελευταίο Σταθ-
μό: «…άλλοι φωνάζουνε για να ξορκίσουν το δαιμονικό / άλλοι 
μπερδεύονται μες στ’ αγαθά τους / άλλοι ρητορεύουν…». Μια 
από τις βασικότερες πτυχές του ζητήματος που εξετάζουμε συν-
δέεται με το πόσο και το πώς επηρεάζει καταρχήν η παρούσα 
κατάσταση την λογοτεχνία. Είναι γεγονός ότι η ύφεση που δι-
ανύουμε επέφερε καταιγιστικές εξελίξεις, στο χώρο του βιβλίου 
γενικότερα, και της λογοτεχνίας ειδικότερα.

Αναφέρουμε επιγραμματικά:
• Την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου που επέ-

φερε την αποτελμάτωση σημαντικών υποστηρικτικών θεσμών 
και δράσεων για το βιβλίο (όπως η Φιλαναγνωσία, το Παρατη-
ρητήριο Βιβλίου, το πρόγραμμα επιδότησης μεταφράσεων,…).
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• Την υποβάθμιση της λειτουργίας των βιβλιοθηκών σε 
επίπεδο προϋπολογισμού και προσωπικού.

•  Το κλείσιμο πολλών εκδοτικών οίκων, εταιρειών διανο-
μής και βιβλιοπωλείων.

• Τη σημαντική απομείωση των εισοδημάτων του, ούτως 
ή άλλως, μικρού αναγνωστικού κοινού της χώρας μας, που οδή-
γησε σε ραγδαία πτώση των πωλήσεων. 

• Την κατάργηση του νόμου περί της ενιαίας τιμής του 
βιβλίου.

• Την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζο-
μένων του κλάδου.

Εξελίξεις που τείνουν να επιβάλλουν περαιτέρω την αντίλη-
ψη του βιβλίου ως εμπορεύματος και κατά συνέπεια να επεν-
δύουν στην αισθητική του ευπώλητου εις βάρος αξιόλογων βι-
βλίων με λιγότερη ζήτηση όπως π.χ. οι ποιητικές συλλογές, οι 
επιστημονικές μονογραφίες και άλλα. Μια εμπορική στρατηγι-
κή που θα αποκλείει ολοένα και περισσότερο τους νέους συγ-
γραφείς, όσο και τις πιο πειραματικές μορφές κειμένων. Μια 
κατάσταση πνευματικής ισοπέδωσης όπου στο χώρο της συγ-
γραφής θα κυριαρχούν πλέον οι επιταγές της ασύδοτης αγοράς, 
όπως τόσο παραστατικά περιέγραψε ο περίφημος γαλλο-αμερι-
κανός εκδότης Αντρέ Σιφρίν στο κλασικό πλέον έργο του «Εκ-
δότες χωρίς εκδόσεις» . Την συνθήκη ομηρείας αυτή πολλών δη-
μιουργών που συχνά την αγνοούμε ή την αποσιωπούμε, μας 
τονίζει η Τζίνα Πολίτη θυμίζοντας ότι διαχρονικά ο «συγγραφέ-
ας», ο οποίος δεν διέθετε ίδιους  πόρους, λειτουργούσε σε «συν-
θήκες κρίσης»3. Έπρεπε πάντα κάπως να εξασφαλίσει τα βιο-
ποριστικά του μέσα και να βρει τρόπο να εκδώσει το έργο του. 
Και είναι αυτονόητο πως οι όποιες οικονομικές ή άλλες στερή-
σεις και εξαρτήσεις ενός δημιουργού παίζουν το δικό τους κα-
θοριστικό ρόλο στο συγγραφικό του έργο. 

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ζει παρόμοια φαινόμε-
να ο κόσμος του βιβλίου στην Ελλάδα. Σε μια επισκόπηση της 
ιστορίας των εκδόσεων στη χώρα μας, που δημοσίευσε το ΕΚΕΒΙ 
αναφέρεται4: «Η κρίση του βιβλίου που ακολούθησε το οικονο-
μικό κραχ του 1929 απασχόλησε συγγραφείς και εκδότες σε μια 
ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση που έλαβε χώρα από τις στή-
λες περιοδικών και εφημερίδων. Το 1937 ένα περιοδικό δημοσί-
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ευσε μια σειρά απόψεων συγγραφέων και κριτικών υπό τον χα-
ρακτηριστικό τίτλο «Η αγωνία του ελληνικού βιβλίου». Σε μια 
έρευνα του περιοδικού Φωνή του Βιβλίου δόθηκε βήμα στους 
εκδότες για να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Γενικότερα, η συ-
ζήτηση αγκάλιασε όλα τα προβλήματα, από την τιμή του χαρ-
τιού και το κόστος ζωής, μέχρι την ποιότητα των παραγομένων 
βιβλίων στην Ελλάδα και τις συνθήκες ζωής των ελλήνων λογο-
τεχνών». Κι ακόμη λίγο παρακάτω διαβάζουμε: «Από το 1932, 
ορισμένες εφημερίδες άρχισαν να μοιράζουν βιβλία με κουπό-
νια… τυπώνουν βιβλία “επί ατελούς δημοσιογραφικού χάρτου” 
και τα διαθέτουν δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο στους αναγνώστες 
τους». Την περίοδο που μνημονεύουμε ακολούθησε η δικτατο-
ρία του Μεταξά, η λογοκρισία, το κάψιμο βιβλίων και η κυρι-
αρχία του φασισμού.

Σε συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής έντασης όπως αυτές 
που ταλανίζουν τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι λογι-
κό οι άνθρωποι να αναζητούν έξωθεν λύσεις και σανίδες σω-
τηρίας. Μοιραία λοιπόν αυξάνονται και οι κρούσεις προς τους 
ανθρώπους της τέχνης οι οποίοι, κατά παράδοση, κατατάσσο-
νται στους ανθρώπους του πνεύματος. Η πίεση αυτή θέτει υπό 
επαναπροσδιορισμό μια σειρά από θεμελιώδη ζητήματα σχετικά 
με το ρόλο της λογοτεχνίας. Ένα από αυτά αφορά το θέμα της 
στράτευσής της σε κοινωνικούς ή πολιτικούς σκοπούς. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι στις μέρες μας επανέρχεται και προβάλλεται ενα-
γωνίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με υποβολιμαίο τρό-
πο, το ερώτημα: γιατί σωπαίνουν οι διανοούμενοι στην εποχή 
μας; Ας πάμε όμως να εξετάσουμε λίγο διεξοδικότερα το παρα-
πάνω ερώτημα. 

Που ακριβώς εντοπίζεται αυτή η σιωπή; Μήπως στην απου-
σία δημόσιου λόγου και πολιτικής δράσης; Ωστόσο η πρόσφα-
τα δημοσιευμένη έρευνα της Κρυσταλίας Πατούλη5 μας δεί-
χνει χαρακτηριστικά ότι πάρα πολλοί δημιουργοί από όλους 
τους πνευματικούς χώρους δεν αρνήθηκαν να πάρουν θέση 
τόσο αναφορικά με τα αίτια της κρίσης όσο και με προτάσεις 
διεξόδου από αυτήν. Κάποιοι δημιουργοί μάλιστα στην εποχή 
μας δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο έχουν μεταβληθεί ασυναί-
σθητα σε εξαρτημένους διανοούμενους των Μέσων, τους οποί-
ους η υπερέκθεση μάλλον βλάπτει παρά ωφελεί, όπως καταδει-
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κνύει ο Ε. Τραβέρσο στο Τι απέγιναν οι διανοούμενοι6. Μήπως 
τάχα η κατηγορία της σιωπής αναφέρεται στην αδυναμία της 
πρόγνωσης των μελλούμενων γεγονότων; Είναι θαρρώ τουλά-
χιστον άτοπο να ταυτίζουμε το ρόλο του συγγραφέα με αυτόν 
του προφήτη και να ζητάμε από τους λογοτέχνες να προβλέ-
ψουν την κρίση ή να προτείνουν λύσεις τη στιγμή που χιλιάδες 
περισπούδαστοι οικονομολόγοι δεν το έπραξαν. Εξάλλου, ο Μ. 
Λίλλα7 στη Σαγήνη των Συρακουσών μας θυμίζει πως δεν είναι 
λίγες οι φορές που μεγάλοι διανοητές γοητεύθηκαν και παρα-
πλανήθηκαν και αυτοί από ιδέες και πολιτικά καθεστώτα που 
ενσάρκωσαν καταστάσεις ακραίας ανελευθερίας, βίας και ολο-
κληρωτισμού. Ωστόσο αν στραφεί κανείς προσεκτικά σε κείμενα 
του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα θα δει ότι αναδεικνύοντας 
και καυτηριάζοντας εμφατικά τις παθογένειες της κοινωνίας 
μας, άλλο δεν έπρατταν από το να προμηνύουν το επερχόμενο 
κακό. Ας μνημονεύσουμε ενδεικτικά κάποιες χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις: Όπως αυτή του Μιχάλη Κατσαρού στο «κατά Σαδ-
δουκαίων» που κραύγαζε σε ανύποπτους καιρούς (1953): «Αντι-
σταθείτε ως και σε εμένα ακόμα που σας ιστορώ». Και το ποίη-
μα του «Θα σας περιμένω» όπου μας προειδοποιούσε:

Θὰ σᾶς περιμένω μέχρι τὰ φοβερὰ μεσάνυχτα ἀδιάφορος―
Δὲν ἔχω πιὰ τί ἄλλο νὰ πιστοποιήσω.
Οἱ φύλακες κακεντρεχεῖς παραμονεύουν τὸ τέλος μου
ἀνάμεσα σὲ θρυμματισμένα πουκάμισα καὶ λεγεῶνες.
Θὰ περιμένω τὴ νύχτα σας ἀδιάφορος
χαμογελώντας μὲ ψυχρότητα γιὰ τὶς ἔνδοξες μέρες.

Πίσω ἀπὸ τὸ χάρτινο κῆπο σας
πίσω ἀπὸ τὸ χάρτινο πρόσωπό σας
ἐγὼ θὰ ξαφνιάζω τὰ πλήθη
ὁ ἄνεμος δικός μου
μάταιοι θόρυβοι καὶ τυμπανοκρουσίες ἐπίσημες
μάταιοι λόγοι.

Μὴν ἀμελήσετε.
Πάρτε μαζί σας νερό.
Τὸ μέλλον μας θὰ ἔχει πολὺ ξηρασία.
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Να αναφερθούμε ακόμη στο σπαρακτικό Πεθαίνω σαν χώρα 
του Δημήτρη Δημητριάδη γραμμένο το 1974. Με την εμβλημα-
τική αλληγορία μιας χώρας όπου δεν γεννιούνται πια παιδιά. 
Τον παραληρηματικό λόγο βιβλικής υφής και τα αποσπάσμα-
τα που περιγράφουν με εφιαλτική ομοιότητα όψεις του παρό-
ντος: «τη χρονιά εκείνη έγιναν οι περισσότερες συνωμοσίες στα 
ανώτατα κρατικά κλιμάκια. Κοπάδια βουλευτών εξαγοράζονταν 
και προχωρούσαν κορδωμένοι στην ακριβώς αντίθετη παράταξη 
μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν προσωπικές ή οικογενεια-
κές φιλοδοξίες. Οι φανατικοί πατριώτες κι εθνικόφρονες φυγά-
δευσαν περιουσίες ολόκληρες στο εξωτερικό με τη βοήθεια των 
αλληλοκαθρεφτιζόμενων καθεστώτων που ορισμένοι από αυ-
τούς τα κρατούσαν με τα λεφτά τους και τις διασυνδέσεις τους 
στην εξουσία…». 

 Κι ακόμη τη Φανταστική περιπέτεια του Αλέξανδρου Κο-
τζιά γραμμένη το 1985 που κάποιοι τη χαρακτήρισαν ως χρο-
νικό μιας προαναγγελθείσας χρεοκοπίας με το πρωταγωνιστικό 
πρόσωπο του Αλέξανδρου Καπάνταη να ενσαρκώνει την άνο-
δο και την αποθέωση της κενότητας, της ασημαντότητας και 
του λαϊκισμού όπου πέρα από τη σάτιρα της μεταπολιτευτι-
κής κοινωνίας και της λειτουργίας των κρατικών φορέων, στη-
λιτεύει την ματαιόδοξη πλευρά κάποιων ανθρώπων της γρα-
φής. Ας θυμηθούμε επίσης το Εις τον πάτο της εικόνας της Μά-
ρως Δούκα, γραμμένο το 1990, όπου η συγγραφέας αξιοποιώ-
ντας τις πολυφωνικές λειτουργίες της εγκιβωτισμένης αφήγη-
σης αναπλάθει με μια πολυσυνθετική ματιά το πολιτικό σκηνι-
κό της δεκαετίας του 1980 στην Ελλάδα, εποχή όπου όπως γρά-
φει και η ίδια: «μαζεύτηκαν τα νερά κι ένας λαός βρέθηκε μέσα 
στη λάσπη». Και τόσοι άλλοι συγγραφείς και τόσα άλλα βιβλία 
(Μ. Χάκκας, Χ. Μίσσιος,…) που για την οικονομία του λόγου 
δεν αναφέρουμε εδώ.

Γιατί λοιπόν κατηγορούνται για σιωπή οι συγγραφείς; Μή-
πως γιατί εν μέσω κρίσης αρνούνται να γράψουν, να δημοσι-
εύσουν ή να μιλήσουν γι αυτή; Μάλλον ούτε αυτή η εκδοχή 
ισχύει. Καθώς δεν είναι λίγοι οι σύγχρονοι δημιουργοί που ακο-
λουθούν την προτροπή του Μπερτολντ Μπρεχτ: Τον καιρό της 
φρίκης/ Θα τραγουδάμε ακόμα;/ Ναι, θα τραγουδάμε!/ Το τρα-
γούδι της φρίκης. Αψηφώντας την ασφαλιστική δικλείδα που 
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προσφέρει σε κάθε δημιουργό η χρονική και ψυχική αποστασιο-
ποίηση του από τα φλέγοντα θέματα της εποχής του. Έτσι λοι-
πόν στις μέρες μας συναντάμε δημιουργούς που τολμούν να 
αγγίξουν τη καυτή ύλη της επικαιρότητας και προλαβαίνουν 
προτού αυτή ψυχρανθεί, να τη μετουσιώσουν αισθητικά μιλώ-
ντας για την εξαθλίωση, την απόγνωση, την πνιγμονή. Κείμε-
να τα οποία πολύ πέρα από την αποτύπωση και την περιγραφή 
μιας κατάστασης, ανιχνεύουν μέσα από τα συντρίμμια του πα-
λιρροϊκού κύματος της αμείλικτης πραγματικότητας τα ενδο-
γενή και εξωγενή της αίτια. Και εν προκειμένω συσχετίζουν τα 
αδιέξοδα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος με 
τις εγχώριες μας παθογένειες. Τα συγχρονικά της κρίσης κείμε-
να διαρκώς και πληθαίνουν σε αριθμό και σε ιδεολογικές εστιά-
σεις: Αντλούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ανθο-
λογία διηγημάτων με τίτλο Το αποτύπωμα της κρίσης όπου ο 
Κώστας Κατσουλάρης στο διήγημα του με τίτλο: «Το ελληνικό 
αίνιγμα» συνθέτει ένα ιδιότυπο κίνημα διαμαρτυρίας στο οποίο 
Έλληνες πολίτες διαδηλώνουν αναλαμβάνοντας την πολιτική 
τους ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση: «Αναγνωρίζω πως όσα 
συνέβησαν στην Ελλάδα στα χρόνια της Δημοκρατίας έγιναν στο 
όνομα μου. Ήμουν εκεί και συνέβαλα με τον τρόπο μου και στο 
μερίδιο που μου αναλογούσε στην καταστροφή που βιώνουμε 
σήμερα. Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μας που δεν κατάφερα 
να τους προσφέρω μια καλύτερη πατρίδα». 

Από μια άλλη σκοπιά φωτίζει τα πράγματα ο Χρήστος Οι-
κονόμου μέσα από τη συλλογή διηγημάτων του που κυκλο-
φόρησε το 2010 με τον τίτλο Κάτι θα γίνει, θα δεις. Στην πε-
ρίπτωση του επιβεβαιώνεται η προτροπή του Κάφκα: «ένα βι-
βλίο πρέπει να είναι το τσεκούρι για την παγωμένη θάλασσα 
μέσα μας» . Ακολουθώντας μια εξαιρετικά αριστοτεχνική αφή-
γηση καταφέρνει να κάνει τους ήρωες του, που αγωνίζονται και 
συχνά συνθλίβονται καταδικασμένοι από την μοίρα τους σε μια 
ισόβια, αθέλητη φτώχεια, να στοιχειώνουν για καιρό τη σκέψη 
του αναγνώστη. Το παράξενο είναι πως ο Οικονόμου περιγρά-
φοντας τη φτώχεια, την ανεργία και τα τσακισμένα όνειρα σε 
λαϊκές συνοικίες όπως η Δραπετσώνα, το Κερατσίνι και η Νί-
καια, λίγο προτού ξεσπάσει η κρίση, αποτύπωσε με ανατριχια-
στική ευθύτητα τη λαίλαπα που θα σάρωνε λίγους μήνες αργό-
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τερα ολόκληρη τη χώρα. Σε ένα χαρακτηριστικό διάλογο ένας 
συνταξιούχος ναυτικός λέει με πίκρα:«…όσο μιλάμε καταλαβαί-
νω πως αυτά που μας δένουνε είναι αυτά που φοβόμαστε και 
που μισούμε. Πως γίναμε έτσι; Που βρέθηκε τόσο μίσος και τό-
σος φόβος μου λες; …Πνίγομαι πως το λένε. Πνίγομαι.» ενώ σε 
κάποιο άλλο σημείο ένας άλλος ήρωας του, εργάτης σε παγο-
ποιείο, αναρωτιέται: «πως είναι να δουλεύεις να κάνεις οικονο-
μίες και να κάνεις όνειρα και τα όνειρα να λιώνουν σαν παγά-
κια λες και υπάρχουνε σ’αυτόν τον κόσμο χέρια που υπάρχου-
νε μόνο γι αυτό ― για να κρατάνε τα όνειρα των φτωχών αν-
θρώπων και να τα σφίγγουν ώσπου να λιώσουνε σαν παγάκια.» 

Χαρακτηριστική ακόμη είναι η περίπτωση του Γιάννη Μα-
κριδάκη συγγραφέα με δημόσια παρουσία και λόγο και με συ-
γκεκριμένες προτάσεις για τη έξοδο από την κρίση μέσα από την 
εγκατάλειψη του καταναλωτικού μοντέλου και την επιστροφή 
στη φύση και σε αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες, απόψεις που 
διαγράφονται με αδρές γραμμές στη νουβέλα του με τίτλο: Το 
ζουμί του πετεινού όπου ο ήρωας του ο Παναγής, απλός άν-
θρωπος του χωριού προστατευμένος από την καταστροφολογία 
των Μέσων Ενημέρωσης, απευθύνεται οργισμένος στον τηλε-
παρουσιαστή προτού σπάσει για πάντα την τηλεόραση και του 
λέει «ξέρεις τι μπορείς να κάμεις, ρε γρεβαντωμένε, με τη μάνα 
γη, τα πάντα μπορείς να κάμεις άμα την έχεις και τηνε διαφε-
ντεύεις…η γη τι είναι, ένας καθρέφτης είναι η γη, …άμα την πα-
ρατήσεις και την ξεπαστρέψεις τελείωσες, χάθηκες…». Και ολο-
κληρώνουμε τη σταχυολόγηση ενδεικτικών συγχρονικών κείμε-
νων της κρίσης με τη δοκιμιακή γραφή του Γιάννη Κιουρτσάκη 
ο οποίος αναρωτιέται στο έργο του, «Το ζητούμενο του ανθρώ-
που»: « Ποια είναι η ουσία μιας οικονομίας που χτίζεται συνε-
χώς πάνω στο στένεμα και στο σκλάβωμα της ανθρώπινης ψυ-
χής»; Καταγγέλλοντας μέσα από τις σελίδες του τον νοσηρό και 
αδιέξοδο τρόπο ζωής του αδηφάγου δυτικού πολιτισμού, όπου 
κυριαρχεί “αδίστακτος και άπληστος ο homo economicus, ο 
άνθρωπος του χρήματος.” 

Υπάρχει όμως ένα αδιάψευστο στοιχείο που μας υπενθυμίζει 
ότι η περίφημη σιωπή της λογοτεχνίας είναι ένα καλά υποδαυ-
λισμένο μύθευμα που έχουν κάθε συμφέρον να ενισχύουν όσοι 
υπηρετούν τη μαζική κουλτούρα και τα σύγχρονα κέντρα εξου-
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σίας, με στόχο την αποδόμησή της ως μορφή κριτικής σκέψης: 
Το διαχρονικό και πανανθρώπινο πνεύμα της, που διαπνέει ιδί-
ως κείμενα που έχουν καθιερωθεί ως κλασσικά. Και μιας και μι-
λάμε για διαχρονικότητα ας πάμε στα 1842 όπου ο Μπαλζάκ 
στον Οίκο Νυζενσεν του έβαζε στο στόμα ενός γιάπη της επο-
χής τα ακόλουθα λόγια: «Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό 
σημαίνει πως οι πόλεμοι έχουν μεταφερθεί στον κόσμο του χρή-
ματος. Ο τραπεζίτης είναι ένας κατακτητής που θυσιάζει μάζες 
προκειμένου να φτάσει σε αποτελέσματα τα οποία δε γνωρίζει 
κανείς. Στρατιώτες του είναι τα συμφέροντα των ιδιωτών». Ενώ 
περίπου έναν αιώνα μετά, ο Τζων Σταΐνμπεκ στο διασημότερο 
παγκοσμίως λογοτεχνικό κείμενο με θέμα την οικονομική κρί-
ση, τα περίφημα Σταφύλια της οργής συμπληρώνει τον διακει-
μενικό διάλογο: «Σας το’πα, η Τράπεζα είναι κάτι πιο μεγάλο 
από τον άνθρωπο. Είναι το τέρας. Άνθρωποι την έφτιαξαν, μα 
δεν μπορούν να την εξουσιάσουν». Και πόσο επίκαιρα νοημα-
τοδοτούν τη σύγχρονή μας πραγματικότητα κείμενα που γρά-
φτηκαν σε ανύποπτους καιρούς και στις μέρες μας κατακλύ-
ζουν το διαδίκτυο, όπως το πολυσυζητημένο ποίημα «Εν μεγά-
λη Eλληνική αποικία, 200 π.X ».του Καβάφη κι ο κήπος του 
Προφήτη του Χαλίλ Γκιμπράν όπου αναφέρει: «Να λυπάστε το 
έθνος που φορά ένα ρούχο που δεν το έχει υφάνει, που τρώει 
ψωμί που δεν το έχει θερίσει και πίνει κρασί που δεν έχει τρέ-
ξει από το πατητήρι του… Να λυπάστε το έθνος… που δεν πε-
ρηφανεύεται παρά μονάχα σα βρίσκεται μέσα στ’αρχαία μνη-
μεία του, και δεν ξεσηκώνεται παρά μονάχα όταν ο λαιμός του 
βρίσκεται ανάμεσα στο σπαθί και στην πέτρα… Να λυπάστε το 
έθνος που είναι χωρισμένο σε κομμάτια, και που κάθε κομμάτι 
θεωρεί τον εαυτό του ένα έθνος».

Όπως προκύπτει από την ελάχιστη περιήγησή μας στα κεί-
μενα η λογοτεχνία από τη φύση της είναι συνυφασμένη με την 
πρωταρχική έννοια της κρίσης, εκείνη της διανοητικής διεργα-
σίας που καταλήγει σε εκτιμήσεις, σκέψεις και αποφάσεις. Και 
μάλιστα με ένα διττό τρόπο: Καταρχήν με την έννοια της αι-
σθητικής απόλαυσης και αποτίμησης που προσφέρει ή δεν προ-
σφέρει η πρόσληψη ενός κειμένου. Κάθε ανάγνωση εμπεριέχει 
τη διανοητική διαδικασία της κρίσης. Από την άλλη πλευρά, 
η ίδια η δημιουργική πράξη συνιστά μια κριτική μετουσίωση 
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στοιχείων της πραγματικότητας με αισθητικά μέσα. Ένα λογο-
τεχνικό έργο, από τη φύση του, κρίνει, άμεσα ή έμμεσα, τον κό-
σμο και την ίδια στιγμή κρίνεται σε σχέση με αυτόν.

Από τα παραπάνω έγινε νομίζω φανερό ότι τόσο οι δημιουρ-
γοί όσο και τα κείμενα ήταν πάντα εκεί για όποιον τα αναζη-
τούσε. Κι αλίμονο στους λαούς που επικαλούμενοι την απου-
σία πνευματικών ανθρώπων απεμπολούν το αίσθημα της προ-
σωπικής τους ευθύνης και την ικανότητα της κριτικής σκέψης, 
της αγωνιστικότητας και της αλληλεγγύης. Κάποιοι, εδώ και 
καιρό, διαβλέπουν το τέλος της λογοτεχνίας. Αγνοώντας παντε-
λώς το γεγονός ότι εκείνη κρατάει τη ρίζα της στην αρχέγονη 
κραυγή του ανθρώπου που εκφράζει ατόφιους τους βαθύτερούς 
του καημούς, το πιο αθώο θάμασμα και την διαρκώς αναβλύ-
ζουσα, ακόμη και μέσα από τα ερείπια, χαρά της ζωής. Κρατά-
ει τη ρίζα της και στο πνεύμα της Μνημοσύνης που ενσαρκώ-
νεται μέσα από την αφηγηματική τέχνη, δίχως την οποία δεν 
υπάρχει ανθρώπινη ιστορία, μνήμη και ζωή. Ας μη το ξεχνάμε: 
το παρελθόν μας υπάρχει στο βαθμό που μπορούμε να το θυ-
μόμαστε και να το αφηγούμαστε και στοιχειοθετεί την ταυτό-
τητα και το παρόν μας.

Η δημιουργία στις μέρες μας και εν προκειμένω η λογο-
τεχνία, παραμένει μια από τις σημαντικότερες μορφές αντί-
στασης στην αλλοτρίωση, στην παραίτηση, στο φανατισμό και 
στον μηδενισμό. Όχι για να υπηρετεί βεβαιότητες και θέσφατα 
αλλά για να ξυπνάει σαν οίστρος, σαν την αλογόμυγα του Σω-
κράτη, κάθε ναρκωμένη πολιτεία αντιμετωπίζοντας συχνά την 
αδιαφορία, το χλευασμό και την απόρριψη. Και όπως συνέβαι-
νε πάντοτε στην ιστορία αξιοποιεί όλα τα υπάρχοντα τεχνολο-
γικά μέσα προκειμένου να διαδώσει το πνεύμα της. Τα σύγχρο-
να μέσα των νέων τεχνολογιών, με επιστέγασμα το διαδίκτυο, 
της ανοίγουν καινούργια δυναμικά πεδία. Όπως τα ανοικτά πε-
δία έκφρασης και επικοινωνίας που είναι τα διαδικτυακά πε-
ριοδικά, τα λογοτεχνικά ιστολόγια, οι φιλολογικές ιστοσελίδες. 
Το διαδίκτυο πέρα από τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήμα-
τα που προσφέρει για τη διάδοση κειμένων και ιδεών σε χωρο-
χρονική διάσταση, υπόσχεται και την πραγμάτωση της ουτοπί-
ας μιας πνευματικής κοινοκτημοσύνης, όπου τα μέλη της δια-
δικτυακής κοινότητας θα προσφέρουν και θα μοιράζονται αφι-
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λοκερδώς το πνευματικό τους έργο με τους άλλους. Πέρα όμως 
από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η λο-
γοτεχνία δείχνει να αντιστέκεται και στις αναγνωστικές προτι-
μήσεις των Ελλήνων όπου παραμένει πρώτη σε ποσοστά σε σχέ-
ση με τα άλλα είδη βιβλίων. Λογοτεχνικά περιοδικά που επιμέ-
νουν και εκδίδονται κάτω από αντίξοες συνθήκες, εργαστήρια 
δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής, ενώ τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται δειλά και ο τομέας των αυτό-εκδόσεων. Για μια 
γλώσσα που τη μιλούν λίγο περισσότεροι από δέκα εκατομμύ-
ρια άνθρωποι στον κόσμο, η παραγωγή και η ποιότητα της νε-
οελληνικής λογοτεχνίας μονάχα αμελητέες δεν είναι. Συμβαίνει 
μάλλον αυτό που τόσο μοναδικά αποτύπωσε ο Μακρυγιάννης, 
λειτουργεί αυτή η περίφημη μαγιά που την κρατάει ζωντανή. 

Ανάμεσα στο «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώ-
νει» του Σεφέρη και στο «Είμαστε από καλή γενιά» του Ελύ-
τη υπάρχει τούτο το σκοτεινό πέρασμα που ξανοίγεται μπρο-
στά μας. Το εάν, το ποιοι και το πώς θα το διαβούμε είναι δική 
μας απόφαση. Και η λογοτεχνία, όπως και κάθε μορφή ειλικρι-
νούς τέχνης, είναι εδώ για να φωτίσει τα σκοτάδια μας. Για να 
εκφράζει με αρυτίδωτο πάντοτε βλέμμα την άφατη ομορφιά 
αλλά και τις δυσβάσταχτες ασχήμιες αυτού του κόσμου. 

Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από τη λογοτεχνία να αλ-
λάξει τον κόσμο; Μάλλον όχι... Ωστόσο από την αυγή της ιστο-
ρίας του πολιτισμού, η δημιουργική πνοή του λόγου λειτουρ-
γούσε αφενός ως ένας καθρέφτης ―ενίοτε σπασμένος και κο-
φτερός― που πρόσφερε στον άνθρωπο μια μοναδική ευκαιρία 
για αυτογνωσία και, παράλληλα, ως ένα παράθυρο διάπλατα 
ανοικτό στον κόσμο που του χάριζε τη δυνατότητα να διευρύ-
νει τους ορίζοντες, το βλέμμα και τον ψυχισμό του. Ας αναλο-
γιστούμε λοιπόν ξανά την απάντηση της Άννας Αχμάτοβα την 
ώρα ακριβώς που τη συνέθλιβε η πιο σκληρή πραγματικότητα. 
Και ας λογαριάσουμε πόση δύναμη και πόση ευθύνη μπορεί να 
κρύβει μέσα του αυτό το «μπορώ». Πόσο πολύτιμο και συνά-
μα πόσο δύσκολο είναι να εκφράσεις την οδύνη, την απόγνωση 
ενός ολόκληρου λαού και μιας ολόκληρης εποχής. Να ζωντανέ-
ψεις με το πνεύμα σου εκείνον τον πανάρχαιο κοινό λόγο που 
ανορθώνει τον Άνθρωπο στην πιο υψηλή του έννοια. Το να κα-
τορθώσεις να αρθρώσεις και να μετουσιώσεις αυτό που σε ξε-
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περνάει, αυτό που δεν κατανοείς ή που σε συνθλίβει είναι μια 
λυτρωτική πράξη που επιτελεί ο λόγος όταν τον μοιράζεσαι με 
τους άλλους. Μια χειρονομία ύψιστης συμπόνιας και παραμυ-
θίας. Μια δύναμη εξανθρωπισμού που αντιμάχεται τα τέρατα 
του κόσμου. Τόσο αυτά που ενοικούν μέσα μας όσο και αυτά 
που παραφυλάνε τριγύρω μας. Πέρα όμως από τον όποιο προ-
φητικό χαρακτήρα, πέρα από την παραμυθία, ένα πολύτιμο 
αντίδωρο που δύναται να προσφέρει η τέχνη στην εποχή μας 
είναι ο οραματικός της χαρακτήρας. Μέσα σε πλείστα όσα λογο-
τεχνικά κείμενα, ανά τους αιώνες, αγρυπνά η πιο μύχια ελπί-
δα των ανθρώπων: το όραμα ενός καλύτερου κόσμου. Μας το 
θυμίζει ο Μίλτος Σαχτούρης με τον καταληκτικό του στίχο στο 
ποίημα του το Ψωμί: «Ας μην το κρύβουμε διψάμε για ουρα-
νό»! Οι πραγματιστές και οι πάσης φύσεως «–ιστες» ας μη βια-
στούν να υποβαθμίσουν αυτή την βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. 
Και ας αναλογιστούν την υπόμνηση του Εδουάρδο Γκαλεάνο9 
σχετικά με την ουτοπία: «Βρίσκεται στον ορίζοντα, λέει ο Φε-
ράντο Μπίρι. Πλησιάζω δυο βήματα, κι εκείνη απομακρύνεται 
δυο βήματα. Περπατώ δέκα βήματα, κι ο ορίζοντας κάνει πίσω 
άλλα δέκα. Όσο κι αν προχωρήσω, δε θα τη φτάσω ποτέ. Σε τι 
χρησιμεύει η ουτοπία; Γι’αυτό ακριβώς: για να προχωράμε». 

Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στο συμπόσιο “Λογοτεχνία στην κρί-
ση”, Μάιος 2015, Ρόδος, σε οργάνωση του περιοδικού Νησίδες και του 
Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.
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Γιάννης  Χρυσανθόπουλος

Από την αθωότητα …στο χάος: 
Μνήμη Σωτήρη Πατατζή

Συμπληρώθηκαν πέρσι 100 χρόνια από την γέννηση του 
Σωτήρη Πατατζή. Οι επίσημοι φορείς των γραμμάτων 
δεν συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμά τους καμιά αναφορά, 

όπως συνηθίζεται.
Σημαντικό μέρος από το έργο του συγγραφέα είναι τα διηγή-

ματά του, τα οποία απουσιάζουν από την αγορά. Αυτό το θε-
ωρώ ως μια παγωμένη κι ανεκμετάλλευτη πνευματική περιου-
σία. Τα συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα δεν βρίσκονται στη 
διάθεση του αναγνώστη με την ανάλογη επιμέλεια που τους 
αξίζει. Με την επανάληψη της ανάγνωσή τους προέκυψε αυτό 
το κείμενο το οποίο δεν είναι φιλολογικό, αυτό είναι δουλειά 
των ασχολουμένων με την αντίστοιχη επιστήμη.

Πήρα υπόψη την τέχνη του συγγραφέα, έτσι ώστε να τοπο-
θετήσω ένα λιθαράκι για την επαναφορά στο προσκήνιο των 
αρετών της γραφή του, καθώς επίσης να επισημάνω πόσο δια-
χρονικό είναι το έργο του.

Βιώνουμε όλοι μας εποχές ακραίας ανασφάλειας και υπερ-
βολικής προβολής του τίποτα, χρειάζεται λοιπόν να υπενθυ-
μίζονται και να τιμώνται άνθρωποι που κράτησαν το μέτρο, 
μίλησαν στα κείμενα τους με ειλικρίνεια, εκφραστική λιτότητα 
και δημιούργησαν ένα προσωπικό ύφος στα γράμματα.

Ο Σωτήρης Πατατζής έζησε λιτά, πίστευε στην πραγματική 
ζωή και προσπαθούσε να ζει την ουσία της κι αυτό εκπέμπει 
στα γραφτά του. Σαν πνευματική προσωπικότητα κράτησε απο-
στάσεις από τα ωφελήματα κύκλων δημιουργών, αν και είχε 
την εκτός πατρίδας αναγνώριση, αφού μεταφράστηκε και δια-
δόθηκε σε πολλές ξένες γλώσσες. 

Σαν βασικά κλειδιά ερμηνείας των έργων του φρονώ ότι εί-
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ναι δύο λέξεις: Ο ξένος και η επιστροφή. Ο ερχομός κάποιου ξέ-
νου (ή ξένων) σε μια κοινωνική ομάδα λειτουργεί ως πυροκρο-
τητής για να βγουν στην επιφάνεια οι αδυναμίες, οι αντιθέσεις 
και τα προβλήματα που προκαλούν εκρήξεις με την έλευσή και 
τον συγχρωτισμό με την καινούργια του κοινωνική συμβίωση. 
Έτσι προχωράει ο κόσμος όχι αλλιώς δηλαδή όπως μπορεί να 
τον έχουμε στατικά τοποθετήσει στο νου μας. 

Η δεύτερη λέξη είναι η επιστροφή σε τόπους που έζησαν 
κάποτε οι ήρωες των διηγημάτων κι αυτό λειτουργεί εκτός από 
πραγματικό και ως συμβολικό γεγονός, όπου με μαεστρία ο 
συγγραφέας μετακινείται στον παρελθόντα χρόνο σαν να είναι 
το παρόν ή το μέλλον. Έχει μεγάλη άνεση στην μεταφορά της 
διήγησης σε άλλους χρόνους και τόπους. Τα σκηνικά των τό-
πων που κατασκευάζει για να εκτυλιχθεί η αφήγησή του είναι ο 
αστικός, ο επαρχιακός και ο χώρος του βουνού και του κάμπου, 
εκεί που κατοικεί η ανοιχτή ζωή. 

Ένα άλλο γενικό στοιχείο της συγγραφικής δουλειάς του Σωτή-
ρη Πατατζή είναι η πολυεπίπεδη λειτουργία των διηγημάτων του. 
Με μεγάλη ευκολία μπορούν να μετατραπούν σε μονόπρακτα θε-
ατρικά έργα ή ακόμη και σενάρια για κινηματογραφική μεταφορά.

Τη συναισθηματική φόρτιση των ανθρώπων που συμμετέ-
χουν στην δράση της αφήγησης, συνοδεύουν τα δέντρα, οι μά-
ντρες, οι τοίχοι, πόρτες και παράθυρα των σπιτιών, οι άνεμοι 
κι άλλα φυσικά στοιχεία τα οποία εκπέμπουν την ίδια ακριβώς 
ψυχολογία. Όλα όσα εμφανίζονται στα διηγήματα παίζουν το 
ρόλο τους. Ακραίες καταστάσεις δίνονται με πολύ ξεκάθαρο 
τρόπο. Όπου ο συγγραφέας φτάνει σε κορυφώσεις των δραματι-
κών διαδραματιζόμενων γεγονότων καταφεύγει σε υπερβατούς 
τρόπους ανέλιξης της ιστορίας που πραγματεύεται. Επειδή μάλ-
λον ούτε ο ίδιος αντέχει να φθάσει στην απόλυτη κόλαση της 
ανθρώπινης περιπέτειας. 

Καθώς κανείς διαβάζει ένα διήγημα βρίσκεται μπροστά σε 
εκπλήξεις, ανατροπές και διαφυγές από την ορθολογική σειρά 
των πραγμάτων, αλλά παρ΄ όλα αυτά εξυπηρετείται με ακρίβεια 
και απογειώνεται η δράση του διηγήματος και ο σκοπός της 
γραφής του. 

Όσον αφορά την αντίσταση ο Πατατζής την θεωρεί μεγα-
λούργημα γιατί όπως λέει την δημιούργησαν κουρελήδες και 
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ξυπόλητοι, οι οποίοι αντί να κοιτάξουν να βολευτούν όπως-
όπως προτίμησαν να αντισταθούν στους Γερμανούς ή Ούννους, 
που σκύλεψαν σώματα και ψυχές. Ο χαρακτηρισμός Ούννοι 
ανήκει και σε άλλους σημαντικούς συγγραφείς με την ίδια θε-
ματογραφία, όπως για παράδειγμα στην Μέλπω Αξιώτη.

Στα κείμενα του συγγραφέα έχουμε να κάνουμε με έναν 
άμεσο, φυσικό και γάργαρο λόγο, εμποτισμένο με ελληνικά και 
παγκόσμια πολιτιστικά στοιχεία, και φορτισμένο με αξίες της 
ζωής. Η γλώσσα του έχει πολλά στοιχεία της Μωραίτικης ντο-
πιολαλιάς λόγω της καταγωγής του. Βέβαιο είναι ότι η επιτυχη-
μένη θητεία του στο θεατρικό λόγο του είχε δώσει την ευχέρεια 
να εκφράζεται στα διηγήματα με άνεση, με τη χάρη της απλό-
τητας και με σαφήνεια.

Αυτό που τον καθιστά ξεχωριστό και σημαντικό είναι η μο-
ναδικότητα του λόγου του, και όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέ-
ας Αριστείδης Κοββατζής: «Μέσα στα βιβλία του, δεν φαίνεται 
να υπάρχει καμιά επιρροή.», τούτο είναι κι η προσωπική μου 
άποψη. Κράτησε επάξια την μακρά και πολύ σημαντική ελ-
ληνική παράδοση στο διήγημα αν σκεφτούμε τους μεγάλους 
Παπαδιαμάντη, Βιζυηνό και τόσους άλλους σημαντικούς. 

 

* * *
 
Εκτός από τη γενική θεώρηση του έργου του συγγραφέα έχει 

αξία να αναφερθώ στην κάθε συλλογή ξεχωριστά. Τα Ματω-
μένα Χρόνια συγκροτούνται από χρονικά και διηγήματα της 
κατοχής και της αντίστασης. Γράφει στην εισαγωγή ότι η Αντί-
σταση στόχευε στη λύτρωση του ανθρώπου από τις δαιμονικές 
δυνάμεις της φασιστικής «κοσμοθεωρίας».

Στα διηγήματα αυτά ζωντανεύουν μορφές που μπορείς να 
αντικρίσεις στις φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου ή στις 
ταινίες του νεορεαλιστικού κινηματογράφου. Το σκηνικό τους 
ταυτίζεται με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής της κα-
τοχής και της αντίστασης, όπου η ζωή βρίσκονταν σε απόλυτη 
ανασφάλεια, ταυτισμένη με φτερό στον άνεμο. 

Επισημαίνω τις εκτινάξεις και τις απογειώσεις της γραφής 
του Σωτήρη Πανταζή, οι οποίες χαράζουν αδρά την κορυφο-
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γραμμή της τέχνης του. Θεωρεί ότι το περιβόλι της γης έχει όλα 
τα ανθρώπινα ( άνθη) και τα απάνθρωπα (αγκάθια) του κόσμου 
αυτού κι ο ουρανός αιώνια προσπαθεί να γιαίνει τις πληγές, 
που προκαλούν τα αγκάθια. Κάπως έτσι γιατρεύει τον ανθρώ-
πινο πόνο στην κάθε υπόθεση της ιστορίας που πραγματεύεται. 
Αυτό θα το ονόμαζα φυσιολογική δράση με διαδρομές σε έναν 
ουρανό καταφυγής. 

Είναι αξιοθαύμαστη η συγγραφική άνεσή του να συνδυάζει 
το πραγματικό γεγονός, όπως για παράδειγμα η αναμονή του 
Κουρτουλούς, με τον θάνατο από πείνα μικρού παιδιού γιατί 
δεν έφθασε το στάρι έγκαιρα, γιατί νοιώθει βαθειά του ότι όταν 
πεθαίνουν παιδιά χάνεται η ίδια η ζωή. 

Στο κάθε παρόν πιστεύει την ανάγκη να δίνουμε αρμόζουσα 
θέση στο παρελθόν, γιατί τούτο εμπεριέχει το βασικό πυρήνα 
του μέλλοντος, καθώς λέγει ο λαός τα στερνά τιμούν τα πρώτα.

* * *
Η συλλογή Χαμένος Παράδεισος αποτελείται από οχτώ δι-

ηγήματα. Σαν φράση ο τίτλος με παραπέμψε στην αρχέγονη 
απώλεια της ζωής, την έξοδό της δηλαδή από την παραδείσια 
κατοίκησή της. Αυτή την απώλεια θαρρώ ότι προσπαθεί και η 
τέχνη με τα εργαλεία, που διαθέτει κι εξελίσσει να αποδώσει στη 
ζωή. Αυτό είναι μια ουτοπία, όμως κάθε φορά η τέχνη ανανε-
ώνει και ζωντανεύει και πάλι ανασυντάσσεται και προσπαθεί. 
Αυτή η επιδίωξη αξίζει στη ζωή, γιατί είναι ο μόνος δρόμος. Ο 
δρόμος για την Ιθάκη. Κάθε απώλεια αποτελεί κι έναν χαμένο 
παράδεισο σε οποιοδήποτε επίπεδο της ζωής κι αν συμβαίνει.

Κάνω μια επιλογή χαμένων παραδείσων από την ομώνυμη 
συλλογή σε διάφορες ανθρώπινες καταστάσεις που εκτυλίσσο-
νται στα διηγήματά της.

Η επιστροφή κι η αναζήτηση της πρώτης Αγάπης που δεν 
υπάρχει πια όπως κάποτε. Αλλά παρ΄ όλα αυτά είναι μια ου-
τοπία που δύναται να φέρει ψυχική ισορροπία στον άνθρωπο.

Όταν ο ορφανός μικροπωλητής βαμβακένιων αγίων που δεν 
κατάφερε να εξοικονομήσει τα χρήματα για να πάρει ένα χρυ-
σαφένιο σταυρουδάκι στην αδερφή του και πάλι έρχεται μπρος 
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στα παιδικά του μάτια το κρύο πρόσωπο του πεθαμένου πατέ-
ρα του χρονιάρες μέρες.

Όταν επιβεβαιώνεται ή παντοτινή αλήθεια ότι το θαύμα 
κρατάει για πολύ λίγο, για στιγμές.

Όταν κάνεις τα χατίρια της εξουσίας συντρίβεις τον συναι-
σθηματικό σου κόσμο ή όταν το πνεύμα της στρατιωτικοποί-
ησης κι ο ολοκληρωτισμός επικρατούν τελικά στην κοινωνία 
πάει στον αγύριστο εκτός από τη δημοκρατία, η ζωή και η 
ψυχική αρμονία.

Όταν η παιδική ηλικία που όσο σκληρά αν πέρασε είναι μια 
γλυκιά νοσταλγία, όσο κι αν την ταλαιπώρησαν οι συνθήκες 
και οι άνθρωποι. Όμως αυτοί που την δυνάστευσαν τους πλη-
ρώνει η ζωή με το πέρασμα του χρόνου με ανάλογο νόμισμα.

Όταν γίνεται παρομοίωση του Θεού με το Χίτλερ και όχι με 
την βιβλική εκδοχή του κατ’ εικόνα και ομοίωση, φιλεύσπλα-
χνος, δίκαιος. Και τελικά όταν συντρίβεται μόνιμα το ωραίο 
από το άσχημο και όταν οι σοφοί μιλούν για τον έρωτα, αυτός 
χάνει την μαγεία του. 

* * *
Η Νεράιδα του Βυθού αποτελείται από δέκα διηγήματα. Σαν 

γενική εκτίμηση έχουμε να κάνουμε με τον ερχόμενο παράλο-
γο κόσμο που ανοίχθηκε μετά το 50. Βασική αναζήτηση της 
συλλογής είναι ο χαμένος χρόνος, δηλαδή της χαμένης ζωής, 
που επανέρχεται πρόσκαιρα με την φαντασιακή μεταφορά στην 
παιδική αθωότητα. Το ομώνυμο διήγημα η Νεράιδα του Βυθού 
παραπέμπει στην μαγική εικόνα της Νεράιδας στο βαθύ γαλά-
ζιο κάτω από το νερό. 

Ο Βάλτος, είναι τοποθεσία της πατρίδας του συγγραφέα, ο 
οποίος έχει σάπια νερά. Μεταφορικά κι η ζωή έχει πολλά σά-
πια νερά. Από το βάλτο της ζωής της προπολεμικής περιόδου 
φθάσαμε στον παράλογο κόσμο που άνοιξε δρόμο μετά την 
ματωμένη δεκαετία του 40. 

Λέει ο συγγραφέας: “Όταν ζήσεις κοντά σε πονεμένους μαθαί-
νεις πώς να κρατάς στα χέρια σου τον ανθρώπινο πόνο”. Βαθιά 
ανθρώπινος στα πιστεύω του για τη ζωή. Επίσης στη συλλογή βρί-
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θουν εικόνες ανθρώπινες σαν μαγικές ζωγραφιές. Συνεχώς όμως 
επανέρχονται οι εικόνες της κατοχής για να υπενθυμίζονται τα 
δεινά, ώστε η θωράκιση απέναντι στον φασισμό να είναι πάντα 
έγνοια του καθένα. Επίσης έχουμε συνομιλίες με τον θαμμένο 
αρχαίο κόσμο και το χτίσιμο πάνω στα ερείπιά του της νέας ζωής 
με το διάβα των αιώνων αυτό είναι μια διαχρονική αστοχία του 
κόσμου τούτου, αφού μένει οριστικά θαμμένη η συνέχειά του. Το 
διήγημα η επιστροφή από τον άλλο κόσμο μπορώ να το παραλλη-
λίσω με μια ταινία μικρού μήκους του Σαρλώ με ανάλογο θέμα.

* * *
Στο Χάος συγκεντρώνονται τρία εκτεταμένα διηγήματα-νου-

βέλες, λόγω της έκτασής τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον 
παράλογο σύγχρονο μεταπολεμικό κόσμο.

Με την πρόταση από το διήγημα «ο δόκτορας» ο συγγραφέας 
ορίζει την τριλογία της ζωής ως εξής: « Αρχίζει με την Τραγωδία 
της αθωότητας, συνεχίζεται με την τραγωδία της αμφιβολίας 
και καταλήγει στην τραγωδία του χάους». Θα αποπειραθώ να 
δώσω μιαν ερμηνεία απέναντι στα του κόσμου και την διαχρο-
νικότητα των γραφόμενων του συγγραφέα.

Χρησιμοποιείται ως προσδιορισμός η λέξη Τραγωδία για την 
αθωότητα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός αλλά όχι άστοχος. 
Το τέλος της αθωότητας είναι πράγματι τραγωδία. Γιατί φέρνει 
τον άνθρωπο απέναντι στις οικονομικές και κοινωνικές συμβά-
σεις. Στην πρώτη τραγωδία έχουμε δύο περιόδους της ζωής, την 
φάση της αθωότητας της παιδικής και την φάση της εφηβικής 
ηλικίας, όπου στην μεν πρώτη η ανάγνωση του κόσμου γίνεται με 
την παιδική άγνοια και τη λαχτάρα της πρώτης γνωριμίας με τον 
κόσμο ή δε δεύτερη είναι η επαφή με τις κοινωνικές και οικονο-
μικές συμβάσεις. Η αντίσταση απέναντι στις συμβάσεις είναι ότι 
μπορεί ο κόσμος να αλλάξει. Αυτό όμως γκρεμίζεται με πλήρη διά-
ψευση. Οπότε ο άνθρωπος περνά στην περίοδο της τραγωδίας της 
αμφιβολίας κι αρχίζει να αποκεφαλίζει τους μύστες που πρεσβεύ-
ουν ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Κι αφού έχει την διάψευση 
και της αμφιβολίας φθάνει στην τραγωδία του χάους κι αναζητά 
έναν θεό για να βρει έναν δρόμο μέσα στο σύγχρονο σύμπαν.
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Όλη η προηγούμενη διαδρομή ταιριάζει με το τέλους του 
Δευτέρου Πολέμου που η ανθρωπότητα κατεστραμμένη βρίσκε-
ται στην αρχή, δηλαδή στην παιδική της ηλικία. Αφού περνά 
από την τραγωδία της αθωότητας τερματίζει τελικά στο χάος 
της σύγχρονης ζωής. Φαντασθείτε τη δεκαετία του εξήντα με 
τα κινήματα να αλλάξουν την ροή του κόσμου προς το καλό 
του ανθρώπου, έρχεται για παράδειγμα η άνοιξη της Πράγας 
και αρχίζουν οι απανωτές διαψεύσεις. Η διαχρονικότητα των 
γραφόμενων του Σωτήρη Πατατζή βρίσκει πλήρη τεκμηρίωση 
σ’ αυτά που ζούμε ή ζήσαμε. 

* * *
Εκτός των διηγημάτων ο Σωτήρης Πατατζής έγραψε και δύο 

Μυθιστορήματα την Μεθυσμένη Πολιτεία και το Πένθιμο εμ-
βατήριο, πολύ σημαντικά για τα γράμματά μας.

Το πρώτο έχει σαν πεδίο δράσης την μεσοπολεμική περίοδο 
και το παραλληλίζω με «Το τέλος της μικρής μας πόλης» του 
Δημήτρη Χατζή. Το καίριο και σημαντικό στην Μεθυσμένη Πο-
λιτεία είναι ότι ο Πατατζής σηματοδοτεί σαν τελειωτική αποψί-
λωση της μικρής πόλης τον πόλεμο του 40 κι ότι επακολούθη-
σε, ευρηματικά και πολύ πετυχημένα.

Το δεύτερο αφορά τον εμφύλιο και τον δίχως ελπίδα αγώνα 
της αριστεράς, αφού ο Σταλινισμός είχε διαποτίσει τα πάντα 
κι είχε διαφθείρει τις ιδέες της και τον αγώνα της. Αυτό αν 
διαβαστεί παράλληλα με το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου θα 
διαπιστωθεί ότι και τα δύο κείμενα συντείνουν σε ότι πραγ-
ματικά συνέβη, δηλαδή ότι στον αδελφοκτόνο πόλεμο χάθηκε 
ο αφρός του ελληνικού πληθυσμού στο βωμό του μηδέν. Η 
ηγεσία της αριστεράς οδήγησε τους έλληνες δημοκράτες σαν 
σφαχτάρια στα τσιγκέλια, ενώ γνώριζε την ταχτική του άλλου 
στρατοπέδου, άλλωστε το είχε γευτεί στο πετσί της μετά από 
την επικράτηση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου του 36. 

Τέλος, θέλω να τιμήσω την σημαντική παρουσία της αεικίνη-
της Σάσας συζύγου του συγγραφέα, που ως ακοίμητος φρουρός 
υπερασπίζεται το πνευματικό έργο του συζύγου της με αυτο-
θυσία. Είναι πράγματι φωτεινό παράδειγμα δημιουργικής ζωής. 
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Μυρτώ Βαξεβάνη
Πρακτικά έρωτος

ποίηση
εκδόσεις Ars Poetica

Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 80

Το παρόν βιβλίο είναι πρώτο 
ποιητικό έργο της Μυρτώς 

Βαξεβάνη, με τίτλο «Πρακτικά 
Έρωτος». Ας μου επιτραπεί να μι-
λήσω ως αναγνώστης ― ως ένας 
κριτικός φίλος των ποιημάτων 
της Μυρτώς μιας και κατά την 
σύνθεση της συλλογής είχα την 
ευκαιρία να παρακολουθήσω την 
επώαση ορισμένων ψηφίδων της.

Έχοντας επομένως, επισκε-
φθεί τα «Πρακτικά Έρωτος» εκ 
νέου από την εποχή της δημοσί-
ευσής τους ―μιας και η ποίηση, 
όπως και κάθε τέχνη που την 
κοιτάμε και μας κοιτά στα μάτια, 
ζητά από μέρους μας μία σχέση 
εξακολουθητική και γόνιμη― θα 
ήθελα εδώ να εστιάσω σε τρεις 
παραμέτρους του έργου που μάς 

τροφοδοτούν διόλου ευκαταφρό-
νητα κλειδιά και αντικλείδια ει-
σόδου και περιδιάβασης του ποι-
ητικού του σώματός.

H πρώτη αφορά την γλώσσα 
και το ύφος των ποιημάτων της 
Μυρτώς, η δεύτερη, τη σχέση της 
γραφής της με ό,τι αποκαλούμε 
βίωμα και πιο συγκεκριμένα, βίω-
μα ερωτικό και η τρίτη, στη στά-
ση που διαμορφώνει ως νέα ποι-
ήτρια απέναντι στην τέχνη της.

Ας ξεκινήσουμε από τη γλωσ-
σική σκευή των ποιημάτων της 
Μυρτώς. Εδώ προ-απαιτείται μία 
λεπτή, αλλά απαραίτητη, κατά 
τη γνώμη, μου διάκριση: μεταξύ 
του τρόπου που γράφει η Μυρτώ 
ως ποιήτρια — πρώτη ομιλήτρια, 
ως δηλαδή δημιουργός ενός λό-
γου-πομπού που αρθρώνεται με 
ιδίαν βούληση σε πρώτο χρόνο, 
και των μέσων που μετέρχεται, 
από την άλλη, ως ποιήτρια — 
αντιφωνήτρια, ως φωνή, δηλαδή 
που αποκρίνεται σε κάποιο άλλο 
πρόσωπο που είχε το προνόμιο 
του πρώτου βήματος σε έναν με-
ταξύ τους διάλογο. 

Ο πρώτο τρόπος της Μυρτώς 
μαρτυρεί στενή μαθητεία στα 
γλωσσικά μονοπάτια που έχει 
ανοίξει, επί παραδείγματι, με τα 
ωριμότερα έργα της η Κική Δη-
μουλά: «Το νόημα κόπηκε της 
σύντομης ζωής της / σαν το σγου-
ρόμαλλο κεφάλι της / το χάιδεψε 
η λαιμητόμος λογική σου» (Μετα-
στάσα στιγμή, σ. 44) «Με κατηχεί 
η Θεά βροχή. / Είσοδος δραματική 
στο τέλος μέρας ανάδρομης θεα-
ματικά εξασφαλίσθη / από αδένες 

Nesides 13 - Nov 05.indd   138Nesides 13 - Nov 05.indd   138 7/11/2015   7:59:49 πμ7/11/2015   7:59:49 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



139

Νησίδες 13 | K Y M A T I Σ M O I  -  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

δακρυγόνους, / αρκούντως νεφε-
λώδεις και κρυψίνοες» (Pathetic 
fallacy, σ. 63). 

Κι, ευτυχώς, όχι μόνον της 
Δημουλά: στη χρήση των επιθέ-
των, λόγου χάριν, ηχούν, κι όχι 
μόνο στο βάθος, συχνότητες, στις 
οποίες ανεβοκατέβηκε, όχι σπά-
νια, μία φωνή πολύ διαφορετική 
της Δημουλά, τόσο σε τονικότη-
τα, όσο και σε λεκτικούς χυμούς 
όπως, εν προκειμένω, του Οδ. 
Ελύτη: «ακτέριστη ταφή» (σ. 62), 
«ανήκεστος βλάβη» (σ. 61) «Ω, τα 
άλκιμα ταξίδια των ακτιδερών 
του άκρων». Άλλωστε στους εναρ-
κτήριους στίχους του ίδιου ποιή-
ματος (Έσσεται ήμαρ, σ. 64) ρητά 
η Μυρτώ δηλώνει: «Ω, ο ήλιος ο 
πρώτος, / ο ήλιος ο ηλιάτορας πα-
τήρ μου».

Θα άξιζε, θαρρώ, να συνδη-
λώσουμε στη διαμόρφωση αυτού 
του μεικτού γλωσσικού χώρου 
όπου αναδύονται τα ποιήματα 
της συλλογής και τη λειτουργία 
του επιρρήματος, αυτή τη φορά 
έλκουσα την καταγωγή της από 
την καβαφική όρχηση: «Ωραία 
που ήταν, άνω, ψηλά, / ευάερα, 
ευήλια» (Ατελές, σ. 47) «Και πάλι 
στα εντός / υγρή, γλυκιά εμμονή 
στο μάγουλο επιστρέφει. / Έξω 
είναι εδώ και μέσα εκεί. / Η φύ-
ση δε λαθεύει» (Pathetic fallacy, 
σ. 63).

Είναι, νομίζω, ήδη σαφές, πως 
η φωνή των «Πρακτικών Έρωτος» 
δεν επαναπαύεται σε μονότροπες 
γλωσσικές λύσεις. Δεν θέλει να 
εξαντληθεί σε μία μονοκοντυ-
λιά δημοτικής, είτε σε μία υπα-

ναχώρηση της σε λόγιες ευκολίες 
― χάριν ενός ορισμένου εντυπω-
σιασμού ίσως, που δεν είναι ασυ-
νήθιστος στις μέρες μας.

Η σχέση της με τη γλώσσα 
είναι πρωτεϊκής υφής. Μεταμορ-
φώνεται κατά το ύψος ή το βά-
θος του στίχου ― αναπλάθεται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία που 
επιδιώκει να αποδώσει στην εκά-
στοτε στροφή της. 

Τούτο εκτιμώ, πως λειτουργεί 
με μεγαλύτερη διαύγεια και δρα-
στικότητα στα ποιήματα — αντι-
φώνησης της συλλογής, όπως θα 
μπορούσαμε να τα πούμε χάριν 
της αφετηριακής μας διάκρισης: 
στα ποιήματα όπου αποκρίνο-
νται άλλοτε σε έναν κρυφό, το 
πιο συχνά όμως σ’ έναν δηλωμέ-
νο συνομιλητή, συνοδοιπόρο της 
ποιήτριας.

Σε αυτά τα ποιήματα η Μυρ-
τώ ενδύεται στοιχεία από το 
ύφος και το γλωσσικό στίγμα 
των ίδιων, αυτών προσώπων, στα 
οποία απευθύνεται – ιδού ορισμέ-
να δείγματα γραφής: «Για πού 
το βαλε η καρδιά μου μ’ ανοιχτά 
πανιά; / Την αλήθεια σου να ψαύ-
σει σε απουσία βασιλιά.» (Υπεν-
θύμιση, σ. 15) η επωδός «Δε θα 
αγαπήσω / Δε θα αγαπήσω» στο 
ποίημα «Ο ασυγχώρητος» (σ. 45), 
ή ολόκληρα εδάφια από τα ποιή-
ματα Μήνις ασθμαίνουσα (σ. 60), 
Απόστροφος (σ. 27) ή Αστερούσια 
(σελ. 25).

Είναι επομένως, θα έλεγε κά-
ποιος, εκ των ουκ άνευ ― ή όπως 
θα το περιέγραφε κάποιος άλλος, 
υποδεικνύοντας την σαφήνεια 
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του τίτλου του ίδιου του βιβλίου 
«Πρακτικά έρωτος», επιβεβλημένο 
το να μας απασχολήσει η σχέση 
της γραφής της Μυρτώς με ό,τι 
αποκαλούμε βίωμα και μάλιστα, 
βίωμα ερωτικό. 

Ο έρωτας μέσα στα ποιήματα 
της Μυρτώς είναι γεγονός πληθυ-
ντικό: άλλοτε ένωση ή θαύμα ― 
«το θαύμα το θεόρατο: / σαν βάζει 
σκάλα ο επουράνιος τον πάνδημο 
να βρει» (Συγκ-Ερασμός, σ. 37), κι 
άλλοτε τυφλότητα, πτώση, βάθος 
ζοφερό: «Περπάτησα στον έρωτα, 
τυφλή, μαργιολεμένη» (Σε χρόνο 
αόριστο, σ. 58).

Όμως, είτε έτσι, είτε αλλιώς, 
ο έρωτας για την Μυρτώ, είναι 
ξεκάθαρα βιωτέος ― γεγονός που 
αξίζει κανείς να τον ζει εξακολου-
θητικά στο κορμί, θα προσέθετα, 
στο ατέρμονο και ποικίλο μας 
γίγνεσθαι, επομένως και στο με-
λάνι και στο σκαλισμένο μας με 
ποιήματα χαρτί: «Οι φλέβες μας / 
δεν μας ανήκουν. // Δρόμοι για να 
περνάει ο έρωτας.» (Παραπεμπτι-
κό, σ. 38).

«Να εκραγώ σε εκατομμύρια 
ερωτόνια, / να φτάσω να σου φο-
ρέσω φώσφορο» (Άφιξη, σ. 38)

Και η ποίηση ― ποια η λει-
τουργία της σε αυτή την κοσμο-

γονία; Να την καταγράφει εν είδη 
πρακτικών ως σαρωτής ενός ορι-
σμένου φωτοτυπικού μηχανήμα-
τος ή ως ανασύνθεση, ως μια δεύ-
τερη, με άλλα λόγια, κοσμογονία, 
ομογάλακτη και ικανή να αποδώ-
σει την ερωτική; 

Στο ποίημα Άσκηση του άρρη-
του (σελ. 75) σημειώνεται, κατά 
τη γνώμη μου, η κορύφωση των 
όσων εντοπίζει μέχρι στιγμής μέ-
σα στην ποιητική πράξη η Μυρτώ 
ως μία νέα τεχνίτρια του στίχου 
― ενός στίχου που σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να μην το προσπε-
ράσουμε αυτό αστόχαστα, ξεδι-
ψάει τα χείλη του στα νερά του 
ατόφιου τραγουδιού, ή όπως πιο 
ανάγλυφα δηλώνει η ίδια: «στο 
γιώτα και στο ρω πίνω νερό» (Σώ-
ματα, σ. 72).

Ναι, η ποιητική πράξη ― ενέ-
χει το σπέρμα της μεταμόρφωσης, 
το πρωτοκύτταρο μιας κοσμογο-
νίας εν εξελίξει («Μίλησε γλώσσα, 
μίλησε / αν τώρα εσύ τολμάς. / 
Στα ανείπωτα δώσε φωνή / και τα 
κρυμμένα ξέθαψε» ― Forte, σ. 
73) και ακριβώς γι’ αυτό αναγνω-
ρίζεται ως «ιδανικό τροχιοδεικτικό 
/ σε κάθε πόλεμο και ειρήνη του 
μυαλού μου» (Jouissance, σ. 70).

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Φραγκίσκος Καλαβάσης
Η ποικιλία της επανάληψης

ποίηση
Gutenberg, Αθήνα 2015

σελ. 76.

Δεν πέρασε καιρός από τότε που 
οι Έγχρωμες Σκιές (Gutenberg 

2011) μας άνοιξαν τον δρό-
μο της ανάγνωσης-περιδιάβασης 
στην πρώτη ποιητική συλλογή 
του Φραγκίσκου Καλαβάση. Μαζί 
περπατήσαμε στην Οδό Εκείνης, 
κοντοσταθήκαμε στην Αρχή της 
αβεβαιότητας και αναζητήσαμε 
Το μέτρο της απώλειας. Η περι-
πλάνηση μας οδήγησε στην Ποι-
κιλία της επανάληψης με προσδο-
κίες νέων αναμνήσεων. 

Η συγκεκριμένη ποιητι-
κή συλλογή ―όπως και η προη-
γούμενη― μπορεί να ειδωθεί ως 
μια κίνηση ενάντια στην παραί-

τηση και τον εφησυχασμό, ενά-
ντια σε κάθε προσπάθεια υποβι-
βασμού των σκέψεων, των αισθη-
μάτων, των αισθήσεων, στο επίπε-
δο μιας πρακτικής απλούστευσης. 
Όπως γράφει ο Καλαβάσης στις 
Έγχρωμες Σκιές: «…μπορείς να ξε-
φύγεις από την πόλη με τις δι-
κές σου διαδρομές». Και για όλα 
αυτά που νιώθουμε και θέλουμε 
να πούμε, η τέχνη μοιάζει να εί-
ναι ο δρόμος. Ίσως να είναι ο μό-
νος δρόμος. Η πρώτη του ποιητι-
κή συλλογή ήταν η αφετηρία, η 
αρχή του δρόμου. Κι εμείς καλού-
μαστε να περπατήσουμε μαζί του, 
στο χώμα που περπάτησε, σε κάθε 
στροφή, να γνωρίσουμε τους αν-
θρώπους που συνάντησε, φιγού-
ρες της ζωής που προσπερνάμε 
με βιασύνη, στην επανάληψη της 
καθημερινότητάς μας. 

Στην ποίηση του Φραγκίσκου 
Καλαβάση οι στίχοι μας καλούν 
να δούμε όσα δεν βλέπουμε. Πράγ-
ματι, ένας ποιητής αντιλαμβάνε-
ται τους κραδασμούς και είναι 
ικανός να κάνει τους ανθρώπους 
να βλέπουν και να ακούν περισ-
σότερα από όσα θα μπορούσαν 
να δουν ή να ακούσουν χωρίς τη 
βοήθειά του. Έτσι, ο αναγνώστης 
περιπλανάται στους στίχους σαν 
σε γνωστά σοκάκια και συναντά 
οικείους ανθρώπους του μικρόκο-
σμού του, όπως αποτυπώνονται 
στη συγκεκριμένη ποιητική καθη-
μερινότητα. 

Περιπλανώμενοι μπαίνουμε 
και στο σπιτάκι της κυρίας Ήβης:

Είναι όλες τους μοναχικά 
εκεί… κοιτάζοντας τη θέα των 
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ονείρων τους...
Άλλοτε οι άνθρωποι δεν φαί-

νονται. Ίσως υπονοούνται. Ίσως 
η κλειστή πόρτα τους αντικαθι-
στά.

Κανείς δεν γνώριζε τον αριθ-
μό του σπιτιού, / μόνο την πρά-
σινη πόρτα... / Τώρα η γειτονιά 
έχει αλλάξει, / Ποτέ δεν έλαβε τις 
ειδήσεις μας η πράσινη πόρτα, / 
Ποτέ δεν μάθαμε, τι απογίναμε...

«Σημείο αναφοράς Άγνωστο» 
θα πει, προβάλλοντας την εικόνα 
του άλλου, του γείτονα που μπο-
ρεί να τον γνωρίζουμε ελάχιστα, 
αλλά που η ύπαρξή του συνδέε-
ται τόσο με την ζωή μας. 

Οι ήρωες είναι οι απλοί και 
καθημερινοί άνθρωποι, μορφές 
της λύπης, της πλωτής ελπίδας, 
ή του βωβού πόνου. Όμως τα 
βουβά, άγνωστα πρόσωπα μοιά-
ζει να κάνουν τον πιο δυνατό 
θόρυβο στ’ αυτιά και την καρδιά 
του αναγνώστη. Γιατί οι λέξεις 
είναι ένας δρόμος. Αλλά οι σιω-
πές ―πολλές φορές― είναι πιο 
δυνατές.

 Άγνωστα πρόσωπα, / τα προ-
σπεράσαμε γρήγορα / αποφεύγο-
ντας το βλέμμα τους. / -Ένα κορί-
τσι ανάμεσά τους / δεν έκλεισε τα 
μάτια του ποτέ.

 Κοντοστάθηκα. Γύρισα σελί-
δες, πήγα πίσω και ξαναδιάβα-
σα άλλη μια φορά την τελευταία 
στροφή του ποιήματος με τίτλο 
Παράξενο:

 Πήρε το ξένο χέρι / για να 
σβήσει / τα μάτια / να μην κοιτά-
ζουν πια / προς το μέσα του.

 Για μένα δεν ήταν παράξε-

νο. Ήταν μάλλον αληθινό. Ίσως 
το κορίτσι να ήταν ‘ο άλλος’, ίσως 
να ήμουν εγώ. Ίσως ο καθένας 
από εμάς μέσα του, εκεί όπου:

 Η ομίχλη / μας εμπόδιζε να 
δούμε / κι άνοιγε τον χώρο της 
φαντασίας / προς την μεριά των 
φόβων.

 και θα συμπληρώσει, 
Αβρόχοις ποσί
Βρέχει παντού 
πάνω και κάτω 
στις βαθύτερες σκέψεις 
τις μύχιες.
(…)
Τριγύρω οδύνη 
μα η ζωή παραμένει 
ρηχή.
Σε κανένα δεν δίνει 
εδώ κάτω 
χαρά η βροχή.
Και οι σταγόνες της βροχής 

κυλούν σαν σταγόνες μνήμης. 
Στιγμές που θέλει να τις θυμάται 
κανείς, ή που θέλει να τις ξεχά-
σει. Στιγμές μοναχικές, στιγμές 
μελαγχολικές. 

Η ποίησή του μοιάζει με το 
τραγούδι ενός μοναχικού παρα-
τηρητή και ταξιδιώτη της ζωής. 
Ίσως να μην είναι τυχαία η 
εμφάνιση του ερημίτη στα ποι-
ήματά του. Η εικόνα του ερημί-
τη έρχεται, χάνεται, ξαναεμφανί-
ζεται σαν κρυφός αφηγητής, σαν 
αόρατος συνοδοιπόρος. Η μονα-
χικότητα των στιγμών που περι-
γράφει σε πολλά ποιήματα ίσως 
να χαρακτηρίζει τον ίδιο. Μια 
μοναχικότητα όχι με την έννοια 
της φυγής, μιας κίνησης απομά-
κρυνσης, όσο μιας κίνησης προς 
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κάτι νέο ― αφύπνιση των αισθή-
σεων, ανάπτυξη του νου και 
πνευματική ανάταση.

Ο λόγος του διακατέχεται από 
μια πνοή αλήθειας. Κι ενώ μοιά-
ζει με μια εξιστόρηση, δεν βουλιά-
ζει στην πεζολογία αλλά κατορ-
θώνει να κινείται πέρα από την 
τριβή. Η ποίηση του Καλαβάση 
είναι μια παρατήρηση, αλλά και 
μια εξομολόγηση με συναισθήμα-
τα που ξεχειλίζουν από πρόσωπα 
που δεν μιλούν:

Τα γεγονότα τρόμαξαν όλη 
τη χώρα

λίγοι επέζησαν
και μια γυναίκα που ήταν στη 

σκιά των γεγονότων.
 (…)
Μόνο η δική της σιωπή
φέρνει λίγο χρώμα από την 

αλήθεια (…)
γράφει στο ποίημά του με 

τίτλο Το χρώμα της σκιάς,και 
συνεχίζει στον Φαύλο κύκλο:

Κοντοστέκεσαι / στις εκδο-
χές της ιστορίας διστάζεις / δια-
λέγεις / πάλι στην αυταπάτη της 
δικαίωσης / που σε είχε οδηγήσει 
στην ήττα. 

Ο δημιουργός δείχνει μια 
αντιπάθεια για την περιττολογία, 
ενώ το ασαφές ιστορικό και χρο-
νικό πλαίσιο δίνει μια διαχρονι-
κή ισχύ στα λεγόμενά του. Απο-
στασιοποιεί τους υπόγειους διδα-
κτικούς απόηχους και επιλέγει να 
αναδείξει την ένταση της αφήγη-
σηςμέσα από τη λιτότητα. Ωστόσο 
ο στίχος δεν είναι αποστεωμένος. 
Την ποιητική του έκφραση στο-

λίζουν ποικιλότροπα εκφραστικά 
μέσα που πολλές φορές υποδη-
λώνουν την λεπτή ειρωνεία των 
λεγομένων.

Η ανατροπή και η αντίφαση 
φαίνεται να είναι στοιχεία κομ-
βικής σημασίας στην ποίηση του 
Φραγκίσκου Καλαβάση. 

Μήπως όμως δεν είναι κομβι-
κά στοιχεία της ίδιας της ζωής; 

Αντιφάσεις της ζωής
Αν δεν ήταν το σούρουπο / 

θα ήταν τα μάτια σου. / Αν δεν 
ήταν η θάλασσα / θα ήταν το γέ-
λιο σου. / Αν δεν ήταν το ποίημα 
/ θα ήσουν εδώ. 

Η διαχρονική ισχύς των λεγο-
μένων του δημιουργού επιτρέπει 
ποικίλες αναγνώσεις. Ωστόσο, το 
ασαφές ιστορικό και χρονικό πλαί-
σιο της πρώτης ποιητικής συλλο-
γής αντικαθίσταται από έναν αόρι-
στο χρονικό προσδιορισμό στην 
παρούσα ποιητική συλλογή: μια 
Κυριακή. Ίσως μια οποιαδήποτε 
Κυριακή, εκείνη που ήρθε ή που 
προσμένουμε να έρθει. Μια Κυρια-
κή που μπορεί να μην έρθει ποτέ.

 Ανατροπή.
Ακόμα και στις ανθρώπινες 

σχέσεις. Κυρίως εκεί.
Κάθισαν πλάι σιωπηλά,
απέναντι μια άλλη χώρα 
απομακρυνόταν.
Χαϊδεύτηκαν μελαγχολικά, 
γύρω μια άλλη γλώσσα 
ακουγόταν.
Ονειρεύτηκαν πάντα κρυφά, 
το δικό τους όνειρο 
απαγορευόταν.
Χάθηκαν τελείως ξαφνικά, 
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κάποιος πήρε τη φωτογραφία 
από εκεί που κρεμόταν.

Κρυμμένες αλήθειες και ανο-
μολόγητοι έρωτες γύρω από μια 
φωτογραφία. Πρόσωπα που βγαί-
νουν από το πλαίσιο της στατικής 
εικόνας που τα περικλείει και χο-
ρεύουν στα μάτια μας έναν έρωτα 
χωρίς τέλος, μέχρι που ένα αδιόρα-
το χέρι ξεκρεμά την φωτογραφία.

Στα έργα του αναδεικνύε-
ται ένας πηγαίος ερωτισμός που 
χαρακτηρίζεται περισσότερο ως 
ερωτισμός οραμάτων και λιγό-
τερο ως ένα τραγικό πάθος. Για 
τον ίδιο τον καλλιτέχνη ο έρω-
τας εμπεριέχει την ηδονή, αλλά 
και τη θλίψη, οι σχέσεις στηρίζο-
νται στη φυσική έλξη, αλλά και 
στη συνειδητή καλλιέργεια της 
επιθυμίας, καθώς η απουσία είναι 
αισθητά βασανιστική. Όπως στη 

Μεσογειακή συνομιλία, όπου το 
συμπαγές σώμα του κειμένου και 
το ύφος του λόγου υψώνουν στα 
μάτια μας κάτι τόσο αινιγματικά 
προκλητικό.

Ο έρωτας στα ποιήματα του 
Φραγκίσκου Καλαβάση είναι μια 
μαγνητική δύναμη που έλκει το 
ανεκπλήρωτο και έχει τις απο-
χρώσεις της μελαγχολίας, της 
νοσταλγίας, της περιπάθειας, της 
τρυφερότητας. 

Στον κόσμο των μοναδικών 
στιγμών και των κρυφών ερω-
τικών επαναλήψεων ή όταν η 
αγάπη παίζει κρυφτό, όπου εσύ

την αναγνωρίζεις συνέχεια / 
και την ψάχνεις παντού / καθ’ 
υποτροπή και κατ’ επανάληψη. 

Η ποικιλία της επανάληψης.
Ίσως αυτή να είναι και η γοη-

τεία της επανάληψης.
ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΔΑΚΗ
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Gώρα Παρδάλη-Σωτρίλλη 
Πνοές
ποίηση

εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2015
σελ. 74

Ζεύγη αντιθέσεων είναι η ζωή 
την άνοιξη που στροβιλίζο-

νται μες στην ερωτική μυρωδιά 
του μεσημεριού και μας θυμίζουν 
τα χρόνια που έφυγαν μ’ ανύπο-
πτη γλυκάδα, σκεφτόμουν…

Ξεκινούσε η Εβδομάδα των 
Παθών. Στην άλλη άκρητου τη-
λεφώνου, η βραχνή φωνή της Δώ-
ρας Παρδάλη-Σωτρίλλη μου κοι-
νοποιούσε την κυκλοφορία της 
νέας ποιητικής συλλογής της με 
τίτλο Πνοές, από τις εκδόσεις 
«Ζήτη» και με εξώφυλλο που φι-
λοτέχνησε η γνωστή ζωγράφος Ει-
ρήνη Βαζούκου.

Πόσες φορές η άνοιξη έχει δώ-
σει εικόνες απαράμιλλης ομορ-
φιάς και συναισθηματικής φόρ-
τισης στην Τέχνη, ξανασκεφτό-
μουν…

Στον ενεστώτα χρόνο / το φως 
δεν κλείνει την πληγή / ούτε φεγ-
γίζει την ψυχή / απογυμνώνει 
μόνο / την αθυμία των ημερών.

Η Δώρα Παρδάλη κουβαλώ-
ντας τα συναισθήματα που δημι-
ουργούν οι κοινωνικές αλλαγές κι 
ονειρευόμενη τους τρόπους βελ-
τίωσης των υπαρχουσών συνθη-
κών, μας καθοδηγεί με περιγράμ-
ματα ποιητικά σ’ ένα κόσμο νο-
σταλγικό, σχεδόν ρομαντικό. Άλ-
λωστε ο Ρομαντισμός υπήρξε ένα 
κίνημα ιδεολογικό του 19ου αιώ-
να, του οποίου οι επιρροές ψαύ-

ουν τη συνείδηση της νεοελληνι-
κής κοινωνίας ως και τις μέρες 
μας. Με την τεχνική του εσωτε-
ρικού μονολόγου, η Δώρα Παρδά-
λη παραθέτει με λεπτομερή ακρί-
βεια όλο το πλέγμα των γύρω της 
σχέσεων (οικογενειακών, φιλικών, 
ερωτικών, κοινωνικών, εξουσί-
ας κ.λ.π.) και των προσώπων που 
παίρνουν μέρος σ’ αυτό το ποιη-
τικό σύμπαν. Μια ζωή στο μικρο-
σκόπιο της υπομονής. Μια ζωή 
αφιερωμένη στη γλώσσα και τη 
διδαχή και τα τελευταία χρόνια 
καταφύγιο της η ποίηση. Παρη-
γοριά κι ανάγκη λυτρωτική. 

Η νοσταλγία
εξιδανικεύει
τα μακρινά 
τα μέτρια
τα απολεσθέντα
τα αγαπημένα.

Στην τρίτη ποιητική συλλογή 
της Δώρας Παρδάλη (μετά τις «Κυ-
ψελίδες» το 2002 και τις «Ροές» 
το 2005), οι λέξεις έχουν ένα ει-
δικό βάρος και βοηθούν τα ίδια 
τα ποιήματα να επιδέχονται ερ-
μηνείες μέσα από της συγκίνησης 
το απύθμενο κεφάλαιο. Η γλώσ-
σα διατηρεί τη δική της οντολο-
γία. Έχει μια ακτινοβολία ιδιαίτε-
ρη, όπως τα χρώματα ενός πίνα-
κα εξπρεσιονιστικού. Οι στρωμα-
τώσεις των θεσμών και της παρά-
δοσης βοηθούν την ίδια να βρει το 
κουράγιο να αναζητήσει τον προ-
σωπικό της ήλιο, παραμερίζοντας 
όλα εκείνα τα γεγονότα και τις κα-
ταστάσεις που τον στραγγαλίζουν. 
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Υγρασία, υγρασία / ας βγει ο 
ήλιος / να με φλογίσει / να με ξυ-
πνήσει / απ’ την αθέλητη νάρκη 
μου / να με κεράσει χάδι για γλυ-
κό / ν’ αχνοφανεί ξανά / το γέλιο 
το απίκραντο.

Η ίδια η δημιουργός πιστεύ-
οντας πως η τέχνη της ποίησης 
πρέπει να ακολουθεί την επικαι-
ρότητα, μας παρουσιάζει δείγμα-
τα που συνάδουν με τη σκληρή 
πραγματικότητα όπου «τα παι-
διά μαθαίνουν αριθμητική καθώς 
μετρούν τα φέρετρα των φίλων 
τους», στης Ανατολής τα μέρη και 
οι άμαχοι βιώνουν τη δυστυχία, 
την απανθρωπιά «κλαίγοντας χω-
ρίς δάκρυα» και υπομένοντας «το 
τσαλάκωμα της Ειρήνης». Ο κύ-
κλος της βίας δε σταματά ποτέ. 
Εκτός κι αν αποφασίσει ο τελευ-
ταίος κρίκος αυτής της αλυσίδας 
να τη σπάσει μια για πάντα.

Η Δώρα Παρδάλη προσεγγίζει 
όμως με τρυφερότητα τη σοφία 
του ελληνικού λαού που γνωρί-
ζει πώς να ελαφραίνει τις πληγές 
που του δημιούργησαν οι άλλοι 
σκορπώντας γύρω του «μέρες της 
μεγάλης κατήφειας».

Ξηλωμένα παράσημα τα προ-
σόντα / του λαού / και οι αξίες 
μετανάστευσαν. Άλλοτε οπτασιά-
ζεται και σιγοψιθυρίζει: Ψηλά στο 
περβάζι άνθρωποι / νέοι με χέρια 
κρεμασμένα / σαν κλαδιά, λες και 
ικετευαν / μ’ εκείνα τα μάτια τα 
θλιμμένα.

Είναι η λυτρωτική άυλη στιγ-
μή που υλοποιείται η ελπίδα με 
τη βοήθεια της πίστης μέσα από 
την προσευχή. Προσδοκώντας το 

θαύμα, οδηγείται συχνά σε μια εκ 
βαθέων παράκληση:

Παγιδευμένοι / στην ανυπολη-
ψία των ημερών / κλειστά τα φω-
τεινά χαμόγελα. /

Όλο και λιγοστεύει το άκου-
σμα / της καλημέρας. / Μέρες θλί-
ψης

...
Αγωνία... Αδιέξοδο...

Κι άλλοτε εκστασιασμένη από 
την αταραξία, διαλογίζεται σε δει-
λινά ευήλια. Είναι οι χρυσές στιγ-
μές του τοπίου που μας χαρίζει 
το νησιωτικό σύμπλεγμα της Δω-
δεκανήσου, εκεί όπου η θάλασσα 
γυμνάζεται με υπομονή και μας 
στέλνει τη δροσιά των αλέκια-
στων μηνυμάτων της. 

Καθισμένη στο βράχο αγνα-
ντεύω / το απέραντο γαλάζιο. / 
θαλερό πράσινο γύρω μου / κί-
τρινα μουσχουράκια / ξεμυτίζουν 
ανάμεσα στους θάμνους / ευωδιά-
ζοντας τους κάλυκες. / Βιάζονται 
να γίνουνε στεφάνι.

Κι όταν αλαφρώσει η ψυχή 
και γίνει σωστό θαλασσοπούλι ξα-
ναμετράει με ακρίβεια τις αλή-
θειες της ζωής, μεταλαβαίνοντας 
ουρανό κι ανταποδίδοντας ευ-
γνωμοσύνη.

Τα ποιήματα-τοπία παρατίθε-
νται ως βασικός παράγοντας του 
ίδιου του ανθρώπου και του πολι-
τισμού. Σε εποχές υπέρμετρης λα-
τρείας της τεχνολογίας, ο επανα-
προσδιορισμός της σχέσης του αν-
θρώπου με τη φύση του, γίνεται 
ιδιαίτερα επίκαιρος. Η Δώρα Παρ-

Nesides 13 - Nov 05.indd   146Nesides 13 - Nov 05.indd   146 7/11/2015   7:59:50 πμ7/11/2015   7:59:50 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



147

δάλη ταξιδεύει αντιμέτωπη με τα 
συντρίμμια του καιρού μας κι 
ονειρεύεται τη ζωή μ’ ένα άλλο 
οικοσύστημα.

Σε περιπάτους έμπνευσης
μέσα στ’ άγρια βοτάνια
στα σκίνα και στα κυκλάμινα
έγραψε την «Ηλακάτη»
η Ήριννα. Μέσα σ’ αυτή
τη μοσχοβολιά,
τη λουλουδένια επιφάνεια,
τη χάρη, τη μαγεία,
την επίγεια.

Βέβαια όλη μας η ζωή, οι επι-
λογές μας, τα διαβάσματά μας, οι 
σκέψεις μας παίζουν σημαντικό 
ρόλο στη στάση μας απέναντι στις 
δύσκολες συγκυρίες που παρουσι-
άζονται. Μόνο που χρειαζόμαστε 
όλοι τα στηρίγματά μας. Από τους 
φίλους μέχρι το πολιτικό τοπίο. 
Δίχως τη δημιουργία κατάλληλων 
πνευματικών βιότοπων, όπου αν-
θίζουμε, μπορούμε εύκολα να μα-
ραθούμε σταδιακά. Κι ας μη ξε-
χνάμε πως στη λεπτομέρεια κρίνο-
νται και κρύβονται όλα.

Το ποιητικό έργο «ΠΝΟΕΣ» εί-
ναι μια δοκιμασία που μοιράζε-
ται ανάμεσα στα όρια της επιθυ-
μίας, της πραγματικότητας και 
της γραφής. Η Δώρα Παρδάλη 

περνά διαδοχικά μέσα από διά-
φορα «εγώ», όπως π.χ. από σώμα 
που πάσχει σε σώμα που πράττει 
και ξαναβιώνει συναισθήματα και 
πράξεις που έχουν ήδη συντελε-
στεί «εκεί και τότε». Σε μια Ελλά-
δα προγενέστερη, σ’ ένα Λονδίνο 
Ελισαβετιανό, σε μια έρημο αλαρ-
γινή, όπου τα σφαχτάρια της στέ-
πας δεν έχουν ηλικία…

Η Δώρα Παρδάλη ως φιλόλο-
γος, επιλέγει ως μότο σε κάποια 
ποιήματά της αποφθέγματα των 
αρχαίων, όπως του Ηράκλειτου 
(που δεν εξηγεί σοφά μόνο τον 
ύπνο, αλλά και τον πόλεμο), του 
Σοφοκλή, της Σαπφούς κ.λ.π. 
που κάνουν κύκλους διαδοχικούς 
και μας οδηγούν στο σύμβολο 
της αιώνιας ομορφιάς, την αγά-
πη. Ζωντανεύει τα μέσα για μια 
ισχυρότερη ενόραση του κόσμου, 
ο οποίος παρά τις δυσκολίες δεν 
θα πάψει ποτέ να είναι μια ξέ-
φρενη σπατάλη συναισθημάτων.

Τελειώνοντας θα ήθελα να 
επαναλάβω μαζί με το Νίτσε: 
«Κι αν σου λείψουνε πια, αγαπη-
τή μας κυρία Δώρα, όλες οι σκά-
λες πρέπει να μάθεις ν’ ανεβαίνεις 
πάνω στο ίδιο το πνεύμα σου. 
Πώς αλλιώς θα ήθελες ν’ ανέβεις 
ψηλότερα;»

ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΛΑΓΙΑΛΗ-ΤΣΙΑΛΙΚ
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Προβολές

Βίκυ Θεολόγη-Γιακουμάκη
Η Θεατρική Ιστορία της Ρόδου 

1900-1975
Τέχνη, Ρόδος 2015

σελ. 114

Από την πρώτη ιστορικά κατα-
γραμμένη θεατρική παράστα-

ση στη Ρόδο (“Αι δύο λοχίαι” στις 
5 Ιουνίου 1908 από τον Γυμνα-
στικό Σύλλογο Διαγόρα) μέχρι τις 
παραστάσεις που οργάνωσε ο Πο-
λιτιστικός Οργανισμός του Δήμου 
γύρω στο 1974-75, ο αναγνώστης 
θα παρακολουθήσει σαν σε πα-
νόραμα μια σφύζουσα και ενδι-
αφέρουσα, όπως αποκαλύπτεται, 
δραστηριότητα ανθρώπων και 
συλλόγων, με σημαντική πολιτι-
στική αξία.

Η συγγραφέας, μέσα από μια 
ευσυνείδητη μελέτη ποικίλων αρ-
χειακών πηγών, ανασυστήνει μια 
συναρπαστική διαδρομή: από τις 
ερασιτεχνικές παραστάσεις των 
πρώτων δεακαετιών του περασμέ-
νου αιώνα και τις σχολικές πα-
ραστάσεις στην οργανωμένη και 
επαγγελματική παρέμβαση των 
ιταλικών αρχών, με την οικοδό-
μηση του θεάτρου Πουτσίνι (νυν 
Εθνικού) και τις παραστάσεις θε-
άτρου και μελοδράματος. Καθώς 
επίσης και τις αξιόλογες πρωτο-
βουλίες του Δήμου με την πρό-
σκληση θεατρικών σχημάτων και 
τις παραστάσεις ειδικά του αρχαί-
ου δράματος.

Ειδική αναφορά πρέπει να γί-
νει στις σπάνιες φωτογραφίες 
που δημοσιεύονται. Ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσες είναι οι φωτογραφί-
ες σκηνικών από όπερες και θεα-
τρικές παραστάσεις του θέατρου 
Πουτσίνι, αλλά και από τις πα-
λαιότερες σκηνικές παρουσιάσεις 
των ερασιτεχνικών θιάσων.

Gήμητρα Μήττα
Με παρούσα τη Μούσα
κείμενα για την ποίηση 

(1993-2014)
University Studio Press 

Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 214

Το βιβλίο περιέχει άρθρα και με-
λετήματα για 26 ποιητές και 

συγγραφείς, δημοσιευμένα κατά 
καιρούς σε λογοτεχνικά περιοδικά. 
Στο οπισθόφυλλο διευκρινίζεται 
ο τίτλος, παράθεση ενός στίχου 
του ποιητή Κώστα Ριζάκη, κυρί-
ως γιατί πίσω από την καθεμιά 
Μούσα στέκεται η μητέρα Μνη-
μοσύνη. Μνήμη ατομική και συλ-
λογική, πληγή και έρεισμα, απο-
χαιρετισμός και χαιρετισμός, πο-
ρεία προς τα πίσω και προέκταση, 
απουσία και παρουσία, λησμονιά 
και εμμονή. Αυτήν προσπαθεί να 
ανιχνεύσει η συγγραφέας σε ποιή-
ματα, ποιητικές συλλογές και, εν-
δεικτικά μόνο, στο λεγόμενο ποιη-
τικό θέατρο.
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Γιώργος Ανωγειανάκης
Αντιποίηση βιωμάτων 
ποίηση
Το Κεντρί, Θεσ/νίκη 2015, 
σελ. 62

Στέργιος Βαγγλής
Η ζωή τους μια φάρσα
Μυθιστόρημα
Εντευκτήριο, Θεσ/νίκη 2015, 
σελ. 216

Ευσταθία Δήμου
Στη σπορά των αστεριών
Πενήντα πέντε χαϊκού
Ευθύνη, Αθήνα 2011, σελ. 28

Πάνος Δρακόπουλος
Πέρασμα
Ποίημα σε 7 κινήσεις
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, 
σελ. 24

Lucia Conte Jannikis
Storia di Dora, αφήγημα
Τέχνη, Ρόδος 2015, σελ. 44

Φραγκίσκος Καλαβάσης
Η ποικιλία της επανάληψης
Ποίηση
Τυπωθήτω, Αθήνα 2015, σελ. 75

Έφη Καλογεροπούλου
Έρημος όπως έρωτας, ποίηση
Μετρονόμος, Αθήνα 2015, 
σελ. 72

Αναστασία Καραογλάνη
In full bloom, ποίηση
Ωραιόκαστρο 2015, σελ. 51

Γιώργος Λαμπράκος
Ψηφιακός Νάρκισσος, διηγήματα
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2014, 
σελ. 196

Μιχάλης Μακρόπουλος
Το δέντρο του Ιούδα
Νουβέλα
Κίχλη, Αθήνα 2014, σελ. 118

Κωνσταντίνος Μηνάς
Ιατροσόφιον του Δεκάτου Ογδό-
ου Αιώνα
Βερέττας, Κοσκινού-Ρόδος 2012, 
σελ. 328

Δήμητρα Μήττα
Με παρούσα τη Μούσα
Κείμενα για την ποίηση (1993-
2014)
USP, Θεσσαλονίκη 2015, 
σελ. 214

Βιβλία & περιοδικά που λάβαμε
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Αθηνά-Στυλιανή Μίχου
Συνιστώσες ορχήστρας, ποίηση
Αθήνα, Κέδρος 2014, σελ. 56

Νίκος Μυλόπουλος
Τέλος της περιπλάνησης
Ποίηση
Γαβριηλίδης, Αθήνα 2015, 
σελ. 84

Νίκος Ορφανίδης
Οι εκδρομείς
Πεζογράφημα
Ακτή, Λευκωσία 2015, σελ. 96

Γιάννης Παρασκευάς
Ο Πύργος των Μουσών
Μυθιστόρημα
Λιβάνης, Αθήνα 2015, σελ. 462

Δώρα Παρδάλη-Σωτρίλλη 
Πνοές, ποίηση
Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 74

Γρηγόρης Τεχλεμετζής
Η όψη
Διηγήματα
Γκοβόστης, Αθήνα 2010, σελ. 124

Μαρία Τζίκα
Ελαττωματικό χώμα, ποίηση
Το Κεντρί, Θεσ/νίκη 2015, 
σελ. 62

Αναστάσιος Χάμαλης
Τα λογογράμματα της αλήθειας
Ποίηση
Αιγαίον, Λευκωσία 2012, σελ. 42

Αποστόλης Ν. Χασταλής
Χωριό Απόλλωνα Ρόδου
Κάμειρος, Αθήνα 2014, σελ. 383
Μαρία Λουίζα Χατζηνικολάου
Σημεία Πραγματείας: Το Άπειρο
και η Ελευθερία
Τέχνη, Ρόδος 2015, σελ. 138

Ο ΣΙΣΥΦΟΣ
Εξαμηνιαίο μη κερδοσκοπικό πε-
ριοδικό
λογοτεχνίας και πολιτισμού
Ηράκλειο Αττικής, τεύχος 8
Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Πνευματική Επιθεώρηση
της Κοζάνης
Κοζάνη τεύχος 173-174
Φθινόπωρο 2014 - μισός χειμών 
2015

ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Τριμηνιαίο περιοδικό
Κέρκυρα, φυλλάδιο 153
Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2014

ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ
Εργοτάξιο εξαιρετικών αισθημά-
των
Αθήνα τεύχος 165
Ιανουάριος-Μάρτιος 2015

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
Λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό
περιοδικό
Θεσσαλονίκη, τεύχος 105
Απρίλιος-Ιούνιος 2014

Nesides 13 - Nov 05.indd   150Nesides 13 - Nov 05.indd   150 7/11/2015   7:59:50 πμ7/11/2015   7:59:50 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



151

Νησίδες 13 | Β Ι Β Λ Ι Α  &  Π Ε Ρ Ι Ο G Ι Κ Α

Nesides 13 - Nov 05.indd   151Nesides 13 - Nov 05.indd   151 7/11/2015   7:59:50 πμ7/11/2015   7:59:50 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



152

Ν.Κ. Φιλ ίππου 

Της Ιωνικής καλλονής φλογερός θαυμαστής...

Δύο δημοσιεύματα υψηλής ερωτικής θερμοκρασίας ανασύρου-
με από το μακρινό 1923. Τα ανακαλύψαμε στην εφημερίδα 

Νέα Ρόδος, δισεβδομαδιαία ριζοσπαστική έκδοση της εποχής.
Το πρώτο, κάτω από τον τίτλο “ανάποδες σκέψεις”, είναι 

μια ανταλλαγή επιστολών αναγνώστριας της εφημερίδας με ένα 
εκ των συντακτών της που υπογράφει ως “Νέηλυς”, δηλαδή ο 
άρτι αφιχθείς στη Ρόδο. Στο δεύτερο, τους “παραλογισμούς”, 
ο αρθρογράφος που διαλέγει το ψευδώνυμο “Μώμος”, αρχαί-
ος ελάσσων θεός της χλεύης και της ειρωνείας , αυτοπυρπολεί-
ται σε μια βαθύτατα, avant la lettre, εμπειρίκια έκσταση ερω-
τικής πανδαισίας.

Και τα δύο, αποκαλύπτουν πλευρές της ερωτογραφίας της 
εποχής που μας αιφνιδιάζουν με την τόλμη της έκφρασης και 
την αμεσότητα των προθέσεων. Αν μας επιτρσπεί η παράφρα-
ση, καταθέτουμε αυτά τα δημοσιεύματα ως συμβολή σε μια αρ-
χαιολογία των ερωτικών αποβλέψεων του ισχυρού φύλου. Δια-
τηρούμε την ορθογραφία των κειμένων.

 

ΑΝΑΠΟΔΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
 Ένα μυρωμένο γράμμα ― Το παράπονο της όμορφης. Εκεί 

που δεν φθάνει ο Πήγασός μου. Η αθάνατη Σμυρνιά.
 Παραθέτω κάτωθι μίαν επιστολήν την οποίαν έλαβον, δια-

τηρών την μικράν ανορθογραφίαν της.

Nesides 13 - Nov 05.indd   152Nesides 13 - Nov 05.indd   152 7/11/2015   7:59:51 πμ7/11/2015   7:59:51 πμ
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Black



153

Νησίδες 13 | Α Ν Ι Χ Ν Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Κύριε,

Με ευχαρίστησή μου εδιάβασα στη Νέα Ρόδο τον αποχαι-
ρετιστήρειο ύμνο που εγράψατε για τους παραθερίζοντες Αιγυ-
πτίους. Σας συγχαίρω δια την ειλικρίνειά σας που ομολογείτε 
ότι οι Αιγύπτιοι σας έφεραν την κίνησιν, την ζωήν και εις την 
αγοράν σας και εις τα διάφορα κοσμικά κέντρα σας. Εδώ επε-
τρέψατέ μου να σας κάμω ένα μικρό παράπονο. Μήπως και οι 
σμυρνηοί, έστω και πρόσφυγες, λίγη κίνηση και ζωή έφεραν στη 
Ρόδο; Σαν πουλιά διωγμένα από αλύπητο βοριά απ' τη φωλιά 
τους ήλθαμε στο φιλόξενο, δεν το αρνούμεθα, νησί σας και μ' 
όλα τα βάσανα και τες πίκρες μας κατωρθώσαμε σε λίγον και-
ρό ν' αναλάβωμε την πρόσχαρη και διασκεδαστική ζωή μας που 
είνε έμφυτη στους σμυρνηούς. Και έτσι προσπαθούμε στ' ακρο-
γιάλια σας να ζωντανέψωμε το γαλανό μας κύμα, στα παρθένα 
δάση και τα λιβάδια σας να αναστήσωμε τη ζωή με την ιωνική 
μας άρπα, στην ήσυχη νησιώτικη ζωή σας να σκορπίσωμε την 
πρόσχαρη και λαχταριστή ζωή μας, και τέλος στο όμορφο και 
ηλιογέννητο νησί σας να ζωντανέψωμε μια γωνιά της όμορφής 
μας και αξέχαστης Σμύρνης. Ναι! Της Σμύρνης μας...

 Όλα αυτά, Κύριε, δεν αξίζανε και δυο λόγια για μας; Για 
μήπως η ιωνική καλλονή δεν σας θέλγει τόσον, όσον η φαραω-
νίτικη;

Τότε τόσο το χειρότερον για το γούστο σας.

Με εκτίμηση πολλή

Μια Σμυρνιά

 Συμπάθα με Σμυρνιοπούλα μου που άθελά μου σου άναψα 
την ιερή σου αγανάκτησι μες στα θεϊκά σου στήθια. Μη νομί-
σης, ότι σας ξεχάσαμε. Θυμούμεθα ακόμη την θλιβερή ημέρα, 
που πράγματι σαν πουλιά διωγμένα από βοριά σας δεχθήκαμε, 
φοβισμένες, χλωμές τυλιγμένες σε κουρέλια, αλλά πάντα αγνές 
και όμορφες. Θυμούμεθα ακόμη, πώς ύστερα από ολίγον καιρό, 
χάρις στη ζωτικότητα που κρύβετε μέσα σας, αναλάβατε αμέ-
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σως την πρώτη σας ζωηράδα, την πρώτην σας λαχταριστή ζωή, 
το χαμόγελο στα χείλη και τον πόθο στην καρδία. Και πώς είνε 
δυνατόν να μη σας λατρεύη κανείς ώ ονειρεμένα πλάσματα της 
φαντασίας, αφροπλασμένες της Ιωνίας κόρες; Σεις, που με τους 
ιερούς παλμούς σας μετεδώσατε στις καρδίες μας την αγάπη και 
την λατρεία προς την ζωήν την άμωμη, την όμορφη, την αλη-
θινήν, την σπαρταριστή!

 Σεις, που έχετε διαρκώς την άνοιξη στην καρδιά και τον πα-
ράδεισο στα χείλη!

 Σεις, που έχετε τα χυτά, τα σπαρταριστά, τα αφροδίσια κορ-
μιά, τα στήθη τα αφράτα, τον κύκνειο λαιμό και πανω απ' όλα 
αυτά δυο κάρβουνα φλογερά αντίς για μάτια, που όλο καίνε 
και φλογίζουν! Κι είνε γλυκό το φλόγισμά τους!

 Όταν κανείς αντικρύση την φλογερή σας ματιά αμέσως η 
σκέψη σταματά, τα νεύρα παραλύουν και μια δύναμη υπερ-
κόσμια ωθεί την καρδιά, όπως γονατίση μπροστά σας και να 
απιθώση ευλαβώς προ του ιερού βωμού σας την λατρείαν μιας 
ιδέας, ω μάρτυρες και ηρωΐδες συγχρόνως μιας πίστεως, μιας 
λατρείας, μιας θρησκείας!

 Πώς λοιπόν να μη σας λατρεύω;
 Και εάν ως τώρα δεν είπα κι εγώ για σας τα δυο λόγια που 

ποθείς, το έκαμα από τον φόβον, μήπως ο λιβανωτός μου σας 
φανεί ξεθυμισμένος μπροστά σε τόσες σμύρνες και αλόες που 
με αυτά αλείψανε τους αχράντους σας πόδας τόσοι μεγάλοι σας 
και τρανοί ποιηταί.

 Φοβούμουνα, μη ο Πήγασός μου δεν μπορέση να πετάξη 
εις τα ύψη εκείνα, όπου σελαγίζει διαρκώς η κοσμοξακουσμένη 
ομορφιά σας την οποίαν αποθανάτισε ένας τρανός σας ποιητής 
με τους εξής του στίχους:

“Αφράτη, πεταχτή ομορφονιά
με μαύρα μάτια ως τάχουν οι αγγέλοι
Γλυκειά σαν από ζάχαρη, είτε μέλι
Να η Σμυρνιά”.

Σ' αρέσω τώρα αί! Αχ τσαχπίνα Σμυρνιά!

ΝΕΗΛΥΣ
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 ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ

Από εκεί (ο αρθρογράφος αναφέρεται στο τέμπλο της εκ-
κλησίας) η ματιά μου διηυθύνθη εις μίαν παρέαν από νέους, 
ενδεδυμένους κατά την τελευταίαν λέξιν της μόδας με σακά-
κι κορσελέ σαν κούκλες. Ήσαν τοποθετημένοι εις την πρώτην 
γραμμήν και είχον συγκεντρωμένα τα βλέμματά των εις το 
προσκυνητάρι. Μόλις έμπαινε καμμιά κυρία με τα απαραίτητα 
ντεκολτέ και τις μεταξωτές κάλτσες, ολωνών τα μάτια εστρέ-
φοντο προς την είσοδο της εκκλησίας. Υπέκυψαν εις πειρασμόν 
οπότε με πήρε και μένα ο πειρασμός. Έστρεψα μια στιγμή τα 
βλέμματά μου εις τον νάρθηκα, εξέχασα πια πως βρισκόμουνα 
εις τον οίκον του Θεού. Ενόμιζα πως έβλεπα την σκηνήν της 
κωμεντί φρανσές. Γυναίκες με ντεκολτέ, γυναίκες με μπράτσα 
γυμνά, με στήθη ανοικτά προκλητικώτατα προτεταμμένα, γυ-
ναίκες με μούτρα ασπρισμένα, κοκκινισμένα, γυναίκες με χεί-
λη βαμμένα και λάγνα, γυναίκες με λογιών, λογιών χρώματα, 
κάλτσες, φουστάνια, καπέλλα, γυναίκες πασαλειμμένες με τα 
μεθυστικώτερα των αρωμάτων σαν τραγουδίστριες κανενός κα-
φωδείου, σαν θεατρίνες, κούκλες, στρίγλες, μάγισσες, μέγαιρες, 
όλες αποβράσματα του Άδου, γεννήματα του Σατανά ωργίαζαν 
ανηθικώτατα με τα μάτια των, με το στόμα των με το κορμί 
των εις τον οίκον του Θεού. Ομολογώ, κύριοι ότι επείσθην πως 
προ πολλού ο Θεός έχει παραχωρήσει την θέσιν του εν τω οίκω 
του εις τον σατανά ίσως δια την ακρίβειαν των ενοικίων. Επί-
στευσα ότι κατ' εκείνην την πρωΐαν με είχε οδηγήσει εκεί ο Με-
φιστοφελής, όπως του Φάουστ, ίνα παραστώ εις τους γάμους 
του Οβερόν και της Τιτανίας, βασιλέων των πονηρών πνευμά-
των κατά την γερμανικήν μυθολογίαν δια να απολαύσω των 
οργίων της Βαλπουργίας νυκτός. Πηγαίνοντας κύριοι να εύρω 
τον Θεόν ευρήκα παντού τον διάβολον οργιάζοντα. Σταυροκο-
πήθηκα λοιπόν, έφτυσα τρεις φορές στον κόρφο μου και έφυ-
γα τρεχάτος.

Έτρεξα ίσια στο Κούμπουρνο και ξαπλώθηκα στην ήσυχη 
αμμουδιά για να ξεσκάσω. Ο ήλιος μόλις είχε υψωθή δύο μέτρα 
πάνω από τις κορυφές των αντικρυνών βουνών και αφειδώς 
σκορπούσε τις ακτίνες του παντού, στα βουνά, στα δάση και 
στην ήσυχη θάλασσα, της οποίας το παιγνιδιάρικο κύμα έπαι-
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ζε με την κατάξερη αμμουδιά. Δίπλα μου μια τσούρμα ψαρά-
δες τραβούσαν τα δίκτυα τους. Απέναντι τα βουνά της Ανατο-
λής καταγάλαζα. Ωμοιάζανε σαν γαλανόκορμες Θεές γυρμένες 
ανάσκελα, και οι κορφές τους αιθεροστέκανε πάνω στη λαμπρή 
τους γύμνια σαν στήθη υπερούσια.

Αμέσως ένα βάρος έφυγε από την καρδιά μου. Η ψυχή μου 
αφίνει επί στιγμήν το εγκόσμιο ενδιαίτημά της και ελαφρή σαν 
άμωμη παρθένα πετά εις τα ύψη, εις τα βουνά, εις τον ήλιον. Η 
αχλύς ήτις εσκέπαζε τους οφθαλμούς μου διαλύεται ως δια μα-
γείας και βλέπω πλέον καθαρά μέσα στα δίκτυα των ψαράδων, 
πάνω στο παιγνιδιάρικο κύμα, πάνω στα σμαραγδένια βουνά 
και μέσα στον ήλιον τον Θεόν, τον Δραπέτην της εκκλησίας. 
Σηκώνομαι τότε γονατίζω μπροστά Του, Του λέγω το μυστικόν 
μου και ζητώ την βοήθειάν Του και Κείνος με την ακτίνα του 
ηλίου σαν θέλησις σαν πίστις, με τα βουνά της Ανατολής σαν 
ποίησις, με το κύμα της θαλάσσης σαν αγάπη και μουσική και 
με τα δίκτυα του ψαρά σαν εργασία με παρηγορεί και μου γε-
μίζει την καρδιά με πίστη, αγάπη και ελπίδα.

ΜΩΜΟΣ
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Ρόδος, ένα ελληνικό νησί στις πύλες της Ανατολής 
(15ος-5ος αι. π.Χ.):

Μια έκθεση

Η έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 10 Ιουλίου στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Ρόδου συμπίπτει με τα 100 χρόνια λειτουργίας 

του Μουσείου. Ουσιαστικά αποτελεί μία επιτομή της ομότιτλης 
έκθεσης που οργανώθηκε την περασμένη χρονιά (14 Νοεμβρίου 
2014 έως 9 Φεβρουαρίου 2015) στο μουσείο του Λούβρου σε συ-
νεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, της πρώ-
της έκθεσης σε παγκόσμιο επίπεδο που αφιερώθηκε αποκλειστικά 
στο νησί μας. Την πρωτοβουλία για αυτήν την έκθεση είχε η επι-
μελήτρια του γαλλικού μουσείου Anne Coulié. Εκεί συγκεντρώ-
θηκαν, για πρώτη φορά μαζί, ροδιακά ευρήματα από το Βρετανι-
κό Μουσείο, τα μουσεία της Κοπεγχάγης και του Βερολίνου, και 
φυσικά από το Λούβρο και το μουσείο της Ρόδου. Για τη ροδι-
ακή εκδοχή της έκθεσης συνεργάστηκαν μόνον τα δύο μουσεία 
που είχαν την ευθύνη της αρχικής διοργάνωσης, το Λούβρο και 
το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου.

Η έκθεση φιλοξενείται στην υποβλητική μεγάλη “αίθουσα 
των ασθενών” του νοσοκομείου των Ιπποτών, η οποία για πρώ-
τη φορά στεγάζει προσωρινή έκθεση. Η επιλογή της αίθουσας 
διευκολύνει τον διάλογο των εκθεμάτων με τα αντικείμενα των 
υπόλοιπων αιθουσών του μουσείου, τα οποία προέρχονται από 
τους ίδιους τόπους, την Ιαλυσό και την Κάμιρο.

Και οι δύο εκθέσεις αρθρώθηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες. 
Η πρώτη αφορά την ιστορία των ανασκαφών στη Ρόδο, οι οποί-
ες ξεκίνησαν στο β΄μισό του 19ου αι., περίοδο κατά την οποία 
το νεοσύστατο ελληνικό κράτος εφάρμοζε ήδη μία εθνική πο-
λιτική για την προστασία των αρχαιοτήτων και τη δημιουργία 
μουσείων, ενώ η Ρόδος βρισκόταν ακόμη υπό την οθωμανική 
κυριαρχία. Πρωταγωνιστές των πρώτων αυτών εξερευνήσεων, 
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οι οποίες ξεκίνησαν από την Κάμιρο, ήταν ο αλσατός Auguste 
Salzmann, ζωγράφος και φωτογράφος, και ο υποπρόξενος της 
Μ. Βρετανίας στη Ρόδο, Alfred Biliotti. Αρχικά με δικά τους 
έξοδα, στη συνέχεια με αποκλειστικό χρηματοδότη το Βρετανι-
κό Μουσείο και τέλος με την ενίσχυση ενός γάλλου μαικήνα, 
του Auguste Parent, έκαναν εκτεταμένες ανασκαφές, κυρίως 
στην αρχαία Κάμιρο και την Ιαλυσό. Οι πρώτες αυτές έρευνες 
είχαν μοναδικό στόχο την εύρεση πολύτιμων και σπάνιων αντι-
κειμένων για τον εμπλουτισμό των μεγάλων ευρωπαϊκών μου-
σείων, κυρίως του Βρετανικού και του Μουσείου του Λούβρου. 
Παράλληλα όμως οδήγησαν στον εντοπισμό της αρχαίας Κα-
μίρου, ενώ έφεραν στο φως τα πρώτα ευρήματα του μυκηνα-
ϊκού πολιτισμού, 10 χρόνια πριν από τις ανασκαφές του Σλή-
μαν στις Μυκήνες.

Στις αρχές του 20ου αι. δανοί αρχαιολόγοι πήραν την άδεια 
από την Υψηλή Πύληκαι αποκάλυψαν τη Λίνδο και τη Βρου-
λιά στη νότια Ρόδο. Οι ανασκαφές γίνονται πλέον με επιστημο-
νικό τρόπο και δημοσιεύονται υποδειγματικά. Ωστόσο όλα τα 
κινητά ευρήματα φεύγουν και πάλι από τη Ρόδο και μοιράζο-
νται ανάμεσα στα μουσεία της Κοπεγχάγης και της Κωνσταντι-
νούπολης, σύμφωνα με τα ισχύοντα της εποχής.

Οι ιταλοί αρχαιολόγοι, στο διάστημα της κατοχής του νη-
σιού, έκαναν εκτεταμένες συστηματικές ανασκαφές, τις οποίες 
δημοσίευσαν επιστημονικά, αναστήλωσαν μνημεία και ίδρυσαν 
το Αρχαιολογικό μουσείο στο μεσαιωνικό κτήριο του ιπποτικού 
νοσοκομείου. Από το 1947 η ΕφορείαΑρχαιοτήτων του ελληνι-
κού κράτους ανέλαβε το αρχαιολογικό έργο, το οποίο προσανα-
τολίστηκε στη διάσωση και προστασίατων αρχαίων από τη σύγ-
χρονη οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάδειξή τους 
μέσα από διαμορφωμένους χώρους και μουσεία.

Αυτή την ιστορία των ανασκαφών, που αποτελεί κομμά-
τι της ευρωπαϊκής ιστορίας,αφηγείται η πρώτη ενότητα της έκ-
θεσης μέσα από χαρακτηριστικά ευρήματα. Το κεφάλαιο των 
ερευνών του 19ου αι. καλύπτεται αποκλειστικά με αντικείμενα 
του γαλλικού μουσείου. Το εμβληματικό έργο και των δύο εκθέ-
σεων, ένα μυκηναϊκό ρυτό από την Κάμιρο με παράσταση χτα-
ποδιού (14ος αι. π.Χ.) δεσπόζει στο κέντρο της αίθουσας. Από 
έναν πλούσιο τάφο του 7ου-6ου αι. π.Χ. προέρχονται τα 33 εντυ-
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πωσιακά ευρήματα που αποκτήθηκαν από το Λούβρο το 1863. 
Σε ξεχωριστή προθήκη προβάλλονται δύο εντυπωσιακά χρυσά 
περίτεχνα περίαπτα του 7ου αι. π.Χ. που προέρχονται από τον 
«τάφο των κοσμημάτων», επίσης από την Κάμιρο. 

Η περίοδος των ιταλικών ανασκαφών καλύπτεται από επο-
πτικό υλικό και από τα ευρήματα που εκτίθενται ως σύνολα 
στις γειτονικές αίθουσες του μουσείου, ενώ για την παρουσίαση 
των ελληνικών ανασκαφών επελέγη ένας πλούσια κτερισμένος 
τάφος που βρέθηκε πρόσφατα στην παραλία της Αγ. Αγάθης 
και χρονολογείται στον 12ο-11ο αι. π.Χ. Τα εντυπωσιακά ευρή-
ματα των μυκηναϊκών τάφων της Πυλώνας, μέρος των οποίων 
ταξίδεψε στο Λούβρο, παρουσιάζονται συνολικά στο ισόγειο της 
Προϊστορικής Συλλογής του Μουσείου.

Η δεύτερη θεματική ενότητα αναφέρεται στο νησί ως τόπου 
ανταλλαγών. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου στο νοτιοανατολι-
κό άκρο του Αιγαίου, εκεί που διασταυρώνονται οι θαλάσσιοι 
δρόμοι, την έφεραν από νωρίς σε επαφή με την Κύπρο και την 
Εγγύς Ανατολή, την Κρήτη και την Αίγυπτο, αλλά και τη δυ-
τική Μεσόγειο.Αυτή η συνάντηση των πολιτισμών διαμόρφωσε 
την ιδιαίτερη πολιτισμική φυσιογνωμία του νησιού. Και αυτήν 
την πολυπολιτισμική ταυτότητα επιδιώκει να αναδείξει η έκθε-
ση μέσα από κατατοπιστικούς χάρτες και σπάνια αντικείμενα 
που φτιάχτηκαν στον ελλαδικό χώρο, στην Ιωνία, την Φρυγία, 
την Κύπρο, τη Φοινίκη, τη Συροπαλαιστίνη, την Περσία, αλλά 
και την Ιλλυρία και την ιταλική χερσόνησο, όλα εκθέματα του 
μουσείου της Ρόδου.

Η τρίτη και τελευταία ενότητα αφορά τα ροδιακά εργαστή-
ρια. Οι ρόδιοι τεχνίτες ασχολήθηκαν από νωρίς με την τέχνη 
του πηλού και ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600-
1050 π.Χ.) υπήρχαν τοπικά εργαστήρια παραγωγής αγγείων, 
δραστηριότητα που επιβεβαιώνεται από τον κεραμικό τροχό 
που βρέθηκε σε ανασκαφή οικοπέδου στα Τριάντα. Στους κα-
τοπινούς αιώνες, δηλ. στα γεωμετρικά (9ος-8ος αι. π.Χ.) και στα 
αρχαϊκά χρόνια (7ος-6ος αι. π.Χ.), η ροδιακή κεραμική αντιπρο-
σωπεύεται από μία πλούσια παραγωγή αγγείων, η οποία στην 
αρχή δεν διστάζει να μιμηθεί κυπριακά ή φοινικικά πρότυπα. 
Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι τα μικρά αρωματοδόχα αγγεία που 
γνωρίζουν μεγάλη διάδοση λόγω των αρωμάτων που περιείχαν, 
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ενώ εκπλήσει ευχάριστα για την υψηλή της ποιότητα η κεραμι-
κή «τύπου Βρουλιάς». Τέλος οι τεράστιοι ανάγλυφοι πίθοι που 
χρησιμοποιούνται κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ. για ταφές μικρών 
παιδιών εκπροσωπούνται από τη μοναδική Συλλογή που υπάρ-
χει σε θόλο στην πρόσοψη του μουσείου.

Η υαλουργία είχε επίσης μακρόχρονη παράδοση στο νησί, 
όπως αποδεικνύουν τα περιδέραια από μπλέ υαλόμαζα που βρέ-
θηκαν σε μυκηναϊκό τάφο της Πυλώνας (τέλος 14ου-αρχές 13ου 
αι. π.Χ.). Την παραγωγήτου 8ου και 7ου αι. π.Χ. εκπροσωπούν μι-
κρά πολύχρωμα αρωματοδοχεία (σε σχήμα αμφορίσκου ή αλα-
βάστρου) και χάνδρες από περιδέραια.

Αντίθετα η συγγενική τέχνη της φαγεντιανής, γνωστή από 
την 4η χιλιετία π.Χ. στη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, μετα-
δίδεται στη Ρόδο στα αρχαϊκά χρόνια. Κατά τον 7ο και 6ο αι. 
π.Χ. η Ρόδος συμβάλλει στην παραγωγή «εξωτικών» αντικει-
μένων από φαγεντιανή, όπως ψήφων περιδεραίων, φυλαχτών, 
μικρών ειδωλίων, σφραγίδων, σκαραβαίων, αλλά και αγγείων, 
που δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τα αιγυπτιακά πρότυπά τους. 
Παράλληλα τα ροδιακά εργαστήρια υιοθετούν καθαρά ελληνι-
κά σχήματα.

Αλλά και με την τέχνη του ελεφαντοστού ασχολήθηκαν οι 
Ρόδιοι, μιμούμενοι τα αριστουργήματα που παρήγαγαν τα ερ-
γαστήρια των νεοασσυριακών ανακτόρων. Ωστόσο το είδος της 
μικροτεχνίας στο οποίο κατεξοχήν διακρίθηκαν ήταν η χρυσο-
χοία, ελάχιστα δείγματα της οποίας δυστυχώς υπάρχουν στο 
ροδιακό μουσείο. Τα περισσότερα εξαφανίστηκαν κάτω από 
αδιευκρίνιστες συνθήκες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Τα καλύτερα δείγματα, ορισμένα από τα οποίαφιλο-
ξενούνται στην έκθεση, βρέθηκαν στις ανασκαφές του 19ου αι. 
και εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο και το Λούβρο. Πρόκει-
ται για μοναδικές εκλεκτικιστικές δημιουργίες, κυρίως ορθογώ-
νια πλακίδια, φτιαγμένα από κράμα χρυσού και αργύρου, με 
σφυρήλατες παραστάσεις «Πότνιας Θηρών», κενταύρων και άλ-
λων μυθικών πλασμάτων. Το ορθογώνιο σχήμα των πλακιδίων 
προέρχεται από την Κύπρο, ενώ τα εικονιστικά θέματα είναι 
δανεισμένα από την Ανατολή. Τα ίχνη μία επιγραφής ΚΑΜΙπου 
διαβάστηκε πρόσφατα δείχνει ότι το εργαστήριο που τα παρή-
γαγε βρισκόταν στην Κάμιρο. Στην ίδια προθήκη της έκθεσης 
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εκτίθεται ένα σπάνιο εύρημα από το μουσείο της Ρόδου: μεγε-
θυντικοί φακοί από ορεία κρύσταλλο, απαραίτητοι για τους τε-
χνίτες της μικροτεχνίας, οι οποίοι είχαν αφιερωθεί στο ιερό της 
Ιαλυσίας Αθηνάς.

Την επιμέλεια της έκθεσης στο μουσείο της Ρόδου είχε η 
δρ. Βασιλική Πατσιαδά, ενώ τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέ-
λαβε ο αρχιτέκτων της Εφορείας Παναγιώτης Χατζηϊωάννου, 
υπό τη διεύθυνση της προϊσταμένης της Εφορείας δρ. Μαρίας 
Μιχαηλίδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποστήριξε καθο-
ριστικά το εγχείρημα και ανέλαβε τη χρηματοδότηση και την 
προβολή του.

Εκτός από την επιστημονική και αισθητική αξία της συγκε-
κριμένης έκθεσης, για την ελληνική πλευρά υπήρχε μία πρό-
σθετη συμβολική σημασία, η συνύπαρξη και παρουσίαση για 
πρώτη φορά μαζί αντικειμένων που βρέθηκαν στα ίδια ροδια-
κά ιερά και στα ίδια νεκροταφεία, εκτίθενται όμως χωριστά εδώ 
και 1,5 αιώνα περίπου. ‘Ετσι το πήλινο προσωπάκι από την Κύ-
προ που για πρώτη φορά αποκαταστάθηκε στο Λούβρο από τα 
δύο τμήματά του, το ένα εύρημα του 19ου αι. από το Βρετανικό 
Μουσείο και το άλλο εύρημα του 1930 από το μουσείο της Ρό-
δου, ήταν το πιο συμβολικό κομμάτι των δύο εκθέσεων. 

ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ-ΤΣΟΠΟΤΟΥ
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ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΛΑΓΙΑΛΗ, τεύχος 
10, καλοκαίρι 2013.

Η ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ εί-
ναι κοινωνική ψυχολόγος και 
ερευνήτρια στο πεδίο των πο-
λιτισμικών σπουδών. Το 2007 
αναγορεύτηκε διδάκτορας του 
Παντείου Πανεπιστημίου υπο-
στηρίζοντας διδακτορική δια-
τριβή με θέμα «Ανάγνωση 
υπέρ-ηρωικών κόμικς και συ-
γκρότηση της ψυχοκοινωνικής 
ταυτότητας στην ύστερη-νεω-
τερικότητα». Από το 2010 δι-
δάσκει το μάθημα «Συγκρού-
σεις, Ταυτότητα, Πολιτισμός» 
στο Τμήμα Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Παράλληλα συνεργάζεται 
ως σύμβουλος ποιοτικής έρευ-
νας με διάφορα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Έχει δημοσιεύσει 
άρθρα, μελέτες και κείμενα σε 
διεθνή και ελληνικά επιστη-
μονικά περιοδικά και συλλογι-
κούς τόμους, ενώ το 2008 εκ-
δόθηκε από τις εκδόσεις «Πο-
λύτροπον» το βιβλίο της Παι-
διά του Σούπερμαν, όπου συ-
νοψίζει βασικές ιδέες του διδα-
κτορικού της.

Η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΗΜΟΥ γεννήθηκε 
το 1982 στην Αθήνα. Σπού-
δασε Φιλολογία στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, όπου εκπόνη-
σε τη διδακτορική της διατρι-
βή με θέμα τις θεατρικές δι-
ασκευές πεζογραφημάτων. Ερ-

γάζεται ως φιλόλογος στη Δη-
μόσια Μέση Εκπαίδευση. Έχει 
εκδώσει την ποιητική συλλο-
γή Στη σπορά των αστεριών 
(εκδ. Ευθύνη, 2011), ενώ άρ-
θρα, διηγήματα και ποιήματά 
της έχουν δημοσιευθεί σε λο-
γοτεχνικά περιοδικά.

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, τεύχος 8, 
άνοιξη 2012.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, τεύχος 4, 
καλοκαίρι 2010.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΠΠΟΥ, τεύχος 8, 
άνοιξη 2012.

Η ΔΩΡΑ ΚΑΣΚΑΛΗ ζει και εργά-
ζεται στη Θεσσαλονίκη. Η 
πρώτη της ποιητική συλλογή 
Ανταλλακτήριο Ηδονών βρα-
βεύτηκε με το βραβείο “Μα-
ρία Πολυδούρη” για το έτος 
2014. Το καλοκαίρι του 2015 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
Οκτώ η δεύτερη συλλογή διη-
γημάτων της Το μαύρο κου-
τί της μνήμης τους. Συνεργά-
ζεται με φιλολογικά και λογο-
τεχνικά περιοδικά με ποίηση, 
διήγημα και δοκίμιο.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1941 και 
σπούδασε νομικά στο Παρίσι. 
Ύστερα από μια σειρά μελέ-
τες για τον Σεφέρη, τον Κα-
ραγκιόζη, την προφορική πα-
ράδοση και τον λαϊκό πολιτι-

Οι συγγραφείς του τεύχους 
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σμό, δούλεψε, μεταξύ 1995-
2007, μια μυθιστορηματική 
και δοκιμιακή τριλογία με γε-
νικό τίτλο Το ίδιο και το άλλο 
και με πειραματόζωο τον εαυ-
τό του. Το 1986 τιμήθηκε με 
το Β' Κρατικό Βραβείο δοκιμί-
ου και το 1996 με το Βραβείο 
μυθιστορήματος του περιοδι-
κού Διαβάζω.

Η ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΔΑΚΗ είναι Λέκτο-
ρας Θεατρικής Αγωγής στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. 
Εργασίες της έχουν δημοσιευ-
τεί σε επιστημονικά περιοδικά 
και βιβλία.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, τεύχος 8, 
άνοιξη 2012.

Η ΦΡΟΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΣΙΑΤΟΥ γεννή-
θηκε στη Λάρνακα το 1954.
Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία 
στο πανεπιστήμιο της Αθή-
νας. Ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα. Έχει εκδώσει οκτώ 
ποιητικές συλλογές με πρό-
σφατη τη Σκοτεινή Συγκα-
τοίκηση, εκδόσεις Γαβριηλίδης 
2014. Για την ποιητική συλ-
λογή Όταν φεύγουν τα φλαμί-
γκος, πήρε το πρώτο κρατικό 
βραβείο ποίησης 2005. 

Η ΧΑΡΑ ΚΟΣΕΓΙΑΝ γεννήθηκεστο 
Ναύπλιο και μοιράζει τη ζωή 
της μεταξύ Αθήνας και Ρό-
δου. Σπούδασε Κλασική Φιλο-
λογία στη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και ανακηρύχτηκε διδάκτωρ 
του τμήματος ΦΠΨ του ίδιου 
Πανεπιστήμιου. Είναι σχολική 
σύμβουλος Φιλολόγων Δωδε-
κανήσου. Στη λογοτεχνία εμ-
φανίστηκε το 1998 με το έρ-
γο της Πευκοβελόνες. Τελευ-
ταίο της μυθιστόρημα Η Λο-
χεία της Απουσίας, Οδός Πα-
νός 2014. Διηγήματα και ποι-
ήματά της έχουν δημοσιευθεί 
σε λογοτεχνικά περιοδικά.

Η ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΡΔΟΥΤΣΟΥ-ΚΟΥΡΤΗ 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Ρόδο, στην οποία και έζησε μέ-
χρι το πέρας των σπουδών της 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το 
2010 αποφοίτησε από το Με-
ταπτυχιακό Τμήμα «Δημιουρ-
γικής Γραφής» στο Παν/μιο 
Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας 
διατριβή και συγγραφικό έργο 
στο σονέτο. Έχει δημοσιεύσει 
σε παιδαγωγικά και λογοτεχνι-
κά περιοδικά και έχει συμμε-
τάσχει σε ποικίλες δράσεις λο-
γοτεχνικού περιεχομένου.

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΛΑ είναι φιλό-
λογος, με μεταπτυχιακές σπου-
δές στα παιδαγωγικά και διδα-
κτορικό στο παιδικό βιβλίο. Ερ-
γάζεται ως υπεύθυνη Σχολικών 
Δραστηριοτήτων στα Δωδεκάνη-
σα. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία, 
μεταξύ των οποίων Η αξιοποί-
ηση των κόμικς στην εκπαίδευ-
ση και κείμενά της έχουν δημο-
σιευθεί σε πολλούς συλλογικούς 
τόμους και σε ελληνικά και ξέ-
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να επιστημονικά περιοδικά. Τα 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα 
κινούνται στο χώρο των πολι-
τισμικών σπουδών και της κρι-
τικής παιδαγωγικής.

Δ.Π. ΠΕΡΕΟΓΛΟΥ, τεύχος 8, άνοι-
ξη 2012.

Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΕΓΓΕΡΟΥ είναι 
νηπιαγωγός στη δημόσια εκ-
παίδευση. Είναι κάτοχος δι-
δακτορικού τίτλου σπουδών 
με θέμα διατριβής Τα Κλασ-
σικά Εικονογραφημένα και 
το Ιστορικό μυθιστόρημα για 
παιδιά. Μύθος και πραγμα-
τικότητα. Τα ερευνητικά της 
ενδιαφέροντα στρέφονται στο 
χώρο της λογοτεχνίας για παι-
διά και κυρίως στις διασκευα-
σμένες μορφές και τις διακει-
μενικές παρουσιάσεις λαϊκών 
και κλασικών λογοτεχνικών 
παραμυθιών και μυθιστο-
ρημάτων σε σύγχρονες εικο-
νογραφημένες μορφές. Έχει 
συμμετάσχει σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια.

H δρ. ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ-ΤΣΟ-
ΠΟΤΟΥ, επίτιμη Διευθύντρια 
της ΚΒ’ Εφορείας Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτή-
των Δωδεκανήσου, γεννήθη-
κε στη Θεσσαλονίκη, σπούδα-

σε στην Αθήνα και ζει στη Ρό-
δο από το 1976. 

Ν.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, τεύχος 7, φθινό-
πωρο 2011.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, τεύ-
χος 3, άνοιξη 2010.

Ο JAMES WILLIAM BROWN εί-
ναι ο συγγραφέας τού βιβλί-
ου Blood Dance (Ματωμένος 
Χορός), ένα μυθιστόρημα που 
διερευνά τη ζωή στο μεσοδι-
άστημα των πολέμων σε ένα 
απόμακρο ελληνικό χωριό. 
Έχει διατελέσει υπεύθυνος εκ-
δόσεων σε εκδοτικούς οίκους 
στη Νέα Υόρκη, στη Βοστώνη 
και στην Ελλάδα (Αθήνα). Ζει 
στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέ-
της και στην Ελλάδα στο χω-
ριό Ζάρκο, Τρικάλων.

Ο PETER MACKRIDGE είναι ομό-
τιμος καθηγητής της Νέας Ελ-
ληνικής Φιλολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο της Οξφόρδης. Οι 
δύο τόμοι με τις αγγλικές με-
ταφράσεις των διηγημάτων 
του Βιζυηνού που φιλοτέχνη-
σε ο Mackridge κυκλοφόρη-
σαν πρόσφατα το 2014 και το 
2015 από τις Εκδόσεις Αιώρα 
(Thracian Tales και Moskov 
Selim). 
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Ξενοφών Μαντινειός

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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Νησίδες 13 | Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α / Ξενοφών Μαντινειός
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Ο Ξενοφών Μαντινειός, έπειτα από σπουδές στο 
Λονδίνο και σύντομη σταδιοδρομία σε ναυτι-

λιακές επιχειρήσεις, από το 1985 ασχολήθηκε επαγ-
γελματικά με τη φωτογραφία. Διατηρούσε μέχρι 
πρόσφατα το f stop studio διαφημιστικής φωτο-
γραφίας στη Ν. Σμύρνη. Μεγάλη του αγάπη είναι 
η φωτογραφία δρόμου χωρίς να αποκλείει και τη  
φωτογραφία τοπίων. Εμπνεύστηκε από μεγάλους 

μαιτρ, όπως οι Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau και André 
Kertész, αλλά και από αξιόλογους φωτογράφους της χρυσής εποχής 
του πρακτορείου Magnum Photos. 

https://1x.com/member/xfon
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