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Πρόλογος

Τ

α τελευταία χρόνια η παρατεταμένη οικονομική κρίση προκάλεσε μια σειρά
από συζητήσεις σχετικά με την περιοδολόγηση, τη φυσιογνωμία, τα επιτεύγματα αλλά και τις παθογένειες της Μεταπολίτευσης. Προκειμένου να διερευνηθούν περισσότερο ορισμένα από τα αφετηριακά χαρακτηριστικά της σημαντικής
αυτής περιόδου, ο Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα
συνέδριο εστιασμένο στα χρόνια 1974-1981, στην περίοδο δηλαδή που εκτείνεται από την πολιτειακή αλλαγή που σηματοδοτούν η πτώση της δικτατορίας και
η εγκαθίδρυση της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας ώς την πολιτική μεταβολή που
επιφέρουν οι εκλογές του 1981. Όπως ήταν φυσικό, η έμφαση δόθηκε στη μελέτη
της λογοτεχνίας, ωστόσο κρίθηκε ότι η προσέγγιση θα ήταν γονιμότερη, αν γινόταν σε συνάρτηση με τα ευρύτερα πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής.
Το συνέδριο «Μεταπολίτευση 1974-1981: Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία» έγινε με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσέλκυσε πολυάριθμες συμμετοχές. Η επιστημονική επιτροπή, αποτελούμενη από τους
Βενετία Αποστολίδου, Γιάννη Δημητρακάκη, Αγγέλα Καστρινάκη, Κωστή Κορνέτη, Αναστασία Νάτσινα, Δημήτρη Πολυχρονάκη και Δημήτρη Τζιόβα, έδωσε
το βήμα σε ένα ευρύ φάσμα ανακοινώσεων, προερχόμενων από ερευνητές διαφορετικών επιστημονικών προσανατολισμών και ακαδημαϊκών βαθμίδων. Με τη
φροντίδα της οργανωτικής επιτροπής, αποτελούμενης από την Αγγέλα Καστρινάκη και τους επιμελητές του τόμου, οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου στις 15, 16 και 17 Νοεμβρίου 2019.
Το συνεδριακό τριήμερο χαρακτηρίστηκε από γόνιμη παρουσίαση και ανταλλαγή
απόψεων γύρω από τη λογοτεχνία, τη διανόηση και το λογοτεχνικό πεδίο, τα περιοδικά, τις ξένες επιρροές και τις μεταφράσεις, το θέατρο και τον κινηματογράφο
των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης. Για λόγους συμμόρφωσης με τις νεότερες επιστημονικές πρακτικές και τα κριτήρια αξιολόγησης της πανεπιστημια11
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κής έρευνας, η έκδοση των πρακτικών αποφασίστηκε να γίνει κατόπιν ανώνυμης
επιστημονικής κρίσης και επιμέλειας για όσους συνέδρους δέχθηκαν να στείλουν
τις ανακοινώσεις τους.
Ο παρών τόμος περιέχει είκοσι εννέα άρθρα που αναπτύσσονται γύρω από
τέσσερις βασικούς άξονες: α) Λογοτεχνία, β) Διανόηση, γ) Διεθνής διάλογος και
Μεταφράσεις, δ) Διακαλλιτεχνικός διάλογος και Πολιτισμός.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τα λογοτεχνικά έργα και
τα λογοτεχνικά αρχεία. Υπάρχουν μελέτες που προσφέρουν μια ευρύτερη εποπτεία και συζήτηση για τις τάσεις, τις θεματικές, τις τεχνικές, τις λογοτεχνικές
γενιές και τις αξιολογήσεις της περιόδου (Τζιόβας, Κοτζιά, Χατζηβασιλείου, Τσιριμώκου, Νάτσινα) και άλλες που διερευνούν το πεδίο της πεζογραφίας από την
οπτική γωνία μιας συγκεκριμένης θεματικής ή/και είδους, όπως είναι ο έρωτας, η
νεολαία, οι έμφυλες αναπαραστάσεις στην αστυνομική λογοτεχνία, η πεζογραφία
της εργατικής τάξης, η πρόσφατη ιστορία στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους
(Μικέ, Καστρινάκη, Zaccone, Πέτσα, Μητροφάνης). Υπάρχουν ακόμα μελέτες
που αναδιφούν συγγραφικά αρχεία της περιόδου ή/και αναδεικνύουν τη σημασία
του αρχείου για τη διαμόρφωση της διανοητικής της φυσιογνωμίας (Δανόπουλος,
Βλαβιανού, Σταυροπούλου).
Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση διανόησης και λογοτεχνίας, σε
μια εποχή που ο χώρος της πρώτης γνωρίζει σημαντικές αλλαγές. Διερευνώνται
οι εννοιολογήσεις της αμφισβήτησης που διατυπώνουν ορισμένοι διανοούμενοι
και λογοτέχνες, οι δημόσιες παρεμβάσεις του Δ. Ν. Μαρωνίτη, η έννοια του λαϊκισμού στη σκέψη του Δημήτρη Χατζή και ο κριτικός λόγος του Δημήτρη Ραυτόπουλου (Παπαθεοδώρου, Αποστολίδου, Σωτηρόπουλος, Καραβίδας), η πολιτική
πρόσληψη του Σεφέρη, η σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας στο έργο του Κωστή
Μοσκώφ και, τέλος, οι πνευματικές αναζητήσεις του Γιώργου Καμπασακάλη,
μιας περιθωριακής αλλά ενδιαφέρουσας μορφής της μεταπολιτευτικής λογοτεχνίας (Ζησιμοπούλου, Δημητρακάκης, Αποστολή).
Η τρίτη ενότητα αφορά τον διάλογο της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες,
και ειδικότερα με την ποίηση των μπητ και τη μαζική αμερικανική κουλτούρα,
στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής διάθεσης (Γιώτη, Νικολοπούλου). Οι διεθνείς
προσανατολισμοί της περιόδου διερευνώνται επίσης μέσα από τα κριτικά κείμενα των περιοδικών λόγου και τέχνης, αλλά και από την έκταση, το είδος και τη
σημασία των μεταφράσεων που βρίσκει κανείς τόσο στο ευρύ τοπίο των αυτοτελών εκδόσεων όσο και των λογοτεχνικών περιοδικών (Βασιλειάδης, Σταθάκη,
Παλαιού).
Η τέταρτη ενότητα εστιάζει στον διάλογο της λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο είτε από τη σκοπιά της λογοτεχνίας είτε από εκείνη του κινηματογράφου
12
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(Φραγκούλη, Πετσίνη και Χάλκου), ενώ διερευνά επίσης τη διαπλοκή ιδεολογίας
και θεάματος στον χώρο του θεάτρου, αλλά και στην ιδιαίτερη περίπτωση της
Μελίνας Μερκούρη (Ριτσάτου, Αθανασοπούλου).
Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Τμήμα Φιλολογίας και το Κληροδότημα Σφακιανάκη της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ευχαριστούμε όλες και όλους τους συναδέλφους που ενέργησαν
ως κριτικοί αναγνώστες και πρόσφεραν τον χρόνο και τις ειδικές τους γνώσεις για
να συνεργαστούν με τους επιμελητές και να προτείνουν βελτιώσεις στα κείμενα
του τόμου. Ευχαριστούμε, τέλος, την Ειρήνη Οικονόμου που έφερε σε πέρας τη
φιλολογική επιμέλεια και τυπογραφική του διόρθωση με σπάνια υπευθυνότητα
και αποτελεσματικότητα.
1Γιάννης Δημητρακάκης, Αναστασία

Νάτσινα

* Για λόγους συντομίας και αισθητικής ορισμένοι υπερσύνδεσμοι έχουν αντικατασταθεί με την
απλή αναφορά των ιστοχώρων όπου περιέχονται ‒ τα αναφερόμενα άρθρα μπορούν να εντοπιστούν
εύκολα με χρήση της εσωτερικής μηχανής αναζήτησης των ιστοχώρων.
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Ι.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Δημήτρης Τζιόβας

Μεταπολίτευση και νεοτερικότητα

Η

Μεταπολίτευση δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά και μια περίοδος για την
οποία δεν υπάρχει ομοφωνία για το πότε τελειώνει: 1981, 1989, 2002 ή με
την κρίση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια περίοδος κλείνει όταν αρχίζει ο
αναστοχασμός για αυτή, στην προκειμένη όμως περίπτωση η περίοδος αναστοχασμού είναι αρκετά μεγάλη και η Μεταπολίτευση αντιμετωπίζεται αντιφατικά:
πότε ως περίοδος ευημερίας και εκδημοκρατισμού και πότε ως κορύφωση της
διαπλοκής και της αποτυχίας του εκσυγχρονισμού. Επιτυχία και αστοχία, πρόοδος και οπισθοδρόμηση συνυπάρχουν στην ερμηνευτική προσέγγιση της Μεταπολίτευσης. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας ανέτρεψε το μετεμφυλιακό status
quo, αντικαθιστώντας το αφήγημα του αντι-κομμουνισμού με αυτό του αντι-φασισμού, το έθνος με τον λαό και την εθνικοφροσύνη με τις δημοκρατικές αξίες.
Η Μεταπολίτευση μπορεί να συνιστά ρήξη με το παρελθόν, ωστόσο αυτό που
γιορτάζεται κάθε 24η Ιουλίου δεν είναι κάποια αρχή, αλλά ένα είδος συνέχειας
και αποκατάστασης. Τούτο μας ωθεί να σκεφτούμε τις χρονικότητες της Μεταπολίτευσης, δεδομένου ότι και η γενεαλόγηση υποχωρεί αυτή την περίοδο (εκτός
από την ποιητική γενιά του ’70 δεν μιλούμε για άλλες γενιές της Μεταπολίτευσης), ενώ γίνεται λόγος και για «αέναη μεταπολίτευση». Επίσης η αναφορά στην
«κουλτούρα της Μεταπολίτευσης» παραπέμπει στην πολιτισμικοποίησή της και
μας καλεί να δούμε την περίοδο από ένα πολιτισμικό πρίσμα.
Στην εισήγησή μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα της νεοτερικότητας, μια
έννοια που κυριαρχεί στη Μεταπολίτευση σε δύο επίπεδα: των κοινωνικών επιστημών και της λογοτεχνίας. Οι βασικές έννοιες της Μεταπολίτευσης ήταν «εξάρτηση», «(υπο)ανάπτυξη» και «εκσυγχρονισμός» (modernization), με τη θεωρία της
εξάρτησης να κυριαρχεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές του 1980,
και αυτή του εκσυγχρονισμού από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά. Οι
μαρξιστές κοινωνιολόγοι, που υιοθέτησαν τη θεωρία της εξάρτησης, εστίασαν στον
ρόλο του κράτους, και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς το 1983 σε ένα άρθρο του με
17
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τον χαρακτηριστικό τίτλο «Παράδοση και εκσυγχρονισμός: Μερικά γενικότερα
ερωτήματα» τόνιζε ότι «η “διαφορά” των περιφερειακών από τις κεντρικές κοινωνίες βιώνεται συνήθως σαν “έλλειψη”, “διαστρέβλωση” ή “αδυναμία”».1 Και
συνέχιζε λέγοντας ότι «η υποτονικότητα της κοινωνίας πολιτών σε όλες σχεδόν
τις περιφερειακές κοινωνίες συνεπάγεται αρθρώσεις ανάμεσα στο κράτος και στην
κοινωνία που διαφέρουν ριζικά από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές».2 Κατά την άποψή
του το κράτος στην Ελλάδα δεν λειτούργησε σύμφωνα με τα βεμπεριανά κριτήρια,
και τούτο συνιστά την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης σε αντίθεση με τη
Δύση. Η προσέγγισή του βασιζόταν στη νεο-μαρξιστική θεωρία της εξάρτησης,
όπως δείχνει και ο τίτλος της εμβληματικής του μελέτης: Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922).
Εκεί υποστηρίζει ότι «ο εξαρτημένος αυτός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας
από τις δυνάμεις του καπιταλιστικού κέντρου καθορίζει, εδώ και ενάμιση αιώνα, τη
διαδικασία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής της ανάπτυξης».3
Ένας άλλος εξέχων κοινωνιολόγος, ο Νίκος Μουζέλης, χρησιμοποίησε τις έννοιες της «πελατειακότητας» και της «υποανάπτυξης» για να αναδείξει την ελληνική περίπτωση ως «απόκλιση» από το παράδειγμα της καπιταλιστικής Δύσης.
Αν και δεν βλέπει την εξέλιξη της Ελλάδας ούτε ως μίμηση ούτε ως φτάσιμο
της Δύσης (Catching up with the West),4 προβάλλει τον δυτικό Διαφωτισμό ως
αντίβαρο στον αντι-Ευρωπαϊσμό και τον σκοταδισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
θεωρώντας τα επιτεύγματα του πρώτου ως «βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση και αναζωογόνηση της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς και εθνικής
ταυτότητας».5 Η προσέγγιση του Τσουκαλά και του Μουζέλη στο ζήτημα του εκσυγχρονισμού βασίζεται, όπως είπα, στη νεο-μαρξιστική θεωρία της εξάρτησης
της περιφέρειας από το καπιταλιστικό κέντρο.
Ο εκσυγχρονισμός προϋποθέτει τη σύγκριση με τον «ανεπτυγμένο» κόσμο,
με αποτέλεσμα η πορεία της ελληνικής κοινωνίας να παρουσιάζεται ως μια σειρά παρεκκλίσεων ή απουσιών, όπως της «κοινωνίας πολιτών» (Μουζέλης), της
1. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Παράδοση και εκσυγχρονισμός: Μερικά γενικότερα ερωτήματα», στο Δ. Γ. Τσαούσης (επιμ.), Ελληνισμός – Ελληνικότητα: Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της
νεοελληνικής κοινωνίας, Αθήνα, Εστία, 1983, 40.
2. Ό.π., 47.
3. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Αθήνα, Θεμέλιο, 1977, 15.
4. Nicos Mouzelis, Modern Greece: Facets of Underdevelopment, Λονδίνο, Macmillan, 1978
(ελλ. έκδ. Νίκος Μουζέλης, Νεοελληνική κοινωνία: Όψεις υπανάπτυξης, μτφρ. Τζένη Μαστοράκη,
Αθήνα, Εξάντας, 1978).
5. Nicos Mouzelis, «The concept of modernization: Its relevance for Greece», Journal of Modern Greek Studies, τχ. 14 (2) (1996), 215-227: 227.
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«καχεξίας του αστικού στοιχείου» (Κονδύλης),6 της «άπρακτης εξατομίκευσης»
(Ράμφος)7 ή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που δεν έγιναν (Αλέξης Δημαράς).8 Ιστορικοί των ιδεών επίσης διερωτώνται γιατί ο Διαφωτισμός δεν οδήγησε
στην ανάπτυξη μιας φιλελεύθερης πολιτικής κουλτούρας στην Ελλάδα (Κιτρομηλίδης),9 και οικονομικοί ιστορικοί διαπιστώνουν την απουσία μεγάλης εργατικής
τάξης, ανάλογης με τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα αντιπαρατίθεται σε ένα
δυτικό μοντέλο και εμφανίζεται να υστερεί, ή απλώς να αποκλίνει, όπως παρατηρεί η ανθρωπολόγος Renée Hirschon σε ένα πρόσφατο άρθρο της: «ό,τι αποκαλώ “προ-νεοτερική” προσέγγιση (ή μη-Δυτική) σε ζητήματα διαχείρισης χρόνου
διαιωνίζεται στην Ελλάδα, γιατί δεν ακολουθεί την πορεία της εκβιομηχάνισης
των ανεπτυγμένων χωρών της ΕΕ».10 Υιοθετώντας ένα συγκριτικό ή δυαδικό μοντέλο, η θεωρία του εκσυγχρονισμού αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως μια υπόθεση
ανεπάρκειας, αργοπορίας ή νεοτερικού ελλείμματος.
Η συζήτηση περί εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα παραπέμπει σε διαφορετικές
σχέσεις με την Ευρώπη: οικονομικο-κοινωνική (θεωρία εξάρτησης), πολιτικοθεσμική (εξευρωπαϊσμός) και πολιτισμική, βασισμένη σε δυαδικές αντιθέσεις
(Ανατολή-Δύση, νεοτερικότητα-παράδοση, εκσυγχρονισμός-λαϊκισμός). Το πιο
δημοφιλές ερμηνευτικό σχήμα της Μεταπολίτευσης υπήρξε η θεωρία του Νικηφόρου Διαμαντούρου περί πολιτισμικού δυϊσμού, που εξετάζει την αμφίδρομη
σχέση πολιτικής και πολιτισμού με βάση δύο πολιτισμικές παραδόσεις-κουλτούρες: τη «μεταρρυθμιστική» (modernizing) και την «παρωχημένη» (underdog).11
6. Παναγιώτης Κονδύλης, Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας: Η καχεξία του αστικού στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2011 (11991).
7. Στέλιος Ράμφος, Ο καημός του ενός: Κεφάλαια της ψυχικής ιστορίας των Ελλήνων, Αθήνα,
Αρμός, 2007 (12000).
8. Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε: Τεκμήρια ιστορίας, 2 τόμοι, Αθήνα, Ερμής,
1973-1974.
9. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες,
Αθήνα, MIET, 1996.
10. Renée Hirschon, «Cultural mismatches: Greek concepts of time, personal identity, and authority in the context of Europe», στο Kevin Featherstone (επιμ.), Europe in Modern Greek History,
Λονδίνο, Hurst, 2014, 156.
11. N. P. Diamandouros, «Politics and culture in Greece, 1974-91», στο Richard Clogg (επιμ.),
Greece, 1981-89: The Populist Decade, Νέα Υόρκη, St. Martin’s Press, 1993, 1-25∙ ο ίδιος, Cultural
Dualism and Political Change in Postauthoritarian Greece, Μαδρίτη, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1994, διαθέσιμο στο https://www.march.es/en/bibliotecas/publicaciones/
ficha/fjm-pub/815/ (τελευταία επίσκεψη, 10.1.2021)∙ ο ίδιος, «Postscript: Cultural dualism revisited», στο Anna Triandafyllidou, Ruby Gropas, Hara Kouki (επιμ.), The Greek Crisis and European Modernity, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, 208-232, και Νικηφόρος Διαμαντούρος,
Πολιτισμικός δυϊσμός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, μτφρ. Δ. Α. Σωτηρόπουλος, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2000.
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Η μεταρρυθμιστική κουλτούρα κατά τον Διαμαντούρο είναι η νεότερη από τις
δύο και αντλεί τις πνευματικές της ρίζες από τον Διαφωτισμό και την παράδοση
του πολιτικού φιλελευθερισμού. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτή η κουλτούρα έχει ταυτιστεί με τις μεταρρυθμίσεις στην κοινωνία, με την εκκοσμίκευση,
την εξωστρέφεια και τον εξορθολογισμό. Από την άλλη πλευρά, η παρωχημένη
κουλτούρα χαρακτηρίζεται από έκδηλη εσωστρέφεια, έντονα κρατικιστικό προσανατολισμό, προστατευτισμό, παρατεταμένη προσκόλληση σε προκαπιταλιστικές πρακτικές, και οι ρίζες της εντοπίζονται στο Βυζάντιο, την Ορθοδοξία και την
Τουρκοκρατία. Σύμφωνα με τον Διαμαντούρο, ό,τι θα μπορούσε να ανατρέψει
υπέρ της εκσυγχρονιστικής κουλτούρας την ασταθή ισορροπία που, από καταβολής νεοελληνικού κράτους, χαρακτηρίζει τη σχέση των δύο ανταγωνιστικών
παραδόσεων θα ήταν η σταδιακή ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η εκσυγχρονιστική όμως έμφαση παραβλέπει τη δυναμική της παρωχημένης
κουλτούρας, και ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Τρία παραδείγματα δείχνουν τις αδυναμίες αυτής της θεωρίας. Πρώτον, η γλωσσική μεταρρύθμιση το 1976 ήταν νίκη της εκσυγχρονιστικής ή της παρωχημένης κουλτούρας;
Και πώς εξηγείται το γεγονός ότι κάποιοι που πολέμησαν για την καθιέρωση της
δημοτικής αντιστάθηκαν στην καθιέρωση του μονοτονικού; Το δεύτερο αφορά
τα ΜΜΕ, που η απορρύθμισή τους το 1989 μπορεί να διαβαστεί ως επικράτηση και της μιας και της άλλης κουλτούρας. Και, τρίτον, το ίδιο μπορεί να ισχύσει και με την αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες το
2000-2001. Η μη αναγραφή του θρησκεύματος μπορεί να θεωρήθηκε επικράτηση
της νεοτερικής κουλτούρας, αλλά, έκτοτε, η δημόσια και δυναμική παρουσία της
Εκκλησίας αυξήθηκε κατακόρυφα. Όλα αυτά καθιστούν αμφιλεγόμενη την έννοια του εκσυγχρονισμού και οδηγούν στην αμφισβήτηση του ευρωκεντρισμού,
που με τη σειρά της θέτει ζητήματα ταυτότητας και μας ωθεί να αντιστρέψουμε
την κατεύθυνση της προσέγγισής μας: όχι μόνο από το κέντρο προς την περιφέρεια αλλά και αντίστροφα.
Οι θεωρίες του εκσυγχρονισμού μπορεί να αμφισβητήθηκαν σε διεθνές επίπεδο από τις θεωρίες για τις πολλαπλές νεοτερικότητες, την αναστοχαστική νεοτερικότητα (reflexive modernization) ή τη μετα-αποικιακή θεωρία, αλλά θεωρήθηκαν
και αρκετά τελεολογικές για να ερμηνεύσουν τις εξελίξεις κατά την περίοδο της
Μεταπολίτευσης. Αν η θεωρία του εκσυγχρονισμού, και το νεοτερικό έλλειμμα
που επισημαίνει, αποτελεί τον βασικό άξονα στις αναλύσεις της μεταπολιτευτικής κοινωνίας, που τώρα φαίνεται να αναθεωρείται, αν κρίνουμε από το πρόσφατο βιβλίο του Γιάννη Βούλγαρη, Ελλάδα: μια χώρα παραδόξως νεωτερική (2019),
στον χώρο της λογοτεχνίας και της κριτικής παρατηρούμε μια άλλη μετάβαση
20

Μεταπολιτευση και Νεοτερικοτητα

από την «πραγματικότητα» στη νεοτερικότητα. Και αυτό το πέρασμα θα προσπαθήσω να διαγράψω, πιάνοντας το νήμα από τις συζητήσεις για την πεζογραφία
στη δεκαετία του 1970.
Το 1976 οι Αλέξανδρος Αργυρίου, Αλέξης Ζήρας, Αλέξανδρος Κοτζιάς και
Κώστας Κουλουφάκος συζητούνε για τη στροφή της ελληνικής πεζογραφίας μετά
τον πόλεμο προς την κοινωνικοποίηση ή, όπως δηλώνεται και από τον τίτλο της
συζήτησης, «το οδυνηρό πέρασμα στην πολιτικοποίηση».12 Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διαφορά της μεσοπολεμικής από τη μεταπολεμική πεζογραφία, η
οποία συνοψίζεται από τον Αλέξανδρο Αργυρίου με το άνοιγμα της συζήτησης ως
εξής: «Η ελληνική πεζογραφία, εκείνη που παρουσιάζεται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, είναι σε ένα ποσοστό, πολύ μεγαλύτερο από το παρελθόν, επηρεασμένη
από τα πρόσφατα, τότε, γεγονότα και σφραγισμένη από την ελληνική πραγματικότητα, όπως την είχαν διαμορφώσει οι κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις,
αρκετά έντονες. Θα τολμούσα να υποστηρίξω ότι η πεζογραφία μας από τότε,
ή τουλάχιστον ένα τμήμα της, αρχίζει να πολιτικοποιείται».13 Η διαφορά μεσοπολεμικών και μεταπολεμικών πεζογράφων φαίνεται να εντοπίζεται στη στάση
τους απέναντι στις έννοιες κλειδιά «πραγματικότητα» και «πολιτικοποίηση», και
οι απόψεις που εκφράζονται αποτελούν προέκταση μιας άλλης συζήτησης, του
1973, όπου πάλι φιγουράρει η λέξη «πραγματικότητα» στον τίτλο της, και όπου
ο Τσίρκας αντιπαραθέτει στις ξενόφερτες τεχνοτροπίες τον κριτικό ρεαλισμό λέγοντας: «οι ξενόφερτες τεχνοτροπίες μπορεί να υποβοηθήσουν τη γνωστή τάση
γνωστών ελλήνων μυθιστοριογράφων [...] να μη θίγουν τις ανοιχτές πληγές του
εκάστοτε κατεστημένου και να μην κάμουν έτσι οι σημερινοί το χρέος τους. Ποιο
χρέος τους; Μα το είπε πριν ο Αργυρίου. Να πάψουν να βρίσκονται στο περιθώριο, να παίξουν το ρόλο τους ως κοινωνικοί λειτουργοί και παράγοντες. Και
στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή: με το νυστέρι και τον καυτήρα του κριτικού
ρεαλισμού».14 Πόσο όμως κρατάει αυτή η έμφαση στην «πραγματικότητα» στη
μεταπολιτευτική περίοδο;
Δύο χρόνια μετά την πρώτη συζήτηση, ο Περικλής Κοροβέσης, σε σημείωμά
του στο περιοδικό Το Δέντρο με τίτλο «Το τέλος της μικρής μας λογοτεχνίας;»,
κρίνει τα πρόσφατα τότε εκδοθέντα μυθιστορήματα Η χαμένη άνοιξη του Στρατή
Τσίρκα, Το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή και Το κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου,
12. Αλέξανδρος Αργυρίου, Αλέξης Ζήρας, Αλέξανδρος Κοτζιάς, Κώστας Κουλουφάκος, «Το
οδυνηρό πέρασμα στην πολιτικοποίηση», Διαβάζω, τχ. 5-6 (Νοέμ. 1976-Φεβρ. 1977), 62-83.
13. Ό.π., 62.
14. Αλέξανδρος Αργυρίου, Αλέξανδρος Κοτζιάς, Κώστας Κουλουφάκος, Σπύρος Πλασκοβίτης,
Στρατής Τσίρκας, «Η νεοελληνική πραγματικότητα και η πεζογραφία μας», Η Συνέχεια, τχ. 4 (Ιούν.
1973), 172-179: 178.
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και υποστηρίζει παραπέμποντας στους Ρώσους φορμαλιστές ότι «η λογοτεχνία είναι πάνω απ’ όλα έργο της γλώσσας».15 Αυτό, σύμφωνα με τον Κοροβέση, «μας
κάνει να σκεφτούμε για το τέλος της μικρής μας λογοτεχνίας και την ελπίδα μιας
νέας γραφής που να πηγαίνει κόντρα στην αναπαράσταση, δηλαδή, στην εκφραστική μορφή της αστικής ιδεολογίας και λογοτεχνίας».16 Ο Κοροβέσης συνεχίζει
μεν την ιδεολογική συσχέτιση της «ρεαλιστικής» γραφής με την αστική τάξη, προωθεί όμως και την καθολική ρήξη με «το παραδοσιακό στιλ της αναπαραστατικής
γραφής», όπως τη βλέπει στο Κιβώτιο του Αλεξάνδρου, αλλά όχι στα μυθιστορήματα του Τσίρκα και του Χατζή. Βλέπουμε, λοιπόν ότι, ήδη από το 1978, αρχίζει η
μετάβαση από την «πραγματικότητα» στη «νεοτερικότητα» στον κριτικό λόγο, και
διαγράφεται η ταλάντευση της ελληνικής πεζογραφίας μεταξύ κοινωνικο-πολιτικής επίγνωσης και αυτοαναφορικότητας. Στη «συμμετρική υποχώρηση» των μυθιστορημάτων του Τσίρκα και του Χατζή επανέρχεται το 1999 και ο Δ. Ραυτόπουλος,
στο άρθρο του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μεταπτώσεις της νεοτερικότητας,
1960-’75-’90...», για να αναδείξει τη «μοντερνιστική απάντηση του Α. Φραγκιά»
και να τονίσει ότι «η νεοτερικότητα δεν είναι και πάλι μία, ούτε ταυτίζεται αναγκαστικά με τον συνειρμικό μονόλογο, τον αντικειμενισμό ή την αφαίρεση».17
Δεν είναι μόνο η μετάβαση από την «πραγματικότητα» στη «νεοτερικότητα»
που συντελείται στη δεκαετία του 1980, αλλά και αυτή από τη «λαϊκότητα» στη
«νεοτερικότητα», δεδομένου ότι τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης κυριαρχούν οι συζητήσεις περί λαϊκού πολιτισμού και παράδοσης, ενώ το 1979 ανακηρύχθηκε «έτος Παράδοσης» από το Υπουργείο Παιδείας. Έκτοτε αυτό το ενδιαφέρον για τη λαϊκότητα εκτοπίζεται είτε από τις αρνητικές αναφορές στον
λαϊκισμό είτε από την επέλαση της νεοτερικότητας. Το ενδιαφέρον για την «παράδοση» ατονεί καθώς περνούμε από την εξιδανίκευση του λαϊκού στις δεκαετίες
του 1970 και 1980 στην αναζήτηση του νεοτερικού.
Τρεις συγγραφείς, Μάρω Δούκα, Δημήτρης Νόλλας και Αλέξης Πανσέληνος,
όλοι τους γεννημένοι στη δεκαετία του 1940, μπορεί να θεωρηθούν ότι γεφυρώνουν τον πολιτικό προσανατολισμό της μεταπολεμικής πεζογραφίας με την εσωστρέφεια και την αφηγηματική επιτήδευση της Μεταπολίτευσης. Η έμφαση στην
πραγματικότητα και την πολιτικοποίηση των αρχών της δεκαετίας του 1970 θα
ατονήσει σταδιακά και θα δώσει τη θέση της στην υπέρβαση της πραγματικότητας και το ενδιαφέρον για τη μορφή. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το κείμενο του
15. Περικλής Κοροβέσης, «Το τέλος της μικρής μας λογοτεχνίας;», Το Δέντρο, τχ. 1 (Μάρτ.
1978), 26-31: 28.
16. Ό.π., 30-31.
17. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Μεταπτώσεις της νεοτερικότητας, 1960-’75-’90...», Αντί, τχ. 688
(4 Ιουν. 1999), 27-31: 29.
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Θανάση Βαλτινού «Πέρα από την πραγματικότητα», που αποτέλεσε εισήγησή
του στο συνέδριο «Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (19451995)», το 1995.18
Το αίτημα όμως για επαφή με την πραγματικότητα δεν εξαφανίζεται και ξανατίθεται σε μια άλλη συζήτηση για τη μεταπολιτευτική πεζογραφία το 2009,
όπου η Ελισάβετ Κοτζιά παρατηρεί τα εξής: «Χωρίς να θέλω να είμαι κανονιστική, δεν παύει να με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι, παρότι στην πραγματικότητα
γύρω μας συμβαίνουν εξωφρενικά πράγματα, τα οποία θα μπορούσε να σκεφτεί
κανείς ότι αποτελούν πρώτης τάξεως μυθοπλαστικό υλικό για τη δημιουργία συναρπαστικών μυθιστορημάτων [...], υπάρχουν δηλαδή γεγονότα και καταστάσεις
που συνιστούν πρώτης τάξεως δραματουργικό υλικό, οι νεότεροι πεζογράφοι δεν
ενδιαφέρονται γι’ αυτό. Επιλέγοντας είτε την ψυχολογική ενδοστρέφεια είτε την
αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν, αρνούνται να βρεθούν αντιμέτωποι με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα».19 Νομίζω ότι η «κοινωνική πραγματικότητα»
στην προκειμένη περίπτωση νοείται με έναν στενό και μάλλον παρωχημένο τρόπο, μη λαμβάνοντας υπόψη τα νέα θέματα, ελληνικά και παγκόσμια, με τα οποία
καταπιάστηκε η μεταπολιτευτική πεζογραφία: φύλο και ταυτότητα, μετανάστευση και ετερότητα, πολιτική βία και οικολογία.
Το άλλο επιχείρημα, ότι οι συγγραφείς της Μεταπολίτευσης, σε σχέση με τις
προηγούμενες γενιές, δεν εκφράζουν στα γραπτά τους κάποιο συλλογικό όραμα
ή ηθική ευθύνη προς την ελληνική κοινωνία, αλλά αντίθετα ενδίδουν στην ατομική εσωστρέφεια και τον ναρκισσισμό, απαιτεί και αυτό επανεξέταση. Αυτή η
αντίθεση μπορεί να είναι βολική, αλλά δείχνει ότι οι κριτικές προσεγγίσεις εξακολουθούν να είναι δέσμιες παλαιότερων προσδοκιών, και δεν φαίνεται να δέχονται
ότι η ελληνική κοινωνία έχει γίνει βαθμιαία πιο πλουραλιστική, πολυπολιτισμική
και πολυσχιδής, και τούτο αντικαθρεφτίζεται και στην πεζογραφία. Η κοινωνική
ποικιλότητα θέτει υπό αμφισβήτηση συλλογικά οράματα, ενώ στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης, των διαφορετικών lifestyles και της ψηφιακής επικοινωνίας,
θα ήταν ασυνήθιστο να μην αναμένει κανείς ατομικές στάσεις και διαφορετικούς
χειρισμούς νέων και παλαιών θεμάτων, όπως η ταυτότητα, η ιστορία, η σεξουαλικότητα και η ετερότητα. Αυτή η ποικιλότητα εκφράζεται και στη γλώσσα, που
περιλαμβάνει διαφορετικά ιδιόλεκτα, ιδιωματισμούς, δημοσιογραφικά κλισέ και
ξένες λέξεις.
18. Θανάσης Βαλτινός, «Πέρα από την πραγματικότητα», Κρασί και νύμφες: Μικρά κείμενα επί
παντός, Αθήνα, Εστία, 2009, 151-163.
19. Τιτίκα Δημητρούλια, Ελισάβετ Κοτζιά, Λίνα Πανταλέων, Γιώργος Περαντωνάκης, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Μεταπολιτευτική πεζογραφία: Μια προσπάθεια χαρτογράφησης τάσεων και
δυναμικών» (συζήτηση), K, τχ. 18 (Ιούν. 2009), 44-71: 50-51.
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Η κρίση αναπαράστασης στην πεζογραφία, μετά το 1974, έστρεψε την προσοχή από την κοινωνική πραγματικότητα ή εμπειρία στη διαμεσολάβηση. Οι συγγραφείς δεν προβάλλουν πια την αυθεντική απόδοση των βιωμάτων τους, αλλά
τείνουν να τονίζουν το πώς αυτά τα βιώματα διαμεσολαβούνται και σχετικοποιούνται μέσω δευτερευουσών πηγών (γραπτών ή προφορικών) ή τεκμηρίων, όπως
επιστολές, αποκόμματα από εφημερίδες ή αρχειακή έρευνα. Αυτή η αυξητική
στροφή, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε κειμενικά τεκμήρια ή αρχειακές
μαρτυρίες δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ρεαλισμού που στη συνέχεια υπονομεύεται μέσω μιας μεταμυθοπλαστικής στρατηγικής. Η παρουσία τέτοιων τεχνικών
στο μεταπολιτευτικό μυθιστόρημα παράγει μια σειρά τεκμηριωτικών ή αρχειακών μεταμυθοπλασιών όπου τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας,
ιστορίας και επινόησης συγχέονται.
Ο σταδιακός μετασχηματισμός της ελληνικής πεζογραφίας μετά την πτώση
της Χούντας περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Παρατηρούμε αρχικά τη διάβρωση
του πολιτικού από υποκειμενικές κριτικές ματιές σε μυθιστορήματα της δεκαετίας του 1970, όπως το Κιβώτιο (1975) του Άρη Αλεξάνδρου και την Αρχαία
σκουριά (1979) της Μάρως Δούκα, και κατόπιν τη διάβρωση του εθνικού από
την ετερότητα ή την κριτική επιστροφή στο ιστορικό παρελθόν. Και αυτή η τάση
συμπίπτει ώς έναν βαθμό με τον διαστολικό μετασχηματισμό του κοινωνικού με
την έμφαση στο πολιτισμικό, το δι-εθνικό ή το κοσμοπολίτικο, καθώς και τον
πολλαπλασιασμό των γυναικών συγγραφέων. Διαβλέπουμε, δηλαδή, τη σταδιακή μετάβαση από την πολιτικοποίηση, που είδαμε στη συζήτηση του 1976, σε
θέματα ιστορικής και πολιτισμικής υφής, καθώς η πεζογραφία παρακολουθεί
περισσότερο από την ποίηση τη μετάβαση της ελληνικής κοινωνίας προς την
πολιτισμική ποικιλότητα και τη δημιουργία ενός χώρου που θα περιλαμβάνει
και τον «άλλο». Από αυτή την άποψη, τα θέματα που απασχολούν τους πεζογράφους της Μεταπολίτευσης από τη δεκαετία του 1990 μπορούν να ενταχθούν σε
τρεις αλληλοεπικαλυπτόμενες κατηγορίες: ταυτότητα και ετερότητα, ιστορικό
παρελθόν και εγκυρότητα της αναπαράστασής του, πολιτισμικές μεταφορές και
κοσμοπολιτισμός.
Τα μυθιστορήματα σχετικά με την ταυτότητα και την ετερότητα περιλαμβάνουν πρόσωπα με σύνθετο εθνοτικό ή θρησκευτικό παρελθόν, όπως ο πρωταγωνιστής του Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά (1989) της Ρέας Γαλανάκη ή τα πρόσωπα στο Τα νερά της Χερσονήσου (1998) του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Στην ίδια
κατηγορία ανήκουν Το ασημόχορτο ανθίζει (1992) του Βασίλη Γκουρογιάννη, το
Ν’ ακούω καλά τ’ όνομά σου (1993) του Σωτήρη Δημητρίου, το Αθώοι και φταίχτες
(2004) της Μάρως Δούκα, το Ναυαγίων πλάσματα (2009) του Δημήτρη Νόλλα,
και άλλα που ασχολούνται με την έμφυλη ταυτότητα όπως το Ελένη ή ο κανένας
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(1998) της Γαλανάκη και το Μέσα σ’ ένα κορίτσι σαν κι εσένα (2009) της Άντζελας
Δημητρακάκη.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μυθιστορήματα με ιστορικό θέμα που δεν
επιδιώκουν την αναβίωση του παρελθόντος, αλλά την εκ νέου ανάγνωση ή ερμηνεία του από την προοπτική του παρόντος. Μια αρχειακή αίσθηση της ιστορίας
συμφύρεται με την ιδέα της κατασκευής ή της αμφισβήτησης της αντικειμενικότητας. Ενδεικτικά σε αυτή την κατηγορία ανήκουν το …από το στόμα της παλιάς
Remington… (1981) του Γιάννη Πάνου, η Ιστορία (1982) του Γιώργη Γιατρομανωλάκη, η Ορθοκωστά (1994) του Θανάση Βαλτινού, η Αυτοβιογραφία ενός
βιβλίου (1994) του Μισέλ Φάις, το Τι ζητούν οι βάρβαροι (2008) του Δημοσθένη
Κούρτοβικ, το Πατρίδα από βαμβάκι (2009) της Έλενας Χουζούρη, και άλλα πιο
πρόσφατα μυθιστορήματα σχετικά με τον εμφύλιο πόλεμο, που βασίζονται στην
αρχειακή ποιητική, όπως αυτά του Θωμά Σκάσση, του Νίκου Δαββέτα, της Σοφίας Νικολαΐδου ή της Μαριλένας Πολιτοπούλου. Κατά κάποιο τρόπο μια δήλωση της Μάρως Δούκα στο τέλος του «βυζαντινού» μυθιστορήματός της Ένας
σκούφος από πορφύρα (1995) συνοψίζει τη μυθιστορηματική σχέση παρελθόντος
και παρόντος στα μυθιστορήματα αυτής της κατηγορίας: «Έτσι, αποφασίζοντας
να γράψω ένα βιβλίο με θέμα τη ζωή και το έργο του Αλέξιου Κομνηνού, ήταν
σαν να γράφω ένα βιβλίο για την εποχή μας, μέσα από τούτο το παρόν που μας
συντηρεί και μας ορίζει».20
Η τρίτη κατηγορία, πολιτισμικές μεταφορές και κοσμοπολιτισμός, φέρνει
κοντά διαφορετικούς πεζογράφους που αναστοχάζονται πάνω στην πολιτισμική ταυτότητα. Οι αφηγήσεις τους διαδραματίζονται (εν μέρει ή εν όλω) εκτός
Ελλάδας και περιλαμβάνουν μετακινήσεις, αναζητήσεις και πρόσωπα μη ελληνικής καταγωγής. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το μυθιστόρημα του Αλέξη
Πανσέληνου Ζαΐδα ή Η καμήλα στα χιόνια (1996), που αφηγείται την επίσκεψη
ενός Βιεννέζου μουσικού στον ελληνικό χώρο, όπου συναντάται με έναν εξόριστο
ποιητή από τη Λευκάδα. Η υπόρρητη σύνδεση του μουσικού με τον Μότσαρτ και
του ποιητή με τον Διονύσιο Σολωμό παραπέμπει στον αλληγορικό χαρακτήρα του
μυθιστορήματος, μέσω του διαλόγου Ανατολής και Δύσης. Τοποθετώντας το μυθιστόρημα σε μια περίοδο στην οποία η Ελλάδα αρχίζει να διεκδικεί την ανεξαρτησία της, ο Πανσέληνος μετατρέπει το μυθιστόρημά του σε πολιτισμική μεταφορά,
καθώς ο Βιεννέζος προσπαθεί να μπολιάσει στοιχεία από την τοπική μουσική
στη δική του, τονίζοντας έτσι τον ρόλο της μουσικής στην ανάδειξη των αντιθέσεων της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι Φιλέλληνες
(1992) της Μιμίκας Κρανάκη, τα μυθιστορήματα του Βασίλη Αλεξάκη (Η μητρική
20. Μάρω Δούκα, Ένας σκούφος από πορφύρα, Αθήνα, Κέδρος, 1995, 507-508.
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γλώσσα, 1995∙ Οι ξένες λέξεις, 2003), Η ανατροπή (2000) του Νίκου Θέμελη, αλλά
και μυθιστορήματα του Γιάννη Κιουρτσάκη, της Σώτης Τριανταφύλλου, του Δημοσθένη Κούρτοβικ, του Μιχάλη Μοδινού, του Χρήστου Χρυσόπουλου, του Χρήστου Αστερίου, και άλλα που θέτουν ζητήματα ταυτότητας και η δράση τους τοποθετείται εκτός Ελλάδας. Αυτά τα μυθιστορήματα αναδεικνύουν τη σημασία
του χώρου, τη διακίνηση των ιδεών, τον ρόλο της τεχνολογίας και τη ρευστότητα
των ταυτοτήτων ως αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης τοπικού και παγκόσμιου,
εγχώριου και οθνείου. Την εικόνα του μεταπολιτευτικού μυθιστορήματος τη συμπληρώνουν και την εμπλουτίζουν αφηγήσεις που αξιοποιούν την παρωδία, το
φανταστικό, τα μαθηματικά, την αστυνομική πλοκή και την ειδολογική μείξη.21
Αυτή η αδρομερής θεματική κατάταξη της μεταπολιτευτικής πεζογραφίας συναντάται με αυτό που θα ονόμαζα «αρχειακή ποιητική», και αποτελεί τη νεοτερική
αναβάπτιση του παλιού αιτήματος για επαφή με την πραγματικότητα. Η αρχειακή
ποιητική προϋποθέτει την αναψηλάφηση του παρελθόντος μέσω σπαραγμάτων
προφορικού ή γραπτού υλικού και τη διαμεσολάβησή του μέσω της μνήμης ή ενός
αφηγητή-ερευνητή. Η λεγόμενη «πεζογραφία των τεκμηρίων», προϊόν αυτής της
αρχειακής ποιητικής, υπήρξε αρκετά δημοφιλής στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, γιατί ακριβώς συνδυάζει τη νεοτερική υπέρβαση του ρεαλιστικού τρόπου,
δίχως να χάνει την επαφή με την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα.
Τον Ιανουάριο του 2014 το διαδικτυακό περιοδικό bookpress.gr και το βιβλιοπωλείο Πολιτεία κάλεσαν 120 συγγραφείς να ψηφίσουν τα 100 καλύτερα βιβλία
ελληνικής λογοτεχνίας των τελευταίων δύο αιώνων.22 Από τους 60 συγγραφείς
της λίστας, μόνο ο Βαλτινός και ο Καζαντζάκης εμφανίστηκαν με 4 βιβλία, ενώ ο
Σεφέρης και ο Ελύτης είχαν τον ίδιο αριθμό αλλά οι συλλογές τους συνυπήρχαν με
τα Άπαντά τους. Γιατί όμως ο Βαλτινός αναδεικνύεται στον πιο δημοφιλή συγγραφέα της Μεταπολίτευσης; Νομίζω λόγω του συνδυασμού της μεταμοντερνιστικής
σχετικότητας με τη φαινομενική αντικειμενικότητα ποικίλων ιστορικοφανών τεκμηρίων (προφορικές αφηγήσεις, αποσπάσματα από εφημερίδες ή ραδιοφωνικά
προγράμματα). Με άλλα λόγια, ο Βαλτινός συνδυάζει τη ρεαλιστική ψευδαίσθηση με την υπονόμευση της αληθοφάνειας. Η σχετικότητα της αναπαράστασης του
παρελθόντος συνιστά το κυριότερο γνώρισμα του ελληνικού μεταμοντερνισμού
και εξηγεί τη δημοφιλία του Βαλτινού και της ιστοριογραφικής μυθοπλασίας στην
Ελλάδα. Βλέπουμε λοιπόν πώς από την έμφαση στην πραγματικότητα των αρχών
21. Βλ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη
ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018.
22. Βλ. https://www.bookpress.gr/politismos/teleutaia-nea/100-kalitera-vivlia-apotelesmata
(τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
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της δεκαετίας του 1970 περάσαμε στη σχετικοποίησή της και στη (μετα)νεοτερική
της διαπραγμάτευση στα χρόνια της Μεταπολίτευσης.
Λαμβάνοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη ένα άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι
η σχέση μεταπολιτευτικού μυθιστορήματος και κριτικής. Μήπως το μυθιστόρημα
εμφανίζεται πιο προωθημένο από την κριτική; Στις αρχές της δεκαετίας του 1970
συντελείται μια αλλαγή στον χώρο της ελληνικής κριτικής με τον θάνατο σημαντικών κριτικών όπως ο Βάσος Βαρίκας (1912-1971), ο Αιμίλιος Χουρμούζιος
(1904-1973) και ο Γιάννης Χατζίνης (1900-1975), καθώς και με την απόσυρση
του Αντρέα Καραντώνη (1910-1982) λόγω των αιτιάσεων ως συνοδοιπόρου της
Χούντας των συνταγματαρχών. Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε νεότερους αριστερούς κριτικούς, όπως ο Αλέξανδρος Αργυρίου (1921-2009), ο Σπύρος Τσακνιάς
(1929-1999), ο Δ. Ν. Μαρωνίτης (1929-2016), ο Αλέξης Ζήρας (γενν. 1945), να
κυριαρχήσουν στον χώρο της κριτικής, προτείνοντας μια διαδραστική σχέση κοινωνίας και λογοτεχνίας, χωρίς όμως να ευθυγραμμίσουν τον κριτικό τους λόγο
με ευρωπαϊκές τάσεις και ρεύματα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η απουσία
του όρου «μοντερνισμός» από το κριτικό λεξιλόγιο, με τον Αλέξανδρο Αργυρίου
να παραδέχεται το 1996 ότι ο όρος «υιοθετήθηκε τελευταία, χρησιμοποιημένος
από νεότατους μελετητές που σπούδασαν σε κέντρα του εξωτερικού».23 Ο ίδιος
εξηγεί ότι προτιμά τον όρο «νεοτερικός», καθώς έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον
18ο αιώνα στο έργο των Δανιήλ Φιλιππίδη και Γρηγορίου Κωνσταντά Γεωγραφία
νεοτερική, και επειδή το «μοντέρνο» έχει μειωτική σημασία στην Ελλάδα. Το
πρόβλημα τελικά δεν είναι απλώς θέμα ορολογίας, αλλά η μείξη από τον Αργυρίου φουτουρισμού, ντανταϊσμού και υπερρεαλισμού, και ο χαρακτηρισμός των
μυθιστορημάτων της Μέλπως Αξιώτη ως υπερρεαλιστικών και όχι μοντερνιστικών. Άλλοι κριτικοί προτιμούσαν τους όρους «ανανέωση», «πρωτοπορία» (όχι
απαραίτητα με την έννοια της αβανγκάρντ), χωρίς σαφείς αναφορές σε διεθνή
κινήματα, και είναι αξιοσημείωτο ότι ο Mario Vitti, στην εμβληματική του μελέτη
για τη γενιά του ’30 το 1977, δεν έχει κάποιο κεφάλαιο περί μοντερνισμού.
Η έννοια του «μοντερνισμού», με την αγγλοσαξωνική της σημασία, θα εισαχθεί
σταδιακά στο ελληνικό κριτικό λεξιλόγιο, και δύο τόμοι στα αγγλικά –ο πρώτος
το 1990 με επιμέλεια της Mary Layoun και ο δεύτερος το 1997 με επιμέλεια δική
μου– ήταν καθοριστικής σημασίας.24 Αυτές οι εξελίξεις υποβοηθήθηκαν από την
23. Αλέξανδρος Αργυρίου, «Ο μοντερνισμός στην ελληνική λογοτεχνία: Οι αφετηρίες, οι αρχές
και η διάρκειά του», στο Μοντερνισμός: Η ώρα της αποτίμησης;, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1996, 243-78.
24. Mary N. Layoun (επιμ.), Modernism in Greece? Essays on the Critical and Literary Margins of a Movement, Νέα Υόρκη, Pella, 1990, και Dimitris Tziovas (επιμ.), Greek Modernism and
Beyond, Lanham, Rowman & Littlefield, 1997.
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ανάπτυξη μαθημάτων συγκριτικής γραμματολογίας και θεωρίας της λογοτεχνίας
στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά κυρίως από τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής πνευματικής ζωής προς τον αγγλόφωνο κόσμο. Μέχρι τη δεκαετία του 1980
οι γαλλοθρεμμένοι πανεπιστημιακοί κυριαρχούσαν, και οι έλληνες διανοούμενοι
που έζησαν στη Γαλλία, όπως ο Νίκος Πουλαντζάς (1936-1979), ο Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997) και ο Κώστας Αξελός (1924-2010), ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ο γαλλικός δομισμός βρήκε επίσης θιασώτες στο ελληνικό πανεπιστήμιο,
και η Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1978. Από τη δεκαετία του 1980
αρχίζει η αλλαγή παραδείγματος και η στροφή προς την αγγλοσαξωνική θεωρία,
που έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, και την ανανέωση της ορολογίας.
Από την απουσία –μέχρι τη δεκαετία του 1990– του μοντερνισμού από το κριτικό λεξιλόγιο της Μεταπολίτευσης, φτάσαμε στο άλλο άκρο, με την ελληνική πεζογραφία από τον Ανώνυμο του 1789 μέχρι σύγχρονους συγγραφείς να διαβάζονται
μοντερνιστικά. Αναφέρομαι στην ανθολογία του Γιώργου Αριστηνού, Νάρκισσος
και Ιανός: Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα (2007), που φιλοδοξεί να αναδείξει «την ενταφιασμένη από πολλούς αξία του Μοντερνισμού» και να προσφέρει
μια ανθολογία «της νεωτερικής πεζογραφίας που έλειπε ώς τα σήμερα».25 Η νεοτερικότητα στην ανθολογία αναδεικνύεται σε ολιστικό αλλά και εύπλαστο σχήμα,
που παρακολουθείται στην ελληνική πεζογραφία «από τις πρώιμες ή σπερματικές
εκφράσεις της ώς τις αποκορυφώσεις και τις μεταλλάξεις της προς την έννοια του
Μεταμοντερνισμού».26 Κάτι ανάλογο ισχύει και για το βιβλίο του Κώστα Βούλγαρη, H μεταμυθοπλασία στη νεοελληνική πεζογραφία (2017). Αν και υποτίθεται ότι
επικεντρώνεται στα (μετα)μοντερνιστικά κείμενα της Μεταπολίτευσης, πηγαίνει
πίσω στον 19ο αιώνα, προσπαθώντας να χτίσει μια μετανεοτερική γενεαλογία.
Βέβαια, είχε προηγηθεί η μοντερνιστική ανανέωση του πεζογραφικού κανόνα,
με την ανάδειξη και την ανατύπωση του έργου συγγραφέων που θεωρήθηκαν εκφραστές ενός ιδιότυπου ελληνικού μοντερνισμού, όπως η Μέλπω Αξιώτη, ο Γιάννης Σκαρίμπας, ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, ο Νίκος Καχτίτσης, ακόμη και ο Δημοσθένης Βουτυράς. Από τους πεζογράφους του μεσοπολέμου διασώθηκαν ο Κοσμάς Πολίτης, ως κοσμοπολίτης μοντερνιστής,27 ή μεμονωμένα κείμενα όπως
Ο κίτρινος φάκελος (1956) του Μ. Καραγάτση, ενώ η δημοτικότητα των υπολοίπων υποχώρησε μπροστά στο νεοτερικό κύμα και παρά το γεγονός ότι πολλά μυθιστορήματά τους μεταφέρθηκαν στη μικρή οθόνη, ένα άλλο χαρακτηριστικό της
25. Γιώργος Αριστηνός, Νάρκισσος και Ιανός: Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, Αθήνα,
Μεσόγειος, 2007, 16.
26. Ό.π., 15.
27. Γιώργος Καλλίνης, Ο μοντερνισμός ενός κοσμοπολίτη: Στοιχεία και τεχνικές του μοντερνισμού
στο μεσοπολεμικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2001.
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πρώιμης Μεταπολίτευσης. Η νεοτερική παλίρροια φέρνει επίσης στο προσκήνιο
τον Νικόλα Κάλα ως διασπορικό συγγραφέα και αντισυμβατικό κριτικό,28 ενώ οι
μοντερνιστικές αναθεωρήσεις αφήνουν την ποίηση σχεδόν άθικτη. Αντίθετα, στον
χώρο της πεζογραφίας παρατηρούμε τη μετάβαση από τον ρεαλισμό στη μεταμυθοπλασία, από την αμεσότητα της εμπειρίας στη διαμεσολάβησή της, και από την
«απουσία» του μοντερνισμού στη (μετα)νεοτερική ανάγνωση της παλαιότερης και
πιο πρόσφατης πεζογραφίας.
Παρά την επίμονη (μετα)μοντερνιστική ανάγνωση της ελληνικής πεζογραφίας,
ξαναβρίσκουμε τη θεωρία του «νεοτερικού ελλείμματος», που είδαμε στον χώρο
των ιδεών, και στον χώρο της λογοτεχνίας, όπου συναντούμε το επιχείρημα ότι
η εκδήλωση του μεταμοντερνισμού στην Ελλάδα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας
μοντερνιστικής παράδοσης προς την οποία αναμένεται να αντιδράσει. Αυτό είναι
το επιχείρημα του Gregory Jusdanis τo 1987 στο άρθρο του «Is postmodernism
possible outside the “West”? The case of Greece»,29 ενώ έναν χρόνο αργότερα ο
Βασίλης Λαμπρόπουλος συγκρίνει το Ο Γιάννης της ζωής μου του Ρένου Αποστολίδη και το Αν μια νύχτα του χειμώνα ένας ταξιδιώτης του Ίταλο Καλβίνο, για
να δείξει ότι η έλλειψη μοντερνιστικής παράδοσης στην Ελλάδα υπονομεύει την
ανάπτυξη του μεταμοντερνισμού.30 Από τη στιγμή που η ελληνική λογοτεχνία
ήταν σθεναρά αντιμοντερνιστική, σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, τούτο καθιστούσε έναν ελληνικό μεταμοντερνισμό αδύνατο. Όπως και στη συζήτηση περί
εκσυγχρονισμού στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, η προσέγγιση και εδώ
είναι ευρωκεντρική και απέβλεπε στο να καταδείξει απουσίες και καθυστερήσεις.
Με το να αντιμετωπίζεται ως ένα εθνοκεντρικό φαινόμενο, ο ελληνικός μοντερνισμός ενεπλάκη στις συζητήσεις περί ελληνικότητας μέσω της ταύτισής του
με τη γενιά του ’30, που άλλοι την αντιμετώπιζαν ως μοντερνιστική και ευρωπαϊκά προσανατολισμένη και άλλοι ως ελληνοκεντρική. Έτσι, ο ελληνικός μοντερνισμός αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης συζήτησης περί πολιτισμικής ταυτότητας
στη Μεταπολίτευση, και λιγότερο μέρος μιας ευρύτερης δυτικής αισθητικής κίνησης. Τελικά, η πολιτισμική ιστορία της Μεταπολίτευσης μπορεί να θεωρηθεί
ως ταλάντωση από το «νεοτερικό έλλειμμα» της κοινωνικής θεωρίας στη δεκαετία του 1970 στον «νεοτερικό πληθωρισμό» στον χώρο της λογοτεχνίας από τη
δεκαετία του 1990 και μετά.
28. Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Ο μοντερνιστής κριτικός Νικόλας Κάλας, Αθήνα, Αρμός, 2018.
29. Gregory Jusdanis, «Is postmodernism possible outside the “West”? The case of Greece»,
Byzantine and Modern Greek Studies, τχ. 11 (1987), 69-92.
30. Vassilis Lambropoulos, «Writing Greek as the only language: The impossible postmodernism
of Renos Apostolidis’s “The John of my Life”», Literature as National Institution: Studies in the
Politics of Modern Greek Criticism, Πρίνστον, Princeton University Press, 1988, 127-136.
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Σχεδιάγραμμα τάσεων και στάσεων
στην πεζογραφία
της πρώτης μεταπολιτευτικής δεκαετίας

Μ

άρω Δούκα, Η πηγάδα (1974)∙ Δημήτρης Νόλλας, Πολυξένη (1974) και Νεράιδα της Αθήνας (1974)∙ Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Λειμωνάριο (1974)∙
Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Οι φωνές (1975)∙ Διονύσης Χαριτόπουλος, Δανεικιά
γραβάτα (1976)∙ Μαργαρίτα Καραπάνου, Η Κασσάνδρα και ο λύκος (1976)∙
Αντώνης Σουρούνης, Ο συμπαίκτες (1977)∙ Αχιλλέας Κυριακίδης, Στοιχεία ταυτότητας (1977)∙ Τάκης Θεοδωρόπουλος, Ο βίος στην πολιτεία του Θοδωρή Κοτρωνηθοδωρήκωλου (1977)∙ Φίλιππος Δρακονταειδής, Σχόλια σχετικά με την
περίπτωση (1977)∙ Νάσος Θεοφίλου, Καταδυόμενη Αφροδίτη (1978)∙ Μαρία Μήτσορα, Άννα, να ένα άλλο (1978)∙ Νίκος Χουλιαράς, Λούσιας (1979)∙ Βαγγέλης
Ραπτόπουλος, Κομματάκια (1979)∙ Έρση Σωτηροπούλου, Διακοπές χωρίς πτώμα
(1980)∙ Πέτρος Τατσόπουλος, Οι ανήλικοι (1980)∙ Γιάννης Πάνου, …από το στόμα της παλιάς Remington… (1981)∙ Άρης Σφακιανάκης, Όταν βρέχει και φοράς
παπούτσια κόλετζ (1981)∙ Γιάννης Ξανθούλης, Ο μεγάλος θανατικός (1981)∙ Βασίλης Αλεξάκης, Τάλγκο (1981)∙ Αλέξης Πανσέληνος, Ιστορίες με σκύλους (1982)∙
Πέτρος Τατσόπουλος, Το παυσίπονο (1982)∙ Ευγενία Φακίνου, Αστραδενή (1982)∙
Φαίδων Ταμβακάκης, Ευμορφία (1982)∙ Ζυράννα Ζατέλη, Περσινή αρραβωνιαστικιά (1984)∙ Απόστολος Δοξιάδης, Βίος παράλληλος (1985).
Γεννημένοι στην εικοσαετία 1940-1959, οι πεζογράφοι που προτάσσονται
έκαναν στη μεταπολιτευτική δεκαετία 1974-1984 την πρώτη τους εμφάνιση,
δοκιμάζοντας με τις άγνωστες φρέσκιες φωνές τους θεματικές, μοτίβα και ρυθμούς προκειμένου να χαράξουν την πορεία και να εδραιώσουν την καλλιτεχνική
ταυτότητά τους.1 Την ίδια εποχή οι συγγραφείς της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς
1. Στην πραγματικότητα ο Αχιλλέας Κυριακίδης πρωτοδημοσίευσε το 1973 τη διηγηματογραφική συλλογή Διαφάνεια. Ο Φίλιππος Δρακονταειδής είχε εμφανιστεί το 1962 με το ψευδώνυμο
Φ. Φιλίππου και τη διηγηματογραφική συλλογή Τρίπτυχο. Στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο
πρωτοπαρουσιάστηκε επίσης, με τη διηγηματογραφική συλλογή Η αφίσα (1977), ο ρεαλιστής Πε-
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(Χατζής, Κάσδαγλης, Κοτζιάς, Φραγκιάς, Αλεξάνδρου κ.ά.) βρίσκονταν στο
απόγειο της δημιουργικότητάς τους, οι πεζογράφοι της δεύτερης μεταπολεμικής
γενιάς (Κουμανταρέας, Ιωάννου, Παπαδημητρακόπουλος, Μηλιώνης, Χειμωνάς
κ.ά.) είχαν ξεκινήσει τη δική τους απογείωση, ενώ οι παλαιότεροι μεσοπολεμικοί
πεζογράφοι (Πεντζίκης, Αλκ. Γιαννόπουλος, Ρώμας κ.ά.) είχαν ήδη διανύσει το
μεγαλύτερο μέρος της δικής τους διαδρομής.
Οι μεταπολιτευτικοί συγγραφείς δημοσίευσαν νουβέλες (Δούκα, Νόλλας),
κυκλοφόρησαν διηγηματογραφικές συλλογές (Μήτσορα, Ραπτόπουλος, Ζατέλη,
Πανσέληνος, Χαριτόπουλος), εξέδωσαν μυθιστόρημα (Γιατρομανωλάκης, Σωτηροπούλου, Καραπάνου, Χουλιαράς, Δοξιάδης, Τατσόπουλος), συνέθεσαν μικρά
πεζογραφήματα (Δεληγιώργη, Κυριακίδης). Οι συνομήλικοί τους ποιητές είχαν
παρουσιαστεί λίγο νωρίτερα. Το 1970, με την άρση της προληπτικής χουντικής
λογοκρισίας, είχε αρχίσει να δημοσιεύει η πλειάδα ποιητών που καθιερώθηκε
με το όνομα γενιά του ’70 (Γιάννης Κοντός, Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, Μαρία
Λαϊνά, Δημήτρης Καλοκύρης, Τζένη Μαστοράκη, Γιώργος Μαρκόπουλος, Χριστόφορος Λιοντάκης, Νάσος Βαγενάς, Αργύρης Χιόνης).
Ανάμεσα στους ομήλικους ποιητές και πεζογράφους σημειώθηκε μια παράδοξη
ασυμμετρία. Οι νέοι ποιητές εμφανίστηκαν σχεδόν συντεταγμένα, με κοινούς θεματολογικούς τόπους και ομόλογους εκφραστικούς τρόπους. Η κριτική υπογράμμισε τον αντικομφορμιστικό και αμφισβητησιακό τους χαρακτήρα,2 και όρισε ως
ιδεολογικό περιεχόμενο του έργου τους τον κατεστραμμένο πολιτικό, ερωτικό και
θρησκευτικό μύθο.3 Διαπίστωσε τον χλευασμό απέναντι στην τεχνολογική ανάπτυξη και απέναντι στην κατανάλωση, παρατήρησε τη διακωμώδηση κάθε ιδεολογικού οράματος, και υπογράμμισε τη λοιδορία ακόμα και του εγχειρήματος της
ποίησης.4 Όπως άλλωστε σημείωσε ο Δ. Ν. Μαρωνίτης, οι ποιητές της περιόδου
όχι μόνον ανέλαβαν την αυτοσύσταση και την αυτοκριτική τους ως γενιάς, αλλά
φρόντισαν και για την προβολή και την αυτοπροβολή αυτής της γενιάς με την κυριαρχία τους στον περιοδικό λογοτεχνικό Τύπο και στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.5
ρικλής Σφυρίδης, γεννημένος ωστόσο πολύ νωρίτερα (1933) απ’ τους υπόλοιπους πεζογράφους
της ίδιας περιόδου. Τέλος, έδωσαν πεζά έργα οι νέοι ποιητές Νάσος Βαγενάς (Συντεχνία, 1976),
Μιχάλης Γκανάς (Μητριά πατρίδα, 1981) και Κώστας Γ. Παπαγεωργίου (Το γιοτάπατο, 1977).
2. Βάσος Βαρίκας, «H νέα γενεά μπροστά στο σήμερα», Tο Bήμα, 29.11.1970∙ ο ίδιος, «Ποιητικός αντικομφορμισμός», Tο Bήμα, 16.5.1971.
3. Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Ποιητική γενιά του ’70», Μέτρια και μικρά, Αθήνα, Κέδρος, 1987 (1η
δημ. του άρθρου, Μάιος 1987)∙ Νόρα Αναγνωστάκη, «Το στοιχείο της σάτιρας και του χιούμορ στη
νεότερη ποιητική γενιά», Η Συνέχεια, τχ. 4 (Ιούν. 1973), τώρα και στο Νόρα Αναγνωστάκη, Διαδρομή: Δοκίμια κριτικής (1960-1995), Αθήνα, Νεφέλη, 1995.
4. Νόρα Αναγνωστάκη, ό.π.
5. Δ. Ν. Μαρωνίτης, ό.π., 232.
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Με τους πεζογράφους δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Ούτε η κριτική ανίχνευσε
κοινά διακριτικά ανάμεσα στους περισσότερους από τους πρωτοεμφανιζόμενους
συγγραφείς, ούτε οι ίδιοι οι συγγραφείς δημιούργησαν συσπειρώσεις. Σε ορισμένους, η ιδιαίτερη σύσταση των γραπτών τους φάνηκε επηρεασμένη από την πεζογραφία των αμέσως προγενέστερων πολιτικών συγγραφέων, όπως του Στρατή
Τσίρκα, του Δημήτρη Χατζή, του Άρη Αλεξάνδρου και του Αλέξανδρου Κοτζιά
(Δούκα, Νόλλας). Σε άλλους φάνηκε να αντλεί από τον μοντερνισμό των Τσίρκα,
Κοτζιά και Γιώργου Χειμωνά (Σωτηροπούλου, Μήτσορα, Δεληγιώργη, Νόλλας).
Σε ορισμένους διακρίνονταν απόηχοι από τον εξομολογητικό τόνο του Γιώργου
Ιωάννου (Ραπτόπουλος, Ζατέλη). Άλλοι εισήγαγαν ένα δικό τους παρωδιακό ύφος
(Τατσόπουλος, Καραπάνου, Δοξιάδης), που κάποιες στιγμές άγγιζε το γκροτέσκο
(Σουρούνης, Ξανθούλης, Σφακιανάκης). Και άλλοι έμοιαζαν να φέρνουν κάτι
εντελώς νέο (Πάνου).6 Ούτε περιοδικά εξέδωσαν, ούτε κοινές θέσεις προέβαλαν.
Οι πεζογράφοι που πρωτοδημοσίευσαν στη δεκαετία του ’70 εργάστηκαν, με
άλλα λόγια, πολύ πιο μοναχικά σε σχέση με τους συνομήλικους ποιητές, αλλά
και σε σχέση με τους προγενέστερους πεζογράφους.7 Η μεγάλη παράδοση της
συγκρότησης γενιών (της γενιάς του ’30 με τα εθνικώς αναγεννητικά ή τα καλλιτεχνικώς νεοτερικά οράματα, και της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς με την οξύτατη πολιτική στρατευμένη αγωνία) έσπασε. Πεζογραφική γενιά, ομάδα δηλαδή
που, σύμφωνα με τον ορισμό του Παν. Μουλλά, διαθέτει εσωτερική συνείδηση
των ιδιομορφιών και των στόχων της, καθώς και αυτογνωσία που δεν επιβάλλεται
από έξω αλλά προέρχεται από τους κόλπους της,8 δεν υπήρξε.9 Η διαπίστωση του
Αλέξη Ζήρα για τους μετά το 1975 πεζογράφους, ότι «αρκετοί από τις νεαρότερες
ηλικίες δεν αισθάνονταν ότι ανήκουν πουθενά αλλού παρά στον εαυτό τους»,10
6. Αυτή την εικόνα είχαμε στην πρώτη δεκαετία της Μεταπολίτευσης.
7. Ούτε οι πεζογράφοι που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του ’80 συγκρότησαν γενιά (Σωτήρης
Δημητρίου, Βασίλης Τσιαμπούσης, Δημήτρης Πετσετίδης, Τάσος Καλούτσας, Βασίλης Μπούτος,
Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Γεράσιμος Δενδρινός, Κωστής Γκιμοσούλης, Νίκος Βασιλειάδης, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Ευγένιος Αρανίτσης, Κλαίρη Μιτσοτάκη, Τάσος Γουδέλης, Βασίλης Γκουρογιάννης)∙ βλ. Ελισάβετ Κοτζιά, Ελληνική πεζογραφία 1974-2010: Το μέτρο
και τα σταθμά, Αθήνα, Πόλις, 2020, 58-60.
8. Παν. Μουλλάς, «Εισαγωγή», στο Η μεσοπολεμική πεζογραφία, 1914-1939, Α΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1993, 100.
9. Η αμηχανία του δεύτερου τόμου της ανθολογίας του Γ. Α. Παναγιώτου (επιμ.), Γενιά του ’70,
τ. Β΄: Πεζός λόγος, Αθήνα, Σίσυφος, 1979, επιβεβαιώνει το γεγονός, καθώς η εικοσασέλιδη εισαγωγή της δεν αναπτύσσει ούτε ένα επιχείρημα το οποίο να εξηγεί ποια ομοειδή διακριτικά, πλην των
κοινών ηλικιακών συντεταγμένων, μοιράζονταν οι 24 πεζογράφοι της.
10. Αλέξης Ζήρας, «Ειρωνεία, σάτιρα και παρωδία στους έλληνες πεζογράφους μετά το 1975»,
στο Αγγελική Σπυροπούλου και Θεοδώρα Τσιμπούκη (επιμ.), Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία: Διεθνείς προσανατολισμοί και διασταυρώσεις, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2002, 175.
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περιέγραψε την καινούργια μεταπολιτευτική συνθήκη. Η νέα αυτή στάση αποδείχθηκε μάλιστα τόσο ισχυρή και οριστική, ώστε, από τη σημερινή σκοπιά, η
ποιητική γενιά του ’70, και εν συνεχεία του ’80, να μοιάζουν με καθυστερημένη
επιβίωση του παρελθόντος.11
Οι αιτίες που οδήγησαν στην αποσυναρμολόγηση της παράδοσης υπήρξαν
πολλές και βαθιές. Το 1974 διέλυσε την έννοια της στράτευσης. Η πτώση της
Χούντας έφερε την πολιτική εξομάλυνση, οι καιροί έπαψαν να είναι κρίσιμοι, τίποτα δεν απαιτούσε από τους λογοτέχνες να αναλαμβάνουν τον ρόλο πνευματικού
οδηγητή και ταγού, ο οποίος θα έδειχνε στους αναγνώστες τον δρόμο που όφειλαν
να ακολουθήσουν. Ακόμα και στους πλέον πολιτικούς πεζογράφους, ακόμα και
στους πλέον απαισιόδοξους όπως είναι η Μάρω Δούκα, ο Αλέξης Πανσέληνος
και ο Δημήτρης Νόλλας, υπάρχουν βασικές διαφορές σε σχέση με τους προδικτατορικούς πολιτικούς αριστερούς πεζογράφους (Τσίρκα, Χατζή, Αλεξάνδρου,
Φραγκιά), και σε σχέση με τους πολιτικούς μη αριστερούς πεζογράφους (Κοτζιά,
Κάσδαγλη, Μπακόλα, Πλασκοβίτη). Το έργο των νεότερων δεν αποπνέει το τεράστιο άγχος των παλαιοτέρων να αφυπνίσουν ιδεολογικά και να καθοδηγήσουν
ηθικά τους αναγνώστες τους προς έναν καλύτερο, δικαιότερο κόσμο.12 Στα νεότερα μυθοπλαστικά έργα δεν διακρίνεται ούτε αγωνία των δημιουργών ούτε αίσθημα αποστολής, αλλά, αντίθετα, μια διάθεση να χειριστούν την πραγματικότητα
τηρώντας αποστάσεις – σχεδόν ουδετερότητα. Και η νέα στάση είναι εμφανής
και στα μεταγενέστερα έργα – στην Αρχαία σκουριά (1979) της Μάρως Δούκα,
στη Μεγάλη πομπή (1985) του Αλέξη Πανσέληνου, στο Πέμπτο γένος (1988) του
Δημήτρη Νόλλα. Ήταν γενικότερες οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του ’70, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή και αγγλοσαξωνική
Δύση: αντιαυταρχισμός, αμφισβήτηση των ιδεολογιών, κλίμα ευφορίας, σαρκασμού και λοιδορίας, αλλαγές που θα αγκαλιάσουν την ελληνική ζωή καθώς άφηνε
11. Και στην ποιητική γενιά του ’70 άρχισαν βέβαια κάποια στιγμή οι αποσχίσεις, με αποτέλεσμα τη διάλυσή της. Τα μέλη της σταδιακά εγκατέλειψαν το οργίλο ύφος, υιοθέτησαν εσωτερικότερους ρυθμούς και υπαρξιακότερους τόνους, και, όπως συμβαίνει σε κάθε λογοτεχνική γενιά,
με την ανακάλυψη και τη σταθεροποίηση της προσωπικής ατομικής φωνής οι συνομαδώσεις ατόνησαν∙ βλ. Αλέξης Ζήρας, Nεώτερη ελληνική ποίηση, 1965-1980, Αθήνα, Γραφή, 1979∙ ο ίδιος,
«Εισαγωγή», στο Δημήτρης Αλεξίου (επιμ.), Γενιά του ’70, Αθήνα, Όμβρος, 2001∙ Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η γενιά του 1970: Από τη νεανική αμφισβήτηση στις στοχαστικές προσαρμογές της
ωριμότητας», Τα ποιητικά, τχ. 29 (Μάρτ. 2018), 5-6, τώρα και στον συλλογικό τόμο Προσεγγίσεις
στην ποίηση της γενιάς του ’70, Αθήνα, Γκοβόστης, 2019. Σε αντίθεση προς ό,τι συμβαίνει στον πεζό
λόγο, στην ποίηση η παράδοση των γενιών συνεχίστηκε, έτσι ώστε να συζητάμε για ποιητική γενιά
του ’80, χωρίς όμως να είναι πολύ σαφή τα ομαδοποιητικά χαρακτηριστικά της, πέρα από τα κοινά
χρονολογικά όρια της εμφάνισής της.
12. Ελισάβετ Κοτζιά, ό.π., 60-62.
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πίσω της έναν εμφύλιο και μια δικτατορία. Και θα αρχίσουν να διαφαίνονται στα
κείμενα των νέων πεζογράφων.
Χωρίς τους συλλογικούς στόχους και τα ομαδικά οράματα του παρελθόντος, η
έγνοια των πεζογράφων για τον δημόσιο χώρο και την κοινότητα συρρικνώθηκε,
ενώ παρατηρείται ταυτόχρονη μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς το ατομικό
και το ιδιωτικό. Τον δρόμο είχαν βεβαίως δείξει οι αμέσως προγενέστεροι μεταπολεμικοί: Γιώργος Ιωάννου, Μένης Κουμανταρέας και Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλος. Στους νεότερους ωστόσο η τάση επιτείνεται. Παρά το γεγονός πως
οι μεταπολιτευτικοί πεζογράφοι ενσυνειδήτως δεν σφυρηλάτησαν ιδιαίτερους
δεσμούς, και παρά τις άλλες τους μεγάλες διαφορές, αντικρίζοντάς τους από τη
σημερινή σκοπιά βλέπουμε τα πρώτα δείγματα της γέννησης του νέου ναρκισσιστικού, απορροφημένου απ’ το εγώ του, μεταπολιτευτικού υποκειμένου. Είναι
οι ήρωες του Αλέξη Πανσέληνου στις Ιστορίες με σκύλους (1982), οι ήρωες της
Μάρως Δούκα στην Πλωτή πόλη (1983), οι ήρωες του Δημήτρη Νόλλα στα Καλύτερά μας χρόνια (1984), του Πέτρου Τατσόπουλου στους Ανήλικους (1980), του
Βαγγέλη Ραπτόπουλου στα Διόδια (1982). Τα πεζογραφικά είδη του ελληνικού
ιστορικού μυθιστορήματος και του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος, που
θα επαναφέρουν τον δημόσιο χώρο στην ελληνική λογοτεχνική σκηνή, θα εμφανιστούν (με την εξαίρεση του Γιάννη Πάνου) πολύ αργότερα, στα μέσα και στα
τέλη της δεκαετίας του ’90.
Στην πρώτη μεταπολιτευτική δεκαετία γεννιέται ένας ακόμα καινούργιος
ήρωας, προϊόν του πνεύματος της παρωδίας που αρχίζει να σαρώνει την ελληνική
πεζογραφία, η οποία βρίσκεται σε απόλυτο συντονισμό προς την ξένη. Σύμφωνα
με τους μελετητές, σε εποχές ρευστότητας και ριζικών ανατροπών, σε χρόνους
όπου τα πιστεύω μεταβάλλονται, οι ταξικές εξουσίες ανακατανέμονται, τα πολιτισμικά σχήματα έρχονται και παρέρχονται, και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας κυριαρχούν, τίποτα δεν παραμένει άθιχτο και ταμπού. Οι έννοιες της αυθεντίας και
του κύρους καταρρέουν, την ίδια ώρα που η ασεβής ευφορία γιγαντώνεται.13 Γεννήματα της νέας συνθήκης υπήρξαν οι προκλητικοί λογοτεχνικοί ήρωες, τα εξωφρενικά πρόσωπα, οι ανενδοίαστες μορφές που δεν διστάζουν να λοιδορήσουν,
να χλευάσουν, να εμπαίξουν, ενίοτε μάλιστα να εκφράσουν τρομακτικό μίσος,
απροκάλυπτο μένος και ανεξέλεγκτη οργή. Είναι οι προκλητικές Ρένα και Τίτη της
Έρσης Σωτηροπούλου στη Φάρσα (1982), οι ακαταλόγιστες μορφές του Γιάννη
Ξανθούλη και του Άρη Σφακιανάκη στο Ο σόουμαν δε θα ’ρθει απόψε (1985) και
το Οι παράξενες συνήθειες της οικογένειας Μόρφη (1984)∙ είναι η ανερυθρίαστη,
ακαταμάχητη μικρούλα της Μαργαρίτας Καραπάνου στην Κασσάνδρα και τον
13. Simon Dentith, Parody, Λονδίνο, Routledge, 2000, 162-163.
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λύκο (1976) και ο μάγκας μετανάστης του Αντώνη Σουρούνη στα Μερόνυχτα Φραγκφούρτης (1982) – προάγγελοι άλλων γκροτέσκων μορφών που θα γεννηθούν
στις επόμενες δεκαετίες, όπως του Εμμανουήλ Ρετσίνα στα Βαμμένα κόκκινα μαλλιά του Κώστα Μουρσελά (1989), του Σοφού παιδιού (1993) του Χ. Α. Χωμενίδη,
της μεγαλοαστής λάμιας στη Σκύλα και το κουτάβι (2002) του Μιχάλη Μιχαηλίδη.
Η φόρμα του καλλιτεχνικού μοντερνισμού, με τη σκοτεινή ροή της συνείδησης, έκανε την εμφάνισή της και στα κείμενα των νέων μεταπολιτευτικών πεζογράφων: στη Νεράιδα της Αθήνας (1974) του Δημήτρη Νόλλα, στις Φωνές (1975)
της Αλεξάνδρας Δεληγιώργη, στον Βίο στην πολιτεία του Θοδωρή Κοτρωνηθοδωρήκωλου (1977) του Τάκη Θεοδωρόπουλου, στο Άννα, να ένα άλλο (1978) της
Μαρίας Μήτσορα, στο Διακοπές χωρίς πτώμα (1980) της Έρσης Σωτηροπούλου.
Έδειξε έτσι να συνεχίζεται η παράδοση που έφεραν στον ελληνικό πεζό λόγο η
Μέλπω Αξιώτη, ο Γιάννης Σκαρίμπας, ο Στρατής Τσίρκας, ο Αλέξανδρος Κοτζιάς
και ο Γιώργος Χειμωνάς. Κι ωστόσο το ρεύμα αυτό δεν επρόκειτο να μακροημερεύσει, καθώς αντικαταστάθηκε από νέες καλλιτεχνικές τάσεις, που εξέφραζαν
καλύτερα το μεταπολιτευτικό πνεύμα. Πρώτα τους δείγματα, η Συντεχνία (1976)
του Νάσου Βαγενά, τα Τρία ελληνικά μονόπρακτα (1978) του Θανάση Βαλτινού14
και το …από το στόμα της παλιάς Remington… (1981) του Γιάννη Πάνου.
Ποια λογική είχαν; Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα έγινε κατανοητό πως ποτέ
η λογοτεχνία δεν θα μπορέσει να αποδώσει με ακρίβεια την πραγματικότητα –
διότι η φύση της πραγματικότητας δεν είναι ρηματική.15 Το σχέδιο της μυθοπλασίας να αποτυπώσει είτε την εξωτερική πραγματικότητα (ρεαλισμός) είτε την εσωτερικής ψυχική πραγματικότητα (μοντερνισμός) εγκαταλείφθηκαν. Η μυθοπλασία
άλλαξε προσανατολισμό κι ανέλαβε να ανιχνεύσει όχι την ίδια την πραγματικότητα αλλά τις σχέσεις μαζί της. Ή, αλλιώς, να αναδείξει τις λανθάνουσες συμβάσεις
των αφηγήσεων, φωτίζοντας τον κατασκευασμένο χαρακτήρα τους. Από μέθοδος
αντικατοπτρισμού, ανάπλασης και αναπαράστασης της πραγματικότητας, η μυθοπλασία μετατράπηκε έτσι σε μέθοδο ιχνηλασίας του εαυτού της, στράφηκε εντός
της, και άρχισε να διερευνά ποιες είναι οι συμβάσεις με τη βοήθεια των οποίων
προσεγγίζει την πραγματικότητα. Οι μυθοπλασίες έγιναν έτσι αυτοαναφορικές.
Πώς το έκαναν; Με τη ριζική ανατροπή των παραδοσιακών τρόπων. Στη Συντεχνία, ο Νάσος Βαγενάς δημιούργησε μυθοπλασίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
14. Ο Θανάσης Βαλτινός γεννήθηκε το 1932 και πρωτοεμφανίστηκε νωρίτερα (1963) σε σχέση
με τους υπόλοιπους συγγραφείς της περιόδου. Η ζωηρή ωστόσο παρουσία του στη διάρκεια ολόκληρης της Μεταπολίτευσης (1974-2010), οι ριζικές καλλιτεχνικές προτάσεις που εισηγήθηκε, και
η επίδραση που άσκησε πάνω στους ομοτέχνους του, μας επιτρέπουν να τον συνεξετάζουμε με τους
νεότερους.
15. Robert Scholes, Fabulation and Metafiction, Urbana, University of Illinois Press, 1979, 11-12.
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της φιλολογίας – προλόγους και κριτικές αναλύσεις ανύπαρκτων καλλιτεχνικών
έργων. Στα Τρία ελληνικά μονόπρακτα, ο Θανάσης Βαλτινός φιλοτέχνησε ένα
μυθιστόρημα πλάθοντας τρεις ασύνδετες μεταξύ τους ιστορίες, με τη μορφή των
πρακτικών μιας δίκης, μιας σειράς επιστολών και μιας διαφήμισης. Και στο …από
το στόμα της παλιάς Remington… ο Γιάννης Πάνου δημιούργησε ένα μυθιστόρημα
διερευνώντας δημόσια έγγραφα, φωτογραφίες, επιστολές και δημοσιεύματα από
εφημερίδες εποχής (πραγματικά ή επινοημένα). Αυτές οι μυθοπλασίες φιλοδοξούν
να παρουσιάσουν την πραγματικότητα όχι απ’ ευθείας αλλά εμμέσως, όχι ζωντανά
αλλά διαμεσολαβημένα, μέσα από τα χάρτινα τεκμήρια ενός «αρχείου», με τη βοήθεια του οποίου καλούμαστε να τη γνωρίσουμε. Προκειμένου να καταδειχτεί η
απόσταση ανάμεσα στην αφήγηση και την πραγματικότητα, η πεζογραφία προσέφυγε έτσι σε είδη λόγου εντελώς ξένα προς τη μυθιστορηματική παράδοση, όπως
το φιλολογικό δοκίμιο, οι φωτογραφίες, η διαφήμιση, τα δημόσια έγγραφα ή ο
ημερήσιος Τύπος. Από αμιγής, η μεταπολιτευτική μυθοπλασία έγινε έτσι υβριδική.
Τα έργα των Βαγενά, Βαλτινού και Πάνου προανήγγειλαν εγκαίρως το είδος
που επρόκειτο να αποκτήσει μεγάλη διάδοση στη διάρκεια της δεκαετίας του
2000. Κι επιπλέον το έργο του Γιάννη Πάνου θέλησε να δείξει τον τρόπο με τον
οποίο το παρόν προσεγγίζει το παρελθόν. Υπήρξε πρώιμο ιστορικό μυθιστόρημα
– όχι όμως με βάση τις προδιαγραφές του παραδοσιακού ιστορικού μυθιστορήματος, αλλά των μεταμοντέρνων μυθοπλασιών οι οποίες θα δουν το φως το 2000
– και θα ονομαστούν ιστοριογραφικές μεταμυθοπλασίες.
Χρόνοι ανεκτικοί, χαλαροί κι απόλυτα επιτρεπτικοί, οι τρεις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα ευνόησαν την ελεύθερη καλλιέργεια οποιουδήποτε καλλιτεχνικού τρόπου. Τα μανιφέστα και οι συσπειρώσεις γύρω από κοινές καλλιτεχνικές
αντιλήψεις έπαψαν να υπάρχουν – εξέλιξη που αποτυπώθηκε και στον λογοτεχνικό Τύπο. Μετά την αποδιάρθρωση που υπέστη στη διάρκεια της δικτατορίας, ο
πνευματικός περιοδικός Τύπος αρχίζει να αναδιοργανώνεται και να κυκλοφορεί
σε νέα μορφή στην πρώτη μεταπολιτευτική δεκαετία. Η αριστερή Επιθεώρηση
Τέχνης και οι Εποχές των εκσυγχρονιστικών οραμάτων του Διαφωτισμού δεν θα
ξαναβγούν, ενώ η αντιδικτατορική Συνέχεια θα σταματήσει την κυκλοφορία της.
Αντ’ αυτών θα δουν το φως το Διαβάζω (α΄ περ. 1976-2004, β΄ περ. 2005-2012)∙
Tο Δέντρο (α΄ περ. 1978-1983, β΄ περ. 1983-σήμερα)∙ H Λέξη (1981-2010)∙ η
Oδός Πανός (1981-σήμερα)∙ ο Xάρτης (1982-1988)∙ τα Γράμματα και Tέχνες
(1982-1999)∙ και το Πλανόδιον (1986-2012).16 Αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός
16. Επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία περιέχονται στο Ευριπίδης Γαραντούδης, «Σύγχρονες ανθολογίες ποίησης» (ενότητα 8), στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, https://www.greeklanguage.gr/greekLang/literature/studies/essays/03.html (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
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πως, με εξαίρεση το Διαβάζω, όλα τους διευθύνονται από ποιητές: Κώστα Μαυρουδή, Αντώνη Φωστιέρη, Θανάση Νιάρχο, Γιώργο Χρονά, Δημήτρη Καλοκύρη,
Κώστα Γ. Παπαγεωργίου και Γιάννη Πατίλη – μέλη της ποιητικής γενιάς του ’70,
χωρίς όμως αποκλειστικό τους πρόγραμμα την έκφραση είτε των θέσεων της γενιάς είτε οιασδήποτε συλλογικής αντίληψης για την τέχνη.
Αδιάφορα για τις προδικτατορικές πολιτικο-ιδεολογικές, αισθητικές και γενεαλογικές συσπειρώσεις, τα μεταπολιτευτικά περιοδικά θα αποτελέσουν εξαρχής διαγενεαλογικούς πολυσυλλεκτικούς τόπους συγκέντρωσης συγγραφέων
κάθε αισθητικής, πολιτικής και ιδεολογικής κατεύθυνσης, θα αποτελέσουν βήματα καλλιτεχνικής έκφρασης, φιλολογικής μελέτης και δοκιμιακής ανάλυσης
οιασδήποτε απόχρωσης. Έτσι ή αλλιώς, στη μεταπολιτευτική περίοδο το λογοτεχνικό πεδίο έπαψε να γίνεται αντιληπτό ως ενιαίος, ιεραρχικά δομημένος τόπος.
Πολλοί από τους νεότερους συγγραφείς σταμάτησαν να διεκδικούν αναγνώριση
μέσα στους κόλπους της συντεχνίας.17 Σταμάτησαν μέχρι και να συγκρούονται με
τους πρεσβύτερους, εφόσον δεν υπήρξε πια κοινό πεδίο την κυριαρχία του οποίου
ενδιαφέρονταν να διεκδικήσουν.
Μαζί με τους νέους ήρωες, εμφανίστηκαν έτσι και καινούργιοι τύποι πεζογράφων – πιο μονήρεις και πιο αυτόνομοι την ώρα της εργασίας, σε επικοινωνία με το
αναγνωστικό κοινό όχι με τη μεσολάβηση της κριτικής, αλλά μέσω συνεντεύξεων
και του αδιαφοροποίητου ρεπορτάζ των εφημερίδων. Παρουσιάστηκαν με άνεση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, και με ικανότητα να διαπραγματεύονται
τα πνευματικά τους δικαιώματα καθώς μετακινούνταν από εκδότη σε εκδότη.
Ταυτόχρονα εμφανίστηκαν στην πεζογραφική σκηνή ο πρώτος ευπώλητος συγγραφέας (Γιάννης Ξανθούλης) και η πρώτη cult συγγραφέας (Ζυράννα Ζατέλη).
(Επιπρόσθετη αλλαγή υπήρξε η αυξητική τάση στον αριθμό των τίτλων πεζογραφίας. Τα στοιχεία ωστόσο που διαθέτουμε είναι λίγα, καθώς οι ακριβείς μετρήσεις
άρχισαν πολύ αργότερα, με τη βοήθεια των βάσεων δεδομένων που εγκαινίασε το
περιοδικό Ιχνευτής του Κώστα Βουκελάτου το 1987.)
Κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταπολιτευτικής δεκαετίας η σελίδα γύρισε –
το τοπίο μέσα στο οποίο άρχισε να παράγεται, να διαβάζεται και να κρίνεται το
ελληνικό μυθιστόρημα και διήγημα μεταβλήθηκε. Εκτός από πολιτειακή αλλαγή που αναπροσανατόλισε τον ρου της ελληνικής ζωής, το 1974 εμφανίζεται ως
ριζική τομή και για την ιστορία της λογοτεχνίας, σηματοδοτώντας τη σειρά των
κρίσιμων μετατοπίσεων και ανατροπών που επρόκειτο να κυριαρχήσουν.

17. Αλέξης Ζήρας, «Ειρωνεία, σάτιρα και παρωδία στους έλληνες πεζογράφους μετά το 1975»,
ό.π., 175.
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Οι πεζογράφοι της πρώτης
μεταπολιτευτικής περιόδου
Συγκλίσεις και αποκλίσεις μιας μεταιχμιακής εποχής (1974-1981)

Τ

ο πολιτικό και το ιστορικό πεδίο, στο οποίο κυρίως ανέπτυξαν τις δυνάμεις
τους οι πρώτοι μεταπολεμικοί πεζογράφοι, όπως και ορισμένοι από τους διαδόχους τους, αποτελεί, για το αρχικό τουλάχιστον διάστημα μετά το 1974, το
σημείο τομής του καινούργιου με το παλιό: την περιοχή όπου οι συγκλίσεις των
νέων με τους αρχαιότερους θα μετατραπούν βαθμιαία σε αποκλίσεις – αποκλίσεις
οι οποίες θα χτίσουν μια πρωτόφαντη τάξη με ποικίλα και ιδιαιτέρως ετερογενή
υλικά. Είναι θεαματικός ο τρόπος με τον οποίο τροποποιούνται οι έννοιες των
συλλογικών μεγεθών καθώς περνούμε από τους προδικτατορικούς στους μεταδικτατορικούς συγγραφείς. Από τη μια πλευρά οι νέοι πεζογράφοι θα στρέψουν την
προσοχή τους στο Πολυτεχνείο και στη φοιτητική εξέγερση κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας, στις μνήμες της Κατοχής και του Εμφυλίου, καθώς και στο νεόκοπο
φαινόμενο της τρομοκρατίας, όπως θα γεννηθεί και θα εξελιχθεί στα χρόνια της
Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Από την άλλη, όμως, μεριά, το έργο τους θα κατευθυνθεί προς τα κράσπεδα της πολιτικής και της Ιστορίας: είτε για να εξισώσει
το ατομικό με το συλλογικό μετά από δεκαετίες κυριαρχίας του συλλογικού, είτε
για να μεγεθύνει την παράμετρο του εγώ, είτε, τέλος, για να καταφύγει σε μια
συμβολική σύλληψη του υπερατομικού η οποία θα επιχειρήσει να στρέψει προς
μεταμοντέρνα κατεύθυνση την προσέγγισή του.
Ας θυμηθούμε επί τροχάδην τι έχει συμβεί με τις δύο προηγούμενες γενιές. Ο
Αλέξανδρος Κοτζιάς θα αναπλάσει τις πιο ανατριχιαστικές ώρες της δικτατορίας
μέσα από το παραλήρημα ενός χαφιέ, ο Άρης Αλεξάνδρου θα περιγράψει την
πολιτική και την κομματική εξουσία με καφκική γλώσσα, ο Αντρέας Φραγκιάς θα
επινοήσει μια πολιτεία η οποία επείγεται να καταδιώξει με κάθε μέσον τους πολίτες της. Κι ακόμα, ο Δημήτρης Χατζής, ο Θανάσης Βαλτινός, ο Τόλης Καζαντζής,
ο Πρόδρομος Μάρκογλου και ο Μάρκος Μέσκος καταπιάνονται με τον Εμφύλιο,
ενώ ο Νίκος Κάσδαγλης και ο Χριστόφορος Μηλιώνης προσεγγίζουν τη μεταπο39
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λιτευτική τρομοκρατία ή τα Ιουλιανά. Οι νέοι πεζογράφοι θα ξαναπιάσουν κάποια
από τα θέματα των προκατόχων τους, θα προτιμήσουν, εντούτοις, από την πρώτη
στιγμή να κινηθούν σε ένα διαφορετικό επίπεδο: σε ένα επίπεδο όπου το πολιτικό
και το κοινωνικό φορτίο του καθημερινού και η γυναικεία ή η νεανική υποκειμενικότητα συναντιούνται με τα στοιχεία του τυχαίου και της περιπλάνησης, καθώς
και με τη φαντασία των κόμικς. Σκοπός, όπως το προείπα, να τοποθετηθεί το
ατομικό ισότιμα πλάι στο συλλογικό ή και να αναδειχθεί το ατομικό σε περίοπτη
και περιφανή, αν και αξιακά κάθε άλλο παρά προκεχωρημένη, θέση. Εξάλλου,
σ’ ένα τέτοιο ακριβώς πλαίσιο θα προβάλει και το μεταμοντέρνο: η ταύτιση του
συλλογικού με μια σαφώς μεταφορική και συμβολική λειτουργία θα το απαλλάξει από την αμεσότητα της πολιτικής και της ζωντανής Ιστορίας, οδηγώντας το
σταδιακά έξω από οποιαδήποτε χειροπιαστή ή ευθέως αναγνωρίσιμη κοινωνική
πραγματικότητα.

Η συγκατοίκηση ατομικού και συλλογικού
Η διαρκής ταλάντευση της Μάρως Δούκα (γενν. 1947) ανάμεσα στο συλλογικό
και το ατομικό, με επίκεντρο την ανάδυση μιας πολυμερούς γυναικείας υποκειμενικότητας, γίνεται φανερή ήδη από τα πρώτα βιβλία της, τις συλλογές διηγημάτων Η πηγάδα (1974), Πού ’ναι τα φτερά; (1975) και Καρέ φιξ (1976). Και
στα τρία βιβλία τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνουν γυναικεία πρόσωπα
τα οποία προέρχονται από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα και αντιμετωπίζουν
πλήθος υπαρξιακούς κλυδωνισμούς, με παρατεταμένες και ποικιλόμορφες κρίσεις. Μιαν αντιθετική συγκατοίκηση συλλογικού και ατομικού θα διακρίνουμε
στην Αρχαία σκουριά (1979), την πρώτη μυθιστορηματική προσπάθεια της Δούκα. Η πρωταγωνίστρια ζει μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, μια και εκείνο το οποίο
χρειάζεται να συμβιβάσει (και το οποίο δεν συμβιβάζει ποτέ) είναι η αγωνιστική
έξαρση και το ομαδικό πνεύμα της αντίστασης που επέδειξε η γενιά της κατά
της Χούντας με ό,τι ακολούθησε και διαδέχτηκε την πτώση της: την αθεράπευτη
εσωστρέφεια, αλλά και την παραδοχή (μετά από μια σκληρή σύγκρουση με το
πολιτικό, το κοινωνικό και το οικογενειακό κατεστημένο) πως στο τέλος όλα θα
αποσυρθούν στο βάθος ενός νεφελώδους ορίζοντα.
Έχοντας ως κοινό σημείο με την πρώτη και τη δεύτερη μεταπολεμική γενιά
την αγωνιώδη σχέση με την κοινωνία, την πολιτική και την Ιστορία, ακόμα κι αν
μια τέτοια σχέση κρύβεται πλέον επιμελώς κάτω από μιαν ακύμαντη επιφάνεια
(από την καταπιεστική συνθήκη της δικτατορίας στις αδράνειες και τα ηθικοπολιτικά απόνερα της δημοκρατίας), η Δούκα, όπως το παρακολουθήσαμε ήδη,
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δεν προβάλλει ποτέ μονομερώς ούτε το ατομικό ούτε το συλλογικό. Ως προς την
ενεργοποίηση του ατομικού, ισχυρότερος, νομίζω, μοχλός είναι οι γυναικείοι χαρακτήρες, που συνταιριάζοντας τη μοναχική ήττα με τον αγώνα για προσωπική
και πνευματική ελευθερία θα υψώσουν ένα στέρεο φράγμα προστασίας απέναντι
στον αρρωστημένο συλλογικό τους περίγυρο. Ως προς την ανάδειξη του συλλογικού στοιχείου, κεντρικό ρόλο θα παίξει η βαριά πολιτική οσμή της καθημερινότητας: σε όποια κοινωνική ή ταξική ομάδα κι αν ανήκουν οι ήρωες της Δούκα,
όποιο κι αν είναι το μορφωτικό επίπεδο ή το επαγγελματικό τους στάτους, όπως
κι αν διευθετούν τις ατομικές τους υποθέσεις, είναι αναγκασμένοι να υποστούν
τις συνέπειες μιας παρατεταμένης πολιτικής καθίζησης η οποία δεν θα επιτρέψει
την οποιαδήποτε απαντοχή και ελπίδα.

Η αρνητική υπογράμμιση του ατομικού:
τα πρόσωπα περιορισμένης ευθύνης
Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο Αλέξης Πανσέληνος (γενν. 1943) μεταξύ
ατομικού και συλλογικού είναι η αρνητική υπογράμμιση του ατομικού. Οι ήρωές
του αντιπροσωπεύουν ανθρώπους περιορισμένης ευθύνης: ανθρώπους ανίκανους
να αντιδράσουν στη σήψη του δημόσιου περίγυρου, αλλά και απρόθυμους να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των συλλογικών ή των προσωπικών τους επιλογών.
Ο χώρος της πολιτικής και της Ιστορίας διεμβολίζεται εν προκειμένω από μιαν
εγωιστική ατομικότητα η οποία ετοιμάζεται να καταλάβει καθ’ ολοκληρίαν το
πεδίο. Στη συλλογή διηγημάτων Ιστορίες με σκύλους (1982), το βιβλίο με το οποίο
εμφανίζεται ο Πανσέληνος στην πεζογραφία, οι πρωταγωνιστές είναι παραδομένοι με πάσα αμέλεια στον εαυτό τους: μένουν κολλημένοι στο ερωτικό κυνήγι,
ξέροντας ότι η φτιαξιά της ψυχής τους δεν θα ανοίξει ποτέ πραγματικά την πόρτα
στον έρωτα, βιαιοπραγούν ή και θανατώνουν για την ικανοποίηση μιας στιγμής,
εγκαταλείπουν με εκπληκτική ευκολία τις σχέσεις τους (όταν είναι σε θέση να
δημιουργήσουν σχέσεις) και επιτρέπουν στην τύχη να υπαγορεύσει όλες τις πράξεις τους. Το ατομικό βρίσκεται, βεβαίως, εδώ στο κέντρο της σκηνής, αλλά ως
ηθικό μέγεθος είναι σαφές πως έχει πάρει την κατρακύλα – μια κατρακύλα που θα
πρέπει να αποδοθεί διττώς στην πολιτική.
Ο Πανσέληνος θα υπερβεί τη δυαδικότητα της Δούκα ως προς τη σχέση μεταξύ ατομικού και συλλογικού, κάνοντας τα αποκαλυπτήρια του θριάμβου του
ατομικισμού σε μια κοινωνική επικράτεια απορφανισμένη πολιτικά και ιδεολογικά. Αντλώντας με άνεση τα μέσα του από τις παρακαταθήκες του μοντερνισμού
(υπενθυμίζω τη σκόπιμη σύγχυση της αφηγηματικής ακολουθίας ή την παράθε41
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ση κειμένων εντός άλλων κειμένων), ο Πανσέληνος δεν εγκαταλείπει ούτε προς
στιγμήν τον ρεαλισμό του, τον οποίο θα σπεύσει παρ’ όλα αυτά να διαπλατύνει με
την προσφυγή στο φανταστικό και την αλληγορία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχυμένος, ο ρεαλισμός του Πανσέληνου δεν είναι ο κριτικός ρεαλισμός της Δούκα,
αλλά δεν θα περιστείλει ως εκ τούτου και το κοινωνικό του βλέμμα, ακόμα κι αν
πρέπει να το συγκεντρώσει στη βαριά παθολογία του ανεύθυνου ατομικισμού.

Η εκτρωματική εκδοχή του ατομικού και οι σχέσεις ενοχής
και προδοσίας
Τα αποκαλυπτήρια για το ατομικό, με την εμφανή αποχώρηση της πολιτικής και
της Ιστορίας από το προσκήνιο, θα κάνει και ο Δημήτρης Νόλλας (γενν. 1940), με
τη διαφορά ότι οι δικοί του ήρωες δεν πάσχουν από έλλειψη ηθικής βούλησης και
κοινωνικής ευθύνης, όπως συμβαίνει με τον Πανσέληνο, αλλά ξεπηδούν από τη
συλλογικότητα (την οποιαδήποτε συλλογικότητα) ως παράδοξες παραμορφώσεις
και εκτρωματικές εκδοχές της, όταν δεν συνδέονται μαζί της με σχέσεις ενοχής
και φόβου ή προδοσίας. Η στάση των μοναχικών πρωταγωνιστών στην πρώτη
νουβέλα του Νόλλα, με τίτλο Νεράιδα της Αθήνας, αλλά και στην πρώτη συλλογή
διηγημάτων του, με τίτλο Πολυξένη (κυκλοφορούν αμφότερες το 1974), είναι
χαρακτηριστική: εξπέρ της επαναστατικής γυμναστικής, οι ήρωές του παίρνουν
ως αφορμή την πολυτάραχη δεκαετία του 1960 για να σαρκάσουν όλες τις μορφές
του πολιτικού της ακτιβισμού, ξέροντας ότι τίποτε δεν μπορεί να τους σώσει από
τη γελοιότητα του ατομικού τους δράματος, που αν και από τα πριν εγνωσμένη,
θα ανέβει στην επιφάνεια ξαφνικά και απροειδοποίητα, με τον φωτισμό κάποιας
φαινομενικά αθώας λεπτομέρειας ή με την ανεπαίσθητη διολίσθηση από το περαστικό και το αδιάφορο στο σπαρακτικό και το μοιραίο. Απέναντι σε έναν συλλογικό βίο ο οποίος αποτελείται μόνο από τρίμματα και ξέφτια, έχοντας ξαποστείλει
κάθε έννοια συνοχής και σύμπτυξης στο πυρ το εξώτερον, τα άτομα το μόνο το
οποίο μπορούν να κάνουν είναι να βγάλουν κοροϊδευτικά τη γλώσσα τους σε κάθε
υπέρτερό τους όγκο, έχοντας εκ παραλλήλου πλήρη συνείδηση του καταγέλαστου και της προσωπικής τους τυχαιότητας.
Αν στον Πανσέληνο το άτομο είναι ανεύθυνο και ολοσχερώς παραδομένο στις
εγωιστικές του ορέξεις, στον Νόλλα η ατομικότητα έχει χάσει την αυτονομία και
την ελευθερία της υπέρ μιας παρατεταμένης διανοητικής πλύσης: τα πρόσωπα
είναι ανίκανα να παρατηρήσουν και να ταυτοποιήσουν το εγώ τους εφόσον ακόμα
κι όταν διαβλέπουν μια τέτοια πιθανότητα, ο φόβος είναι έτοιμος να ενσκήψει
αμέσως από όλες τις μεριές για να τα αφανίσει. Ο Νόλλας έχει βρει, βεβαίως, τη
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σκαλωσιά η οποία θα στηρίξει έναν κόσμο σαν κι αυτόν: μιαν αφήγηση αποσπασματική και εκκρεμή, με μια γλώσσα που δεν διστάζει να απαρνηθεί μέχρι και την
αναφορική της λειτουργία, και με χαρακτήρες οι οποίοι ανέρχονται επί σκηνής in
medias res – ξεκινημένοι από τα μισά και με τη βεβαιότητα πως δεν θα καταλήξουν ποτέ πουθενά.

Η άλωση της Ιστορίας
Η άλωση της Ιστορίας και της ιστορικής πραγματικότητας με τον πολιορκητικό
κριό του συμβολικού από τον Γιώργη Γιατρομανωλάκη (γενν. 1940) θα ξεκινήσει
από τα δύο πρώτα, νεανικά του μυθιστορήματα. Στο Λειμωνάριο (1974), ένας
νεαρός καθηγητής καταφτάνει σε ένα φανταστικό νησί και, ενόσω διδάσκει, πολιτικά και προσωπικά γεγονότα συγχέονται σπαρακτικά στον ονειρικό του νου,
με την πραγματικότητα να μεταμορφώνεται σταδιακά σε τόπο μιας εξαιρετικά
λυπηρής ιστορικής έκπτωσης. Στην Αρραβωνιαστικιά (1979), σε μια γραμμή πλήρους, κάθε άλλο, όμως, παρά άσχετης αντιστροφής, η διακωμώδηση μιας νέας
στην προσπάθειά της να αφομοιώσει τα εθνικά ιδεώδη θα στείλει περίπατο κάθε
έννοια ιστορικής δόξας και διαδοχής ή αλληλουχίας.
Το Πεθαίνω σα χώρα (1978), το κορυφαίο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη
(γενν. 1944), συνιστά ένα αποκαλυψιακής ατμόσφαιρας κείμενο με πυκνές αλληγορίες για τη δύναμη επιβολής της εξουσίας. Η γλώσσα μεταβάλλεται σε πεδίο κατάρρευσης μιας χώρας – και η κατάρρευση αυτή μας οδηγεί αμέσως στο
επίκεντρο της συζήτησης για την απομάκρυνση των πρώτων μεταπολιτευτικών
πεζογράφων από την πολιτική και την Ιστορία – είδαμε μόλις πριν και τον Γιατρομανωλάκη. Η καταστροφή της χώρας δεν οφείλεται σε οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους, αλλά στον ψυχισμό των πολιτών, οι οποίοι θα θέσουν
εκτός Ιστορίας την πατρίδα τους, βάζοντας στη θέση της την ανυπαρξία του μηδενός: το ακάλυπτο κενό της ύπαρξης.
Με το μυθιστόρημά του …από το στόμα της παλιάς Remington… (1981), ο
Γιάννης Πάνου (1943-1998) θα ανατρέξει σε όλη την πρώτη πεντηκονταετία του
20ού αιώνα, σε ένα γεωγραφικό τόξο που θα ξεκινήσει από την Αθήνα για να φτάσει μέχρι τις Πρέσπες, τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Μέσα από
αυτή τη δαιδαλώδη –ουδέποτε γραμμική και διαδοχική– διαδρομή, ο αφηγητής
θα χρεωθεί επί της ουσίας μία και μοναδική αποστολή: να εξιστορήσει τον έρωτα
του θείου του Δημητρίου με την Ελένη. Εκ παραλλήλου, όμως, ο Πάνου παρεμβάλλει σε σμικρυμένη κλίμακα και τις ιστορίες άλλων προσώπων, χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό αφηγητή, ενώ φροντίζει να εναλλάξει την υποκειμε43
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νική ματιά του ανιψιού και με μιαν αντικειμενική, εποπτική αφήγηση. Παρ’ όλα
αυτά, το ερώτημα ξεπηδά ανά πάσα στιγμή: καταπιάνεται όντως ο Πάνου με την
Ιστορία; Μπορεί πράγματι ο κεντρικός του αφηγητής, παρά τις βασανιστικά επιμελείς προσπάθειές του, να αναπαραστήσει ή, έτι περαιτέρω, να ανασκευάσει και
να ανακατασκευάσει την ιστορική πραγματικότητα; Το …από το στόμα της παλιάς
Remington… θα περιφερθεί κατ’ επανάληψη στα αχανή τοπία της Ιστορίας, αλλά,
όπως και στην περίπτωση του Γιατρομανωλάκη, θα αρνηθεί την οποιαδήποτε
λογοτεχνική της αποκατάσταση. Το βιβλίο είναι ένας πυρετικός κέντρωνας, ένα
απέραντο συγγραφικό αρχείο, ένα πεισματικά άλυτο παζλ. Κι όμως, τα ιστορικά
του σπαράγματα δεν αντιπροσωπεύουν μιαν έστω θρυμματισμένη εικόνα ή εκδοχή της Ιστορίας: μοιάζουν βιδωμένα στην αφήγηση και τη γραφή και βοηθούν
τον συγγραφέα να συμβολοποιήσει με τη σειρά του την Ιστορία, αδειάζοντάς την
ταυτοχρόνως από οποιοδήποτε, καταφατικό ή αρνητικό, περιεχόμενο.

Από την Ιστορία στην καθημερινότητα
Ο Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής (γενν. 1940) δημοσιεύει το πρώτο συγκροτημένο
έργο του το 1978, υπό τον τίτλο Σχόλια σχετικά με την περίπτωση (έχουν προηγηθεί κάποια μάλλον δοκιμαστικού και προπαρασκευαστικού χαρακτήρα πεζά). Κεντρικό μοτίβο του μυθιστορήματος είναι η αναζήτηση της χαμένης μορφής ενός
πατέρα ο οποίος εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τους ναζί για
την αντιστασιακή του δράση. Η πατρική μορφή θα αποκτήσει βαθμιαία θρυλική
υπόσταση, για να αποτελέσει στο τέλος μια τρόπον τινά παρήγορη (ή καταθλιπτική – εξαρτάται από την ερμηνεία μας) αντίστιξη του έκπτωτου και ασήμαντου
παρόντος με το μυθικό –αν όχι και θεϊκό– παρελθόν. «Ιστόρημα» θα επιγράψει
ο συγγραφέας το επόμενο βιβλίο του, το Προς Οφρύνιο (1980). Πρόκειται για
την ιστορία τριών γυναικών και ενός φορτηγατζή που έχουν θανάσιμο ραντεβού
σε μια στροφή του δρόμου ο οποίος συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Καβάλα. Η
έννοια της γραφής και της ιστόρησης επανακάμπτει τώρα απαλλαγμένη από το
βάρος της Ιστορίας, για να στοιχηθεί στις γραμμές του ντοκουμέντου και του ρεπορτάζ, με την υπογράμμιση του γεγονότος πως ο συγγραφέας υπήρξε αυτόπτης
μάρτυς του ατυχήματος των τριών γυναικών και ότι έτυχε να λάβει επιτόπου τις
πληροφορίες για τη ζωή τους. Το βιβλίο δεν προβάλλει ως δημοσιογραφική ανταπόκριση, αλλά ως ένας αμιγώς μυθοπλαστικός κόσμος, που βάζει σε συγκλίνουσα
τροχιά τις αρχικά ασύνδετες διαδρομές των προσώπων του, υποδεικνύοντας τις
διαφορές τους μέσα από την αναπαράσταση των κοινωνιογλωσσικών τους κωδίκων: κώδικες που ανήκουν σε δύο μοδίστρες, σε μια χήρα αγωνιστή του ΕΑΜ και
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σ’ έναν ποικιλοτρόπως ταλαιπωρημένο νταλικέρη, ο οποίος αγωνίζεται επί ματαίω να τα φέρει πέρα με τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το αδειανό πουκάμισο της Ιστορίας είναι πια το τσαλακωμένο ρούχο της
καθημερινότητας, που έχει απολέσει εξαρχής τη δυνατότητα για ζωτική επαφή με
οποιαδήποτε ακμαία εκδοχή του συλλογικού.
Στο αφήγημα του Μιχάλη Γκανά (γενν. 1944) Μητριά πατρίδα, που κυκλοφορεί το 1981, τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει ένα βουβό και ασκεπές
πλήθος του Εμφυλίου: ένα πλήθος που κινείται, χωρίς την περιβολή του πολιτικού
ή τη στολή του στρατιώτη, μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Σλαβομακεδονίας,
καταλήγοντας, κόντρα στη θέλησή του, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ο
Εμφύλιος του Γκανά δεν συδαυλίζεται ούτε από τον πολιτικό και τον στρατιωτικό ορυμαγδό που θα βάλει φωτιά στα βιβλία των πρώτων μεταπολεμικών ούτε,
όμως, και από την ασίγαστη μνήμη της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς: ο Εμφύλιος της Μητριάς πατρίδας είναι ο Εμφύλιος μιας παντελώς αντιηρωικής καθημερινότητας. Μπορεί ο δρόμος στον οποίο βαδίζει ο Γκανάς να είναι διαφορετικός
από τους δρόμους τους οποίους θα ακολουθήσει ο Δρακονταειδής, αλλά το βλέμμα τους θα συναντηθεί στο ίδιο σημείο. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση,
η καθημερινότητα έχει σχεδόν καταβροχθίσει την Ιστορία, και το μεγαλύτερο
δράμα της συλλογικότητας είναι η άδοξη εξαφάνισή της μέσα στη χοάνη της καθημερινής απουσίας.

Γέφυρα ανάμεσα σε γενιές
Έχει καταστεί, φαντάζομαι, προφανές: αντί για τις καυτές έγνοιες του ιστορικού
παρόντος (κατά την έννοια της συνείδησης την οποία σχηματίζει ο συγγραφέας
για το βάθος των περιστάσεων που επηρεάζουν την εποχή του) ή αντί για τις
κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις του ιστορικού παρελθόντος, οι πεζογράφοι της
Μεταπολίτευσης, από όποια ομάδα ή κατηγορία κι αν προέρχονται, θα περάσουν
στην απεικόνιση ενός αεικίνητου πλην μάλλον απορφανισμένου συλλογικού
τώρα, το οποίο, ωστόσο, δεν χάνει ως εξ αυτού ποτέ στα μάτια τους ούτε τον
δραματικό χαρακτήρα ούτε την κρισιμότητά του.
Ας μη λησμονούμε, εντούτοις, και ας κλείσουμε με αυτό, πως η απομάκρυνση
από την πολιτική και την Ιστορία, η κυριαρχία της καθημερινότητας και η ανάδυση του ατομικού έχουν προλάβει να απασχολήσουν εν εκτάσει μια σημαντική
μερίδα των δεύτερων μεταπολεμικών πεζογράφων. Τότε; Τι ακριβώς είναι εκείνο που θα διαφοροποιήσει τους πρώτους μεταπολιτευτικούς συγγραφείς από τις
προσπάθειες του Πέτρου Αμπατζόγλου, του Μένη Κουμανταρέα ή του Γιώργου
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Ιωάννου να απεγκλωβίσουν το υποκείμενο από τις κοινωνικές συμβάσεις, ή από
τις απόπειρες του Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου και του Περικλή Σφυρίδη να
υποδείξουν ένα άπειρο πλέγμα των ποικιλιών της καθημερινής ζωής; Το ζήτημα
είναι λεπτό. Αν το άτομο θα σπεύσει να υπερπροβληθεί στα βιβλία των προηγουμένων, διεκδικώντας έστω και επί ματαίω μια πρωτοφανή ελευθερία, η ελευθερία
του θα υποστεί στα βιβλία των πεζογράφων της Μεταπολίτευσης μια διά γυμνού
οφθαλμού αλλοτρίωση. Κι αν η προσωπική ελευθερία εξακολουθεί να διατηρεί
στην οπτική των πρώτων μεταπολιτευτικών την αξία της ως κεκτημένου αγαθού
(αγαθό ουδόλως αυτονόητο για τους δεύτερους μεταπολεμικούς), το απόβαρο της
σημασίας της δεν παραμένει το ίδιο. Γιατί το άτομο απεμπολεί τώρα συχνά το δικαίωμά του στην ευθύνη και στον καταλογισμό, ζώντας σ’ έναν περίγυρο ο οποίος
έχει επίσης εκπέσει από το δημόσιο βάθρο του, αντιπροσωπεύοντας μια συλλογικότητα χωρίς εξωτερικές και εσωτερικές συγκρούσεις, χωρίς ηθικές δεσμεύσεις
για το παρόν και χωρίς προσδοκίες για το μέλλον. Κι αν το εγώ των δεύτερων
μεταπολεμικών αγωνιά για το πώς θα απαλλαγεί από την πίεση που άσκησαν η
πολιτική και η Ιστορία τόσο στους ίδιους όσο και στους αμέσως προγενέστερους,
το συλλογικό θα πάψει με την έλευση της Μεταπολίτευσης να ασκεί την οποιαδήποτε πίεση ενώ την ίδια ώρα υποβιβάζεται κατά ανεπανόρθωτο τρόπο, παρασύροντας μαζί του και το ατομικό. Ο ατομικισμός των δεύτερων μεταπολεμικών
θα γνωρίσει στα έργα που συζητήθηκαν μιαν εδραία μετάλλαξη: από πίστη στην
ελευθερία θα καταπέσει σε κτητική εγωπάθεια (αν μπορεί ακόμη να κτηθεί και
να κατακτηθεί το οτιδήποτε), όταν δεν θα εξισωθεί με μιαν αίσθηση βαθιάς αδυναμίας για αυτοπροσδιορισμό και ετεροπροσδιορισμό. Και εδώ συναντιούνται
άπαντες: ρεαλιστές και μοντέρνοι, συμβολικοί και αλληγορικοί, πειραματικοί και
μεταμοντέρνοι – και όλες οι σχετικές παραλλαγές και συνεκδοχές τους. Και στο
φως ενός τέτοιου τοπίου δημιουργούνται εύλογα οι συνθήκες για μιαν ακόμα μεγαλύτερη κατάπτωση του ατομικού, για το πέρασμά του στην περιοχή του ιδιωτικού, το οποίο θα γνωρίσει τον θρίαμβό του με τους συγγραφείς των δεκαετιών
του 1980 και του 1990. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
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Οι τζίτζικες και οι μέρμηγκες
της λογοτεχνικής μεταπολίτευσης
Ρήξεις και συνέχειες στις γενιές των πεζογράφων

Εμείς, που τίποτα ποτέ δεν είχαμε
κι όλα μας ήταν απαρχής δοσμένα.
Τζένη Μαστοράκη, Διόδια, 1972

Σ

υγκεντρώνοντας τα τρία πρώτα του βιβλία (Κομματάκια, Διόδια και Τα τζιτζίκια) υπό τον τίτλο Η γενιά μου, ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος επισημαίνει: «Ως
γνωστόν, μπορείς να δεις το πορτρέτο μιας γενιάς, είτε όταν αυτή πρωτοβγαίνει
στην ιστορική σκηνή είτε όταν βρίσκεται στην ακμή της, αλλά θα την κρίνεις εκ
του ασφαλούς μόνον όταν απέρχεται. Ωστόσο, η δική μου γενιά, στην Ελλάδα
τουλάχιστον, αν και ξεκινώντας διέθετε συλλογικά χαρακτηριστικά, άρχισε να
τα χάνει στην πορεία. Και από γενιά μου μεταβλήθηκε σε γενιά του “μου”, του
κτητικού “μου”, του εγώ μου».1
Από τους ιστορικούς της παιδείας, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο Κ. Θ. Δημαράς
είναι εκείνος που μελέτησε επανειλημμένα το περιοδολογικό κριτήριο της γενιάς
(ή των γενιών).2 Κρατώ κάποιες από τις παρατηρήσεις του:

1. Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Η γενιά μου: Κομματάκια [1979] – Διόδια [1982] – Τα τζιτζίκια
[1985], Αθήνα, Κέδρος, 2003, 12.
2. Το ζήτημα των (φιλολογικών) γενιών τον απασχολεί ήδη από το 1949 και το θίγει συχνά στις
επιφυλλίδες του στο Βήμα (1.7.1949, 11.7.1952, 20.11.1953, 23.10.1983), καθώς και στο εκτενές
άρθρο του «Συλλογικά φαινόμενα της παιδείας. Γενεές, ρεύματα», Εποχές, τ. Ε΄, τχ. 24 (Απρ. 1965),
17-22. Το θέμα εξετάζεται εμπεριστατωμένα από τον Ευγένιο Δ. Ματθιόπουλο στην πρόσφατη
μελέτη του Η έννοια της «γενιάς» στην περιοδολόγηση της ιστορίας, της ιστορίας της λογοτεχνίας και
της ιστορίας της τέχνης, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019.
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Πολλές δημογραφικές γενεές διαδέχονται η μια την άλλη χωρίς να παρουσιασθεί το
ενδόσιμο που να μας επιτρέπει να μιλήσουμε για φιλολογική γενεά. […] Το άλλο
σφάλμα, που πρέπει επίσης να αποφεύγουμε, είναι η αντίληψη ότι η φιλολογική
γενεά διαρκεί, ως προς τα ειδολογικά χαρακτηριστικά της, όπως, ας πούμε, η δημογραφική. Δεν θα πω ότι η φιλολογική γενεά είναι στιγμιαίο φαινόμενο, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι οι όροι που την προκαλούν δεν συνοδεύουν
τους εκπροσώπους τους πολλά χρόνια: περνώντας από την πρώτη νεότητα στην
ύστερη, κρατάμε κάτι από εκείνη, αλλά που μπαίνει σε ένα καινούριο χαρμάνι∙
όταν υπάρξει αρχικώς γενεά, το σχήμα της σπάζει με το πέρασμα ολίγων ετών, και
πια, ο καθένας από τους εκπροσώπους της, τραβάει τον δικό του δρόμο. […] Λάθος
του ιστοριογράφου θα ήταν να αγνοήσει το πρόσωπό της, όταν εκείνη εφάνηκε και
έδρασε μέσα στον χώρο κάποιας κοινοπραξίας∙ άλλο λάθος του ιστοριονομικό, με
εξίσου σφαλερές ερμηνείες των φαινομένων, είναι να εξακολουθεί να την μελετάει
για ζωντανή, όταν έχει παύσει να υπάρχει πριν από πολλές δεκαετίες.3

Με αυτά τα ολίγα συνοπτικά και διευκρινιστικά, με δεδομένο ότι η έννοια της
«γενιάς» ως κατηγορία περιοδολόγησης είναι κάπως ανεπεξέργαστη και συζητήσιμη, προσεγγίζουμε τους νεαρούς εκπροσώπους μιας πεζογραφίας που εμφανίζεται στα μεταπολιτευτικά χρόνια, κατά την εκπνοή της δεκαετίας του ’70 και στη
διάρκεια της επόμενης. Πρόκειται για τους πεζογράφους που αυτοπροσδιορίζονται (ή ετεροκαθορίζονται) ως «γενιά του 1980», και διαφοροποιούνται αισθητά
από τη λεγόμενη πρώτη και δεύτερη μεταπολεμική γενιά τόσο θεματικά όσο και
υφολογικά, κυρίως γλωσσικά: στα κείμενά τους αποτυπώνονται οι ανησυχίες και
η νοοτροπία των μετεφήβων συνομηλίκων τους, σκιαγραφείται ένα συλλογικό
υποκείμενο, ένα «εμείς», ως φορέας ενός αντισυμβατικού, σκωπτικού και βωμολοχικού πνεύματος που βγάζει τη γλώσσα στους πατέρες και στους παππούδες,
γυρεύοντας τα όρια μιας δύσκολης ενηλικίωσης. Οι τροχιές τους διασταυρώνο3. Κ. Θ. Δημαράς, «Φιλολογικές γενεές», Το Βήμα, 23.10.1983∙ βλ. τώρα Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα, Δ΄: Λόγια περί μεθόδου, Β΄, επιλογή κειμένων Φ. Ηλιού, επιμ. Π. Πολέμη, Αθήνα, Μουσείο
Μπενάκη/ΜΙΕΤ, 2013, 1027. Στο θέμα επανέρχεται και στη μεγάλη συνέντευξη που παραχωρεί στους
Στέφανο Πεσμαζόγλου και Νίκο Αλιβιζάτο, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-36-37 (Δεκ. 1988), 8-35∙ βλ.
τώρα Κ. Θ. Δημαράς και Νίκος Σβορώνος, Η μέθοδος της Ιστορίας: Ιστορικά και αυτοβιογραφικά
σχόλια, Αθήνα, Άγρα, 1995, 40: «Η γενιά είναι μια πραγματικότητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα
στα δεκαοχτώ χρόνια. […] Από εκεί και πέρα τι γίνεται; Από εκεί και πέρα αναπτύσσεται η προσωπικότητα του καθενός. Και από εκεί που ήταν ορατή η γενεά όλη μαζί, αρχίζουν και τραβάνε το δρόμο
τους και ξεχωρίζουν τα μέλη της ολοένα και περισσότερο. Η γενεά δηλαδή, όπως το είπε ο ελληνικός
Άρειος Πάγος, είναι στιγμιαίο φαινόμενο. Το να επαναλάβεις ύστερα, παίρνοντας στρώματα όπου η
απόκλιση έχει γίνει μεγαλύτερη, ολοένα και μεγαλύτερη, να επαναλαμβάνεις κρίσεις, θεάσεις, για τη
γενεά, οι οποίες ήταν δικαιολογημένες στον αρχικό της πυρήνα, είναι απλώς σφάλμα μεθοδολογικό».
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νται την ώρα που μπαίνουν στη συγγραφική κονίστρα, διαμορφώνοντας ένα κοινό τοπίο ή μάλλον κάτι σαν «ομαδικό πορτρέτο με μια γενιά».4
Σε μια παρόμοια ομαδική φωτογράφιση, ο συνωστισμός είναι δεδομένος και
δεν μπορεί κανείς παρά να φωτίσει ορισμένα από τα πρόσωπα που στέκουν στα
σκαλιά της Μεταπολίτευσης και ατενίζουν με σχετική αισιοδοξία το λογοτεχνικό
μέλλον. Το γεγονός ότι, εκ των πραγμάτων, λόγω περιορισμών χώρου, ο φακός
θα μεγεθύνει και θα απομονώσει κάποιους δεν σημαίνει ότι όσοι μένουν κάπως
στη σκιά δεν υπάρχουν. Ζουν την ίδια εποχή, έχουν κοινά βιώματα κι ερεθίσματα,
και θα τα εκφράσουν, καθένας με τον τρόπο του. Ομαδοποίησα λοιπόν τους τρεις
-όπουλους αυτής της γενιάς: τον Πέτρο Τατσόπουλο και τον Βαγγέλη Ραπτόπουλο,
γεννημένους το 1959, που η Μεταπολίτευση του 1974 τους βρίσκει δεκαπεντάχρονους, και τον Χρήστο Βακαλόπουλο, γεννημένο το 1956, άρα το 1974 δεκαοκτάχρονο. Η τριάδα αυτή θα μπορούσε να γίνει άνετα τετράδα, αν συμπεριλάμβανε
και τον Άρη Σφακιανάκη, γεννημένο το 1958, κι εμφανιζόμενο το 1981 με το Όταν
βρέχει και φοράς παπούτσια κόλετζ, συλλογή διηγημάτων που ξεκλειδώνει επίσης
τους κώδικες της νεανικής επικοινωνίας. Αναφέρει, λόγου χάριν, ο Τατσόπουλος:
Με τον Άρη Σφακιανάκη, όπως και με τον Βαγγέλη Ραπτόπουλο, όπως και με τον
Φαίδωνα Ταμβακάκη, αισθάνομαι ότι ανήκω στην ίδια παλιοσειρά. Όχι τόσο επειδή οι κριτικοί μάς κατατάσσουν συλλήβδην στη γενιά του ’80 κι εντοπίζουν ομοιότητες ακόμα κι εκεί που φανερά δεν υφίστανται, όσο επειδή πράγματι εμφανιστήκαμε μαζί στο λογοτεχνικό στρατολογικό γραφείο και μοιραστήκαμε ισοζυγιασμένα τους επαίνους και τα σκαμπίλια. Μολονότι δεν κάνουμε συχνά παρέα –πιο
τακτικά με τον Άρη, αραιά με τον Βαγγέλη, αραιότερα με τον Φαίδωνα– αντιδρούμε σαν τετράδυμα που δόθηκαν προς υιοθεσία σε τέσσερις άτεκνες οικογένειες.
Σε όποιο σημείο του ορίζοντα κι αν βρισκόμαστε, πεταγόμαστε ενστικτωδώς να
υπερασπιστούμε τις τυχόν ανοησίες που κάνουν ή γράφουν οι άλλοι τρεις και διατηρούμε παράλληλα το αποκλειστικό δικαίωμα να διαδίδουμε εις βάρος τους μικροκακίες. Όπως συμβαίνει και στις καλύτερες φαμίλιες. Μην μου πειράξει κανένας τον μπαμπά. Μόνο εγώ θα τον βρίζω.5

Για τον δε Χρήστο Βακαλόπουλο, που πέθανε τον Ιανουάριο του 1993 μόλις τρια
νταεπτάχρονος, θυμάται:
4. Έτσι χαρακτήρισε ο Σπύρος Τσακνιάς τα Διόδια του Ραπτόπουλου, παραφράζοντας τον Χάινριχ Μπελ, Ομαδικό πορτρέτο με μια κυρία (1971), μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Αθήνα, Πόλις,
2015.
5. Πέτρος Τατσόπουλος, Η καλοσύνη των ξένων, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2006, 223-224.
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Ήταν τρία χρόνια μεγαλύτερός μου. Κάναμε συχνά παρέα, ιδίως προς τα τέλη της
δεκαετίας του ’80. Για ένα βραχύ διάστημα κάναμε τόσο τακτικά παρέα, ώστε κυκλοφορούσε στη συντροφιά μας το καλαμπούρι: «Δεν ξέρουμε ποια γκόμενα έχει
αυτή τη στιγμή ο Βακαλόπουλος, σύζυγο πάντως έχει τον Τατσόπουλο».6

Οι ανήλικοι, λοιπόν, του Τατσόπουλου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Υάκινθος
το 1980, αλλά ο συγγραφέας νιώθει υποχρεωμένος να διευκρινίσει στο κατώφλι
του βιβλίου: «Το μυθιστόρημα αυτό γράφτηκε το 1978». Πρόκειται για ένα κείμενο πολυφωνικό (πεντάφωνο, για την ακρίβεια), όπου αποτυπώνεται με ενάργεια
το ζόρι της ενηλικίωσης, μοιρασμένο σε πέντε χαρακτήρες εμπλεκόμενους μεταξύ τους, μέλη μιας ετερόκλητης παρέας: ο Πέτρος, η Βίκυ, ο Σωτήρης, η Τζένη,
ο Αντρέας, σε ηλικιακή γκάμα από τα δεκατέσσερα ώς τα δεκαοχτώ, όλοι μαθητές, γυμνασιόπαιδα είτε λυκειόπαιδα (συν ένα εργατόπαιδο), πιεσμένοι από το
σχολείο, τη δουλειά, την οικογένεια, παραπαίοντας ανάμεσα στα πρώτα ερωτικά
σκιρτήματα και στο κόμμα, τις κόβες και τα νεολαιίστικα φεστιβάλ, συζητούν τις
καθημερινές έγνοιες τους, τις ανάγκες τους, τα αλισβερίσια τους με το άλλο φύλο
και την κοινωνία των «μεγάλων», έτοιμοι να ξεδιπλώσουν τα φτερά τους στο ταξίδι της ζωής. Ο συγγραφέας, συνομήλικός τους, δίνει μεν το όνομά του (Πέτρος)
σε ένα από τα πρόσωπα που συγκροτούν το αφηγηματικό γαϊτανάκι, αλλά είναι
σαφές πως υποκρύπτεται και σε όλα τα υπόλοιπα αφηγηματικά προσωπεία – αρσενικά και θηλυκά. Χιούμορ, περίσσευμα ειρωνείας και αμφισβήτησης, κοφτερή,
ανελέητη ματιά στα σουσούμια της νεανικής συλλογικότητας (που άλλωστε τον
περιέχει), και, κυρίως, γλωσσική ευστροφία, η γλωσσική αναίδεια και ευρηματικότητα των ανηλίκων με τις οποίες φτύνουν τον νοικοκυρεμένο λόγο και τα
καθηκοντολόγια των ενηλίκων: αυτά είναι τα εργαλεία, τα όπλα που χειρίζεται με
μαεστρία ο Τατσόπουλος στον αγώνα και στην αγωνία του να βγει στη συγγραφική αρένα. Είναι μια αναμέτρηση, ένα στοίχημα που αντιπαραθέτει την πληθωρική ζωντάνια των ανοικονόμητων (και πάντα οργισμένων) νιάτων κόντρα στη
στοχαστική εμπειρία και τη συγγραφική συνείδηση των παλαιότερων ομοτέχνων
τους. Αποτιμώντας το κλίμα της εποχής, εκ των υστέρων, ο Τατσόπουλος θυμίζει:
Το μεθύσι από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Οι δεκαπεντάχρονοι εκείνων
των ημερών είχαν ζήσει κυριολεκτικά τον μισό έως τότε βίο τους υπό καθεστώς δικτατορίας. Επί επτά χρόνια, τρεις μήνες και κάτι εικοσιτετράωρα έβλεπαν καθημερινά έξω από το παράθυρό τους πινακίδες με λογής απαγορεύσεις. Ορισμένες από
τις απαγορεύσεις προϋπήρχαν της δικτατορίας και ορισμένες θα εξακολουθούσαν
6. Ό.π., 59-60.
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να υφίστανται και μετά την πτώση της – μονάχα που οι δεκαπεντάχρονοι, τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου του 1974 και για μήνες κατόπιν, θα πίστευαν ότι όλες
οι πινακίδες, από την πρώτη έως την τελευταία, είχαν διά μαγείας εξαφανιστεί. Θα
μπορούσαν πλέον να αντιμιλούν στους γονείς τους με αυθάδεια. Να την κοπανούν
από το σχολείο χωρίς κυρώσεις. Να περιλούζουν τους συμμαθητές τους με βρισιές
πατόκορφα. Να βγάζουν τους καθηγητές τους από τις τάξεις όποτε τους κάπνιζε να
συνεδριάζουν. Να ζωγραφίζουν σφυροδρέπανα την ώρα του αγιασμού.7

Την ίδια περίπου ματιά εντοπίζει κανείς και στο σενάριο της ταινίας Οι απέναντι
(1981), στο οποίο ο νεαρός συγγραφέας συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο και, εν πολλοίς, και στο δεύτερο βιβλίο του, Το παυσίπονο
(1982), που από τον μαθητόκοσμο περνά στον φοιτητόκοσμο της εποχής. Χαλαρή, λυμένη γλώσσα («χύμα», όπως θα έλεγαν οι ανερμάτιστοι χαρακτήρες των
αφηγήσεών του), υπαρξιακές, επείγουσες ανησυχίες των νεαρών πρωταγωνιστών
που, μπαινοβγαίνοντας άτακτα στον κόσμο των ενηλίκων και στα προβλήματά
τους, λίγα περιθώρια αφήνουν για περισπούδαστες αναλύσεις και σκέψεις γύρω
από την περιρρέουσα, όπως λέμε, ατμόσφαιρα. Μια καλειδοσκοπική προοπτική.
Από τις υψηλές και σοβαρές σφαίρες μπαίνει τόσο αεράκι όσο χρειάζεται για να
φουσκώσει τα πανιά του εγώ τους. Στα πρώτα κείμενα του Τατσόπουλου προοικονομείται, κατά κάποιο τρόπο, η προκλητική ιαχή που θα ακουστεί λίγο αργότερα
από τον Δ. Σαββόπουλο (Τραπεζάκια έξω, 1983): «είμαι δεκαεξάρης, σας γαμώ
τα λύκεια!».
*
Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος σχολιάζει:
Το 1979 ήταν για μένα σημαδιακή χρονιά: έκλεισα τα είκοσι και δημοσίευσα το πρώτο μου βιβλίο, τα Κομματάκια. Όσο για τα Διόδια, αν και εκδόθηκαν το 1982, τα είχα
ήδη γράψει σε μια πρώτη μορφή, πριν ακόμα κάνω την παρθενική μου εμφάνιση στα
γράμματα – για την ακρίβεια είχα φλερτάρει με την ιδέα να βγάλω και τα δυο βιβλία
μαζί! Τέλος, Τα τζιτζίκια, που έμελλε να δουν το φως της δημοσιότητας το 1985, τα
εμπνεύστηκα από μια πραγματική απόπειρα ληστείας Δημοσίου Ταμείου, που έλαβε
χώρα (και διάβασα γι’ αυτήν στις εφημερίδες) την ίδια εκείνη χρονιά, από την οποία
θα έλεγε κανείς ότι ξεκίνησαν όλα. […] Ο Βασίλης, που κατέχει έναν σχεδόν πρωταγωνιστικό ρόλο στα Κομματάκια, κι ένα δευτερεύοντα στα Διόδια, μνημονεύεται
και στα Τζιτζίκια, ενώ η νεανική παρέα των Διοδίων κάνει ένα σύντομο πέρασμα και
7. Ό.π., 104.
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από τα Τζιτζίκια (οι ήρωες του ενός βιβλίου είναι γνωστοί των ηρώων του άλλου).
[…] Κοινό σημείο είναι επίσης το σκηνικό: το λαϊκό προάστιο, όπου μεγάλωσα, το
Περιστέρι, γειτονικές συνοικίες όπως ο Κολωνός, το αρχαίο ποτάμι, ο Κηφισός, η
οδός Θηβών – η τριλογία θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται Δυτικές συνοικίες.
Τελευταίο κοινό σημείο είναι η εφηβεία. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε σκεφτόμουν να συστεγάσω τα πρώτα αυτά βιβλία μου υπό τον τίτλο: Η τριλογία της εφηβείας. […]
Όπως έλεγε και κάποιος φίλος –που έχει την κακή συνήθεια να αντιμετωπίζει τη
λογοτεχνία ως πεδίο κοινωνιολογικής έρευνας–, όποιος στο μέλλον αναρωτηθεί πώς
ερωτεύονταν, μιλούσαν, διασκέδαζαν και συμπεριφέρονταν οι έφηβοι, εάν όχι στην
Ελλάδα, τουλάχιστον στην Αθήνα της προτελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα, δεν
έχει παρά να καταφύγει στα εν λόγω βιβλία.8

Σε τούτο το τρίπτυχο, λοιπόν, χαρτογραφείται η ίδια γενιά, οι ίδιες φυλές ή αγέλες: οι μαθητές που ετοιμάζονται να γίνουν φοιτητές και πυκνώνουν τις τάξεις
των φροντιστηρίων του αθηναϊκού κέντρου, λιώνουν στη ζέστη του καλοκαιριού
μισοδιαβάζοντας-μισορεμπελεύοντας, σκαλώνοντας σε αισθηματικά αδιέξοδα,
κι εφήμερες επιλογές, και μαζί και μόνοι, σαν τα κομματάκια του υδράργυρου
που σκορπίζουν και τρέχουν δεξιά-ζερβά κι εκεί που πάνε να ξανακολλήσουν, αλλάζοντας σύνθεση και νόημα, εξαφανίζονται. Το αλλοπρόσαλλο τοπίο της Μεταπολίτευσης ξεδιπλώνεται κι εδώ, τόσο στα ξεφτισμένα κουρελάκια της αφήγησης
στα Κομματάκια όσο και στα Διόδια, όπου οι πιτσιρικάδες αλέθονται στην τύρβη
μιας θαμπής καθημερινότητας, την οποία πασχίζουν άτσαλα να αλλάξουν. Πειρατικοί σταθμοί, κόντρες στην άσφαλτο, θερινοί κινηματογράφοι, μακρόσυρτες
συνδιαλέξεις από τους τηλεφωνικούς θαλάμους, ξόδεμα χρόνου, κωμικοτραγικές
περιπέτειες, σπασμωδικές βουτιές στην παραβατικότητα, συνθηματική γλώσσα,
δυσανεξία στη ρουτίνα – όλα αυτά υπό το καχύποπτο βλέμμα των μεγάλων, της
οικογένειας, του εργοδότη, του μικροαστικού περίγυρου: περίπου εξόριστοι, σε
έναν κόσμο δικό τους, καμωμένο με μουσικές, παρεΐστικα αστεία και κρυμμένη
τρυφερότητα, αυτά τα τζιτζίκια, ζουν μέρα με τη μέρα, σπρώχνοντας την ανεμελιά και το παιχνίδι ώς το τέλος του καλοκαιριού, την είσοδο στις ευθύνες και τις
συνέπειες της αναπόφευκτης ενηλικίωσης.
Ο Δημήτρης (ο Δημήτρης ο 94, επειδή έκανε εκπομπές στους 94 μεγάκυκλους)
άνοιξε τον δέκτη κι έψαξε για τίποτ’ άλλους ερασιτέχνες που πιθανόν να κάνανε
8. Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Η γενιά μου, ό.π., 8-10. Πβ. και το σχετικό αφιέρωμα στον συγγραφέα στο περιοδικό Μανδραγόρας, τχ. 61 (Νοέμ. 2019), όπου εντοπίζονται και καταγράφονται τα
στοιχεία της ποιητικής του στη διάρκεια της 40χρονης παρουσίας του στην πεζογραφία.
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κύκλωμα. Το συνήθιζαν τα βράδια, μετά τις εκπομπές, να πιάνουν την κουβέντα
μεταξύ τους, δυο δυο, τρεις τρεις ή και παραπάνω καμιά φορά, εκπέμποντας σε
διαφορετική συχνότητα ο καθένας κι αναμεταδίδοντας ταυτόχρονα ο ένας τη φωνή
του άλλου, έτσι που συζητούσαν με την άνεσή τους, σαν να βρισκόντουσαν όλοι
μαζί στο ίδιο δωμάτιο. Κι ήθελε ο καθένας να μάθει τη διαμόρφωσή του στην περιοχή του άλλου, τι σήμα έδινε και πόσες μονάδες, κι αντάλλαζαν γνώμες για τα
εξαρτήματα των σταθμών και φαγωνόντουσαν ποιος έχει το καλύτερο μηχάνημα,
μιλώντας μια γλώσσα γεμάτη άγνωστες λέξεις και στρυφνές.9

Κείμενα πλημμυρισμένα μουσική, όπου, μεταξύ πολλών άλλων, τουλάχιστον δυο
φορές ακούγεται ρητά η υπόκρουση του Σαββόπουλου (πανταχού παρόντος τότε)∙10 είναι άλλωστε η χρονιά που ο τραγουδοποιός εμφανίζει τη Ρεζέρβα (1979),
στην οποία μνημειώνεται «Ο πειρατής», ως τυπική φιγούρα της εποχής:
Κολλάω και τραυλίζω
αν είναι να στο πω
γι’ αυτό και σου χαρίζω
τον μυστικό πομπό.
Τον πειρατή! Τον πειρατή!
Ψίθυροι και παράσιτα
φωτιές από μιαν άλλη γη
κύματα γέλιου που ξεσπά
αφιερωμένο εξαιρετικά.

Δεν είναι τυχαίο, νομίζω επίσης, το γεγονός ότι τα Διόδια και τα Τζιτζίκια τελειώνουν σχεδόν πανομοιότυπα: ο Δημήτρης ο 94 (μεγαλύτερος κατά έναν χρόνο από
τους υπόλοιπους, ξαναδίνει για δεύτερη φορά εξετάσεις και περνά σε σχολή της
Θεσσαλονίκης) αφήνει τον σταθμό του στα χέρια του Άρη:

9. Βαγγέλης Ραπτόπουλος, Η γενιά μου, ό.π., 200 (από τα Διόδια).
10. «Έπαιζα ακόρντα, ασυνάρτητα. Μετά έπιασα ένα κομμάτι του Σαββόπουλου. Η μουσική
έβγαινε καθαρή μέσα στην ησυχία. Είχα την εντύπωση ότι ξεπηδούσαν νότες ζωγραφιστές και μας
κύκλωναν», λέει ο αφηγητής στα Κομματάκια∙ βλ. Η γενιά μου, ό.π., 50. «Τα βράδια κατεβαίναμε
καμιά φορά στο Μεταξουργείο για μπουρδελότσαρκα και ψήναμε τον Μανολάκη να τα παίξει όλα
για όλα και να βγάλει την παρθενιά του στο σφυρί», λέει η πληθυντική αφήγηση (εμείς) στα Διόδια∙
βλ. Η γενιά μου, ό.π., 132.
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Ο Άρης φυσάει, ένα δύο, ένα δύο, λέει κι οι μικροφωνισμοί υποχωρούν, η φωνή
του καθαρίζει. Εντάξει, φωνάζει ο Δημήτρης, άσ’ το τώρα. Ακούτε μερικές δοκιμές
από τον 94, ξαναλέει ο Άρης. Για μια στιγμή το ράδιο βουβαίνεται, το καντράν
φέγγει μες στο σκοτάδι, ένα κενό περνάει απ’ το μεγάφωνο και πλημμυρίζει το
δωμάτιο, κι ύστερα η βελόνα ακουμπάει στον δίσκο, ξύνουν οι πρώτες στροφές κι
η μουσική αρχίζει.
Στην σκάλα ακούω βήματα και σαν να τρίζει η εξώπορτα.11

Στα Τζιτζίκια, ο Φώτης, αποκομμένος μετά από το μεγαλειώδες φιάσκο της συμμορίας τους και καταζητούμενος, γυρνάει στο δωμάτιό του, ξετυλίγει τα καλώδια από
τα ηχεία, κάνει βιαστικά τις συνδέσεις, βρίσκει τον δίσκο με τη νέγρα και, καθώς
οι πρώτες στροφές ξύνουν απ’ τα ηχεία, βουτάει μπρούμυτα στο κρεβάτι, το πρόσωπο στο μαξιλάρι. Τα ρολά κατεβασμένα, στο δωμάτιο μισοσκόταδο κι έξω να
σκάει ο τζίτζικας. Οι τοίχοι γεμίζουν σκιές, κάτι τον πνίγει εδώ κι επιτέλους φεύγει.
Ύστερα το κομμάτι τελειώνει, το τρένο χάνεται στο βάθος, σβήνει μαζί με τη φωνή.
Το ρολόι στο τραπέζι ακούγεται καθαρά, λες κι είναι ο μόνος ήχος στον κόσμο.
		

Και ξαφνικά ακούει φωνές και χτυπήματα στην πόρτα.12

Επί θύραις, λοιπόν, η ενηλικίωση, η τελετουργική μύηση ή διαβατήρια τελετή και
ο νέος, ο άλλος κόσμος που επιβάλλει τους δικούς του κανόνες.
Έχει επισημανθεί ότι, στο βάθος, τούτη η γενιά έχει ένα κοινό πρότυπο, τον
Φύλακα στη σίκαλη (1951), που έχει μόλις μεταφράσει στα ελληνικά η 28χρονη
Τζένη Μαστοράκη (1977) και κυκλοφορεί στη βιβλιαγορά με επιτυχία (1978)∙ η
ίδια έχει λίγα χρόνια νωρίτερα (1972) δώσει τα δικά της Διόδια μπαίνοντας στην
ενηλικίωση. Μια διαγενεακή συνέχεια ή αλληλεγγύη.
*
Ο Χρήστος Βακαλόπουλος (1956-1993) πρωτοεμφανίζεται με την Υπόθεση μπεστσέλλερ το 1980∙ θα ακολουθήσουν οι Πτυχιούχοι το 1984 και οι Νέες αθηναϊκές
ιστορίες το 1989. Ανήκει επίσης στη γενιά που γαλουχήθηκε με ξένα τραγούδια,
με πολλή μουσική και κινηματογράφο, που τον σπούδασε καλά στη θεωρία και
στην πράξη.13 Το μότο του στην Υπόθεση μπεστ-σέλλερ δίνει το στίγμα πλεύσης:
11. Είναι το φινάλε των Διοδίων∙ βλ. Η γενιά μου, ό.π., 281.
12. Passim, από το φινάλε των Τζιτζικιών∙ βλ. Η γενιά μου, ό.π., 438-439.
13. Κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα Αυγή και στο περιοδικό Αντί, συνεργάστηκε συστηματικά με το περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος (1976-1983)∙ επίσης, παραγωγός μουσικών
εκπομπών στο ραδιόφωνο, σκηνοθέτης και σεναριογράφος ταινιών. Βλ. το αφιέρωμα της Νέας Εστίας
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Ο αναγνώστης μπορεί, αντί να διαβάσει αυτό το βιβλίο, να ακούσει οποιονδήποτε
δίσκο του Μπομπ Ντύλαν ή των Κινγκς και να δει οποιαδήποτε ταινία του Νίκολας
Ραίη, του Ζαν Ρενουάρ ή του Φριτς Λανγκ. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση.14

Το Μπεστ-σέλλερ είναι ένα νεανικό βιβλίο (λέει ο Κωστής Παπαγιώργης) «με την
ίδια γλυκιά επίδειξη που διακοσμούνται τα φοιτητικά δωμάτια: αφίσες από το
πάτωμα μέχρι το ταβάνι, παντού δηλώσεις, παντού εκπεφρασμένες πεποιθήσεις.
Είναι η ηλικία όπου κάθε σκέψη πρέπει να τοιχοκολληθεί».15 Βιβλία, ταινίες, τραγούδια, εκδοτικές ίντριγκες και μπαρόβιες εξομολογήσεις εναλλάσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, δημιουργώντας ένα πραγματικά ροκ αφήγημα, όπου όμως
δεν λείπουν οι αναφορές στους παλιούς:
Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται κάτω, είπα γυρίζοντας προς τη Σύλλα, κι
αμέσως το έκοψα γιατί την είδα να έχει αποκοιμηθεί, με το σάλιο να τρέχει απ’
το μισάνοιχτο στόμα της, όπως στο βιβλίο του Τσίρκα, μόνο που εκεί το σάλιο
έτρεχε… Περίμενε… Έτρεχε κάπου στη Μέση Ανατολή. Έτσι άρχιζε το βιβλίο,
το πρώτο της τριλογίας, κι είναι αυτός μεγαλοφυής τρόπος να αρχίζεις τριλογία με
λίγο σάλιο που τρέχει από το στόμα μιας κοιμισμένης γκόμενας. Μόνο ο Τσίρκας
μπόρεσε να το γράψει αυτό, να φανταστεί μια εικόνα για ν’ αρχίσει την τριλογία,
εικόνα ατόφια κι όχι μια ιδέα που θα μας προετοίμαζε σιγά σιγά για να μας τη φέρει
από πίσω. Το έκανε κι αυτό βέβαια, αλλά πολύ αργότερα∙ στη Χαμένη άνοιξη, αλλά
όταν έχεις γράψει τη σκηνή με το σάλιο καθάρισες, η Χαμένη άνοιξη δεν μετράει
κι ας είναι χαμένο μυθιστόρημα, αμήχανο, δυσκοίλιο, φορτικό. Ο Τσίρκας είναι…
ήταν εντάξει.16
[…] Σκεφτόμασταν με τον Άλκη να γράψουμε ένα μυθιστόρημα στους δρόμους.
Θα γράφαμε ένα κομμάτι στη γωνία Ιπποκράτους και Λασκάρεως κι από κάτω θα
γράφαμε: «Η συνέχεια στη γωνία Ιπποκράτους και Κομνηνών». Όλοι οι τοίχοι
της πόλης θα γέμιζαν με τα κομμάτια του μυθιστορήματος. Για μια βδομάδα όλα
τα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούσαν από γωνία σε γωνία για να διαβάσουν τις συνέχειες.17
στον Χρήστο Βακαλόπουλο, τχ. 1858 (Ιούν. 2013), και ιδιαίτερα το μελέτημα του Κώστα Λιβιεράτου
«Ο Χρήστος Βακαλόπουλος και οι χαμένοι δρόμοι της μεταπολίτευσης», στις σ. 59-113.
14. Χρήστος Βακαλόπουλος, Υπόθεση μπεστ-σέλλερ, Αθήνα, Υπό Σκέψη, 1980∙ από το 1993 και
εξής, εκδ. Εστία.
15. Κωστής Παπαγιώργης, Γεια σου, Ασημάκη, Αθήνα, Καστανιώτης, 1993, 85.
16. Χρήστος Βακαλόπουλος, Υπόθεση μπεστ-σέλλερ, Αθήνα, Εστία, 2013, 139.
17. Ό.π., 57.
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Οι πτυχιούχοι είναι τα παιδιά του Μπεστ-σέλλερ, φορτωμένα με μια πενταετία
επιπλέον: και πάλι προβληματικές συγκατοικήσεις και συντροφιές νέων που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους και μιλούν αφοριστικά, όπως θα μιλούσαν σε
ταινία του Γκοντάρ:

Ή:
Ή:

Ή:
Ή:

Το πιο ωραίο είναι να ακούς τη φωνή του άλλου, όχι αυτά που λέει.
Όλοι οι άνθρωποι γράφουν ένα κείμενο, οι περισσότεροι όμως σιγά σιγά.
Της απάντησα ότι η ζωή είναι μικρή, κι ενώ είναι βέβαια ανώφελο να βιάζεις τα
πράγματα, δεν είναι κακό να σταματάς όταν συναντάς κάτι, να στέκεις εκεί και να
το περιεργάζεσαι, καμιά φορά προχωρείς λίγο περισσότερο και την κάνεις ψώνιο.
Τα γουόκμαν θα έπρεπε να μεταδίδουν σιωπή.
Η πόλη εισχωρούσε μέσα μας, αν με άνοιγαν κατά λάθος θα έβρισκαν στα σπλάχνα
μου ένα μακρόστενο καφενείο δίπλα σε μια εκκλησία («Ντόλτσε»).18

Με την ίδια λοξή ματιά, γράφει λίγο αργότερα τις Νέες αθηναϊκές ιστορίες (1988),
κεντημένες στον καμβά της πόλης, μιας Αθήνας και μιας Κυψέλης σε μετάβαση,
που ο ίδιος, ως ευαίσθητος παρατηρητής, μπορεί να αποδώσει τις αποχρώσεις
της. Τα διηγήματα στο ευρηματικό οπισθόφυλλο χωρίζονται σε πρώτη και δεύτερη πλευρά σαν να πρόκειται για περιεχόμενα μουσικού δίσκου. Και ίσως αυτή
την περιπλάνηση σε χρόνους και τόπους, που συνιστά και συγκρότηση ταυτότητας, την εντοπίζουμε χρόνια αργότερα στη Γραμμή του ορίζοντος (1991), όπου,
για να ανασύρει από τη μνήμη της μια ερωτική συνάντηση, η Ρέα πρέπει να πάει
πίσω: στη Νομική του ’72, στο Πολυτεχνείο του ’73, στην Αμοργό του ’74, στον
«Ιππόκαμπο» του ’76, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του ’77, στην επέτειο του
Πολυτεχνείου του ’78, στο «Στούντιο» του ’79, στην Πάρο του ’81, στην Αίγινα
του ’83.19
Στο πρόσφατο βιβλίο του για τη νεότερη ελληνική πεζογραφία μετά το ’74, ο
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου εξετάζει την «επέλαση της παρωδίας» (όπως τη λέει)
και αφιερώνει στην τριάδα των συγγραφέων μας οξυνούστατες παρατηρήσεις.20
18. Χρήστος Βακαλόπουλος, Οι πτυχιούχοι, Αθήνα, Εστία, 21996 (11984), passim.
19. Χρήστος Βακαλόπουλος, Η γραμμή του ορίζοντος, Αθήνα, Εστία, 1991, 29.
20. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018.
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Νομίζω ότι ο όρος «παρωδία» αποδίδει ακριβώς τη διάθεση αρκετών από τους
πεζογράφους αυτής της γενιάς – γράφουν ξηλώνοντας τις βεβαιότητες, σαρκάζοντας, γελώντας, περίπου παίζοντας, ελαφρώνοντας τα πράγματα από το βάρος
που κουβαλούσαν άλλοτε, στερεωμένα σε δημόσιο βάθρο. Ο Μένης Κουμανταρέας, σε συζήτηση του περιοδικού Διαβάζω γύρω από την ελληνική πεζογραφία,
παρατηρεί ότι για πρώτη φορά, ύστερα από καιρό, εντοπίζει σε τούτη τη γενιά
το στοιχείο του γέλιου, ενώ η ελληνική πεζογραφία είναι, κατά τη γνώμη του,
αγέλαστη από το ’30 και μετά, αν εξαιρέσεις τον Σκαρίμπα: «Προφορικότητα στη
γλώσσα, αποφυγή λογοτεχνικών στερεοτύπων, δροσιά, γέλιο, ελαφρότητα, ροκ
μουσική. Βγάζετε έξω καθετί που μπορεί να έχει σχέση με το επίσημο, το τραγικό,
το ελεγειακό».21
Κι εδώ έχουμε μια παράμετρο συνέχειας, καθώς ο Κουμανταρέας με τα Μηχανάκια (1962) ή ο Βασιλικός στα πρώτα του βήματα (Το φύλλο. Το πηγάδι. Τ’
αγγέλιασμα, 1961) έχουν κάπως προλειάνει το έδαφος για την απόδοση της νεανικής ανησυχίας στα χρόνια του ’60. Σκηνοθετούν μια γραφή αφιλτράριστη και
όσο γίνεται αδιαμεσολάβητη από τη συμβιβασμένη, αποχαυνωτική λογική των
ενηλίκων της εποχής τους, υψώνουν το μπόι τους και διεκδικούν μερίδιο σε μια
καθημερινότητα όπως τη φαντάζονται και, εν μέρει, τη διαμορφώνουν: λειψή
ίσως, αλλά δική τους.
Στη φάση της Μεταπολίτευσης, εντοπίζει κανείς πολλές, όπως είπαμε, νέες φωνές, ρηξικέλευθες γραφές, τολμηρές προτάσεις: αρκεί να αναφέρουμε τη Μαργαρίτα Καραπάνου, με την Κασσάνδρα και τον λύκο (1974), τον Δημήτρη Νόλλα με
τη Νεράιδα της Αθήνας και την Πολυξένη (αμφότερα του 1974, επίσης), τη Μάρω
Δούκα με τις νουβέλες Πού ’ναι τα φτερά; (1975) και το Καρέ φιξ (1976), τον Δημήτρη Δημητριάδη με το Πεθαίνω σα χώρα (1978), τον Γιάννη Πάνου με την ευρηματική Remington (1981), τη Μαρία Μήτσορα με το Άννα, να ένα άλλο (1978) και
τη Σκόρπια δύναμη (1982) – και σταματώ τον κατάλογο που θα μπορούσε να μακρύνει πολύ. Πρωτότυπες, πειραματικές, μοναχικότερες ή συλλογικότερες, οι φωνές αυτής της εποχής θα πουν –ή θα συνεχίσουν– το τραγούδι τους∙ άλλες με την
υπομονή και το πείσμα του μυρμηγκιού, άλλες με την «κουζουλάδα» (ας την πω
έτσι, μια και είμαστε στην Κρήτη), την αυθορμησία και την αποκοτιά του τζίτζικα:
είναι μια πρόχειρη τυπολογία που δεν φιλοδοξεί να λύσει κανένα φιλολογικό ζήτημα, πολύ περισσότερο που μπορεί κανείς (παίζοντας μάλλον παρά σπουδάζοντας)
να κάνει λόγο για νεαρούς ανέμελους τζίτζικες που μεταλλάσσονται σταδιακά σε
21. Βλ. Μένης Κουμανταρέας, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Πέτρος Τατσόπουλος, Αλέξανδρος
Ασωνίτης, «Μια συζήτηση για την ελληνική πεζογραφία», Διαβάζω, τχ. 376 (Ιούλ.-Αύγ. 1997),
103-124: 107.
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εργατικούς μέρμηγκες και, από την άλλη, ώριμους μέρμηγκες που δοκιμάζουν να
πετάξουν με τα φτερά του τζίτζικα και να τερετίσουν με τη φωνή του.22
Στην περίοδο, πάντως, που εξετάζουμε (και που, προσωπικά, θα την έβλεπα
να παρατείνεται ώς το ’89, με ό,τι συμβολίζει το όριο αυτό, ιδιαίτερα στον χώρο
της Αριστεράς), πληθαίνουν οι τάξεις των μυρμηγκιών που συνεχίζουν να κάνουν
ό,τι έχουν μάθει και ξέρουν καλά, συμπαρασύροντας σε βάθος χρόνου, ως προς
την εργατικότητα και προσπάθεια, τα τζιτζίκια της Μεταπολίτευσης, που δεν τραγούδησαν ματαίως, και μονάχα για δυο-τρία καλοκαίρια. Η τριάδα που δειγματοληπτικά μας απασχόλησε (Ραπτόπουλος, Τατσόπουλος, Βακαλόπουλος), πολυγραφότατη και δραστήρια έως και σήμερα (πλην του πρόωρα χαμένου Βακαλόπουλου), μαζί με την άοκνη Μάρω Δούκα, τον ανεξάντλητο Δημήτρη Νόλλα, την
ακούραστη Σώτη Τριανταφύλλου ή τον (σαφώς νεότερο) καταιγιστικό Χρήστο
Χωμενίδη, για να αναφέρουμε μερικά μόνον ονόματα, αποτυπώνουν ευθύβολα
(είτε και λοξά ή ανορθόδοξα) την πραγματικότητα που τους έλαχε με, κατά κανόνα, τα δοκιμασμένα εργαλεία ενός απέθαντου και ευρύχωρου ρεαλισμού – αλλά
όχι μόνον. Συνυπάρχοντας με τον όψιμο Τσίρκα και Χατζή, τους προαναφερθέντες Βασιλικό και Κουμανταρέα, τον Αλέξανδρο Κοτζιά με το Αντιποίησις αρχής
(1979), τον Αντρέα Φραγκιά με το Πλήθος (1985 και 1986), τον Θανάση Βαλτινό
με τα Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 και το απρόσμενο Μπλε βαθύ, σχεδόν μαύρο
(1985), την Άλκη Ζέη με την Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (1987), και πλείστους
άλλους (δεν θα συνεχίσω την ονοματολογία), διαφοροποιούμενοι είτε, εν μέρει,
συναινούντες, εμπλουτίζουν και βαθαίνουν μια πεζογραφία που, με ένα στρίψιμο
της βίδας, θα ανανεώσει το λεγόμενο ιστορικό μυθιστόρημα – ή θα σηματοδοτήσει μια επιστροφή στην τεκμηριωμένη ιστορικότητα: και αυτό ξεκινά συμβολικά
το ’89 με τον Ισμαήλ Φερίκ πασά της Ρέας Γαλανάκη.

22. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος «Υπόθεση μπεστ-σέλλερ» που επιλέγει ο Βακαλόπουλος για να
αποδώσει τον αργό θάνατο της λογοτεχνίας, όπως την εισέπρατταν οι νεανίες ομότεχνοί του∙ άλλωστε ο «μπεστσελλερίστας» (και όχι ο «ευπώλητος», όπως προτάθηκε), ως όρος κριτικής αποτίμησης
και εμπορικής απήχησης, θα καθιερωθεί ακριβώς από αυτή τη γενιά και θα ευδοκιμήσει από τη δεκαετία του ’80 κι εφεξής – καλύπτοντας μάλιστα πλέον αρκετούς από τους «νεοσσούς» συγγραφείς
της αμέσως μεταπολιτευτικής φάσης. Το εναρκτήριο λάκτισμα για την εμφανή διαφοροποίηση από
την προγενέστερη πεζογραφία το είχε ήδη δώσει ο Περικλής Κοροβέσης με το μαχητικό του άρθρο
«Το τέλος της μικρής μας λογοτεχνίας;» στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Το Δέντρο (Μάρτ. 1978),
δηλώνοντας ευθαρσώς την αμηχανία του μπροστά στα πρόσφατα (1976) πεζογραφήματα των δύο
«ιερών τεράτων» της ελληνικής Αριστεράς και της μεταπολεμικής λογοτεχνίας: Η χαμένη άνοιξη
του Στρατή Τσίρκα και Το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή ελέγχονται ως σπασμωδικές απόπειρες
να αποτυπώσουν το κλίμα μιας εποχής που γυρεύει πλέον άλλα ιδεολογικά εργαλεία και τεχνικές
γραφής προκειμένου να συντονιστεί με τις απαιτήσεις του μεταπολιτευτικού αναγνωστικού κοινού.
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Κρατικά βραβεία πεζογραφίας 1974-1981
Μια θεσμική παράμετρος στην ανασυγκρότηση
του λογοτεχνικού πεδίου

Η

θεσμοθέτηση και η απονομή βραβείων, όπως και η υποδοχή και κριτική των
βραβεύσεων, συνιστούν έναν σύνθετο χώρο μέσα στο λογοτεχνικό πεδίο και
αποτελούν μια σημαντική, όσο και αδιερεύνητη περιοχή μελέτης γενικότερα, αλλά
και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.1 Τα λογοτεχνικά βραβεία φέρνουν σε δυναμική συναλλαγή μια σειρά ενδιαφερομένων από διαφορετικούς χώρους (αθλοθέτες, κριτές, συγγραφείς, εκδότες,
δημοσιογράφους) σε μια διαδικασία που μετατρέπει αμοιβαία το συμβολικό κεφάλαιο των λογοτεχνών σε οικονομικό και κοινωνικό, και αντίστοιχα το οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο του αθλοθέτη σε συμβολικό.2 Με άλλα λόγια, άξιοι
λογοτέχνες κερδίζουν ευρύτερη κοινωνική αναγνώριση, κοινωνικά ερείσματα και
οικονομικό όφελος (από το χρηματικό έπαθλο αλλά και την αύξηση των πωλήσεων των έργων τους), ενώ ο αθλοθέτης οικειοποιείται, μέσα από τη διαδικασία
της βράβευσης, την αίγλη του καλλιτέχνη και το σύνολο των αξιών που συνοδεύουν το έργο τέχνης. Στην περίπτωση ειδικότερα των κρατικών βραβείων, μπορεί να
υπάρχει επιπλέον η διάσταση της ενίσχυσης του πολιτικού κεφαλαίου του λογοτέχνη ή, αντίρροπα, του κράτους, όταν εκείνο επιδιώκει τη νομιμοποίησή του –όπως
1. Μια σημαντική μελέτη είναι αυτή του James English, The Economy of Prestige: Prizes,
Awards and the Circulation of Cultural Value, Κέιμπριτζ (Μασαχουσέτη), Harvard University
Press, 2005. Πολύτιμη συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία είναι η πρόσφατη εργασία του Σωκράτη Νιάρου, «Ο θεσμός των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα (1910-1942)», διδακτορική
διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Ιωάννινα, 2016-2017. Για μια σύντομη και
χαριτωμένη επισκόπηση των γνωστότερων λογοτεχνικών βραβείων, βλ. John Sutherland, «Who’s
best? Prizes, festivals and reading groups», A Little History of Literature, New Haven, Yale University Press, 2013, 254-259.
2. Βλ. English, ό.π., 7-13, που ακολουθεί, σε γενικές γραμμές, την ανάλυση και την ορολογία
του Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης: Γένεση και δομή του λογοτεχνικού πεδίου, μτφρ. Έφη
Γιαννοπούλου, Αθήνα, Πατάκης, 2006.
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συνέβη λ.χ. μετά τη δικτατορία του Φράνκο στην Ισπανία–,3 ή να υπάρχει επίσης
εκ μέρους του κράτους μια επιδίωξη γραφειοκρατικοποίησης ή ρύθμισης του λογοτεχνικού πεδίου με την κανονικοποίηση συγκεκριμένων συγγραφέων.4
Όπως δείχνει όμως και η παράδοση υποτίμησης των βραβεύσεων, που είναι
σχεδόν εξίσου μακρά με εκείνη των βραβείων,5 η διαδικασία αυτή είναι λιγότερο
ξεκάθαρη απ’ όσο ακούγεται. Άξιοι συγγραφείς είναι λιγότερο πρόθυμοι να παραχωρήσουν ένα μέρος από την καλλιτεχνική τους αυτονομία και να προσφέρουν
το συμβολικό τους κεφάλαιο –είτε ως κριτές, είτε ως αποδέκτες του βραβείου– σε
έναν θεσμό που δεν έχει ήδη εδραιωμένη αίγλη στον χώρο της τέχνης, ή –χειρότερα ακόμα– που προσλαμβάνεται ως μια ολότελα εξωκαλλιτεχνική παρέμβαση
στον χώρο. Αντίστοιχα, μετριότεροι συγγραφείς είναι πιθανότερο να διεκδικήσουν την αναγνωρισιμότητα που συνοδεύει ένα βραβείο, μειώνοντας όμως μ’ αυτόν τον τρόπο την αξία του. Μ’ αυτή την έννοια, τα βραβεία κινδυνεύουν από μια
κυκλικότητα, που τα κάνει να μοιάζουν με κάποιον που προσπαθεί να σηκωθεί
τραβώντας τις τιράντες του: Για να προσφέρουν πράγματι καταξίωση σ’ εκείνον
που τα λαμβάνει θα πρέπει να είναι ήδη καταξιωμένα, και για να είναι καταξιωμένα θα πρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτά άξιοι, οι οποίοι όμως συχνά τα αποφεύγουν,
τουλάχιστον μέχρι αυτά να καταξιωθούν (ενίοτε και μετά, όπως δείχνουν ορισμένες αρνήσεις ακόμα και των βραβείων Νόμπελ).
Η λειτουργία των ελληνικών κρατικών βραβείων προσδιορίζεται από τις ίδιες
αυτές βασικές παραμέτρους, και είναι ενδιαφέρον να διερευνήσει κανείς τον ρόλο
του κράτους ως αθλοθέτη σ’ αυτά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όπου το
βραβείο επιστρέφει από τα χέρια των τυράννων στα χέρια των πολιτών, αν και υπό
την ηγεσία μια συντηρητικής κυβέρνησης. Πρόκειται για μια περίοδο την οποία
θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως μια φάση ανασυγκρότησης του λογοτεχνικού πεδίου. Η πλήρης απελευθέρωση της έκφρασης, το εκρηκτικό πλήθος
των νέων ή ανασυνταγμένων εκδοτικών οίκων (περισσότεροι από πενήντα)6 αλλά
3. Sarah Bowskill, «Politics and literary prizes: A case study of Spanish America and the Premio
Cervantes», Hispanic Review, τ. 80, τχ. 2 (Άνοιξη 2012), 289-311: 296.
4. English, ό.π., 47, με αναφορά σε πρακτικές του 19ου αιώνα.
5. Βλ. English, ό.π., 41-46∙ James F. English, «Winning the culture game: Prizes, awards and the
rules of art», New Literary History, τ. 33, τχ. 1 (Χειμώνας 2002), 109-135: 112-113, όπου αναφέρεται ότι τα σκάνδαλα γύρω από την απονομή των βραβείων, ή η υπόσχεση ή απειλή τους, είναι καταστατικά του θεσμού των βραβείων. Επιπλέον, η κριτική εναντίον των βραβεύσεων είναι μέρος της
νομιμοποίησης των βραβείων: Εδραιώνεται χάρη σ’ αυτήν η διάκριση ανάμεσα σε μια υψηλή, αγνή
μορφή τέχνης, και σε μια μετριότερη, που βραβεύεται, ωστόσο οι θεσμοί των βραβείων αντλούν
νομιμοποίηση ακριβώς από τη διακριτή ύπαρξη μιας υψηλής μορφής τέχνης (σ. 116).
6. Βλ. Λουκάς Αξελός, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα: Μια κριτική
προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια 1960-1981, Αθήνα, Στοχαστής, 22008 (11984),
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και των λογοτεχνικών περιοδικών,7 ο επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων
από τις ανατολικές χώρες (Δημήτρης Χατζής, Μήτσος Αλεξανδρόπουλος), καθώς
και από τις δυτικές (Άλκη Ζέη, Νικηφόρος Βρεττάκος κ.ά.), το αυξημένο κύρος
της λογοτεχνίας στον δημόσιο χώρο λόγω της στάσης συγγραφέων και διανοουμένων κατά τη δικτατορία (Δεκαοχτώ κείμενα, Νέα κείμενα κ.λπ., δήλωση Σεφέρη),
αλλά και η τεράστια δημοφιλία της μελοποιημένης ποίησης και η σύνδεσή της με
τον αντιδικτατορικό αγώνα, η πρωτοφανής εμπλοκή των νεανικών κομματικών
οργανώσεων με τον πολιτισμό,8 ανάμεσα σε άλλες παραμέτρους, δημιουργούν
νέες δυναμικές στο πεδίο και πολλαπλασιάζουν τις διασυνδέσεις του με άλλους
κοινωνικούς χώρους. Το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος τον ρόλο και τις αξιώσεις
του μέσα σ’ αυτό, αν φανερώνει την ανάγκη να οικειοποιηθεί το συμβολικό και
πολιτικό κεφάλαιο των λογοτεχνών για τη νομιμοποίησή του μετά την επτάχρονη
δικτατορία, αν επιθυμεί, από μια θέση ισχύος, να υποστηρίξει εξίσου τους διάφορους συμμετέχοντες ενισχύοντας τον πλουραλισμό του πεδίου, ή, πλαγίως, να το
ρυθμίσει, προωθώντας παρεμβατικά συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους, αλλά και
το πώς αντιλαμβάνονται οι συγγραφείς τη σχέση τους με το κράτος μέσα σε αυτή
τη διαδικασία, είναι ένα αντικείμενο που αξίζει να μελετηθεί.
Δυστυχώς οι δυνατότητες μιας μελέτης που θα απαντούσε με πληρότητα σε
αυτά τα ερωτήματα είναι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αρκετά περιορισμένες.
Τα κρατικά λογοτεχνικά βραβεία θεσπίστηκαν στην Ελλάδα το 1931 ως ένα μέσο
κρατικής στήριξης των λογοτεχνών και του επαγγελματικού χώρου του βιβλίου
στο πλαίσιο της προνοιακής βενιζελικής πολιτικής (επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου),
ενεργοποιήθηκαν όμως μόλις το 1939 για μια τριετία, επί Μεταξά, και λειτούργησαν πάλι μετά τον πόλεμο το 1956, συνεχίζοντας μέχρι σήμερα.9 Το μεγαλύτερο
μέρος της ιστορίας τους περιμένει ακόμη τους ερευνητές του, καθώς το υφιστάμενο αρχείο στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι θλιβερά αποσπασματικό και πενιχρό.10 Χωρίς αυτό το αρχείο –χωρίς δηλαδή τις εισηγήσεις των κριτών και τα
87. Το 1982 αναφέρονται συνολικά 511 εκδοτικοί οίκοι και το 1981 η λογοτεχνία πλησιάζει το 50%
περίπου της συνολικής βιβλιοπαραγωγής (Αξελός, ό.π., 160, 163).
7. Βλ. Λουκάς Αξελός, ό.π., 89-90, και αναλυτικά Τ. Καγιαλής (επιστ. υπεύθ.), Λ. Βαρελάς
(επιμ.-συντονισμός), Π. Αποστολή, Χρ. Δανιήλ, Κ. Δανόπουλος, «Λογοτεχνικά περιοδικά (1974 και
εξής)», στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/
bibliographies/journals/index.html (τελευταία επίσκεψη, 30.4.2020).
8. Βλ. Νικόλαος Παπαδογιάννης, «Νεανική πολιτικοποίηση και “πολιτισμός” στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 133-150.
9. Για την περίοδο 1931-1941, βλ. αναλυτικά Νιάρος, ό.π., 294-410.
10. Λαμπρινή Κουζέλη, «Η άγνωστη ιστορία των κρατικών βραβείων», Το Βήμα, 29.4.2012. Ο
Αλέξανδρος Αργυρίου, «Εισαγωγή», στο Η μεταπολεμική πεζογραφία: Από τον πόλεμο του ’40 ώς τη
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πρακτικά των συζητήσεών τους– είναι αδύνατο να ανασυνθέσει κανείς την πλήρη
εικόνα. Αυτό που επιχειρώ λοιπόν εδώ είναι να εξετάσω όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα για τις κριτικές επιτροπές και τους βραβευθέντες και, κυρίως, τα ίδια τα
βραβευμένα έργα, ως σώμα κειμένων καθαυτό, αλλά και –δευτερευόντως λόγω
περιορισμένου χώρου– σε σχέση με την πεζογραφική παραγωγή που κέρδισε τελικά το στοίχημα του χρόνου.
Παρά το κύρος που θα περίμενε κανείς να έχει ένας κρατικός θεσμός, τα λογοτεχνικά βραβεία δεν φαίνεται να έχουν ξεφύγει από την κυκλικότητα που ανέφερα αρχικά και να έχουν κερδίσει μια στέρεα καταξίωση, μολονότι συνοδεύονταν
γενικά από πολύ ελκυστικά οικονομικά έπαθλα, επακόλουθο της αρχικής τους
σύλληψης ως κρατικής μέριμνας για τον χώρο του βιβλίου.11 Ειδικότερα κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι απονομιμοποιήθηκαν πλήρως στη συνείδηση του δημοκρατικού κοινού, ακολουθώντας την τύχη
κάθε κρατικού θεσμού που είχε υφαρπάξει ιδεολογικά η Χούντα.
Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, στον πρώτο χρόνο της Μεταπολίτευσης
φάνηκε μια διακριτή διάθεση εκδημοκρατισμού και συμπεριληπτικότητας, αλλά
και αναβάθμισης του θεσμού, με τον διορισμό μιας κριτικής επιτροπής υψηλού
κύρους και αξιοσημείωτου ιδεολογικού εύρους, όπου συνυπάρχουν περισσότερο
αλλά και λιγότερο γνωστοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες, ποιητές και πεζογράφοι, με περιοχή δράσης την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη – όλοι άντρες. Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ορίζεται πρόεδρος, και μέλη ο Νικηφόρος Βρεττάκος (που
μόλις έχει επιστρέψει από την αυτοεξορία του), ο Θανάσης Πετσάλης-Διομήδης,
ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, ο Μηνάς Δημάκης,12 ο Γιώργος Θέμελης,13 και ο
δικτατορία του ’67, Α΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1996 (11988), 169-170, αναφέρει ότι η αρμοδιότητα για τα
κρατικά βραβεία μεταφερόταν από υπουργείο σε υπουργείο, ενώ «και σήμερα, που έχει καταλήξει
στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη σύνθεση των επιτροπών παρά μόνο από
το 1972 και έπειτα, ενώ για τις βραβεύσεις έχομε στοιχεία από το 1956».
11. Για το έτος 1975 αναφέρεται έπαθλο 100.000 δρχ. για το Α΄ και 60.000 δρχ. για το Β΄
βραβείο, την εποχή που το βραβείο του Ιδρύματος Ελένης και Κώστα Ουράνη πρόσφερε έπαθλο
150.000 δρχ. (βλ. «Επικαιρότητες», Νέα Εστία, τχ. 1188 [1 Ιαν. 1977], 60-61), όταν το κατώτατο
ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν 219 δρχ. (Αριθ. 11399/1709 - ΦΕΚ τ. Β 276), δηλαδή
περί τις 6.500 δρχ. τον μήνα.
12. Ποιητής, αγωνιστής του ΕΑΜ, αιρετό μέλος της διοικούσας επιτροπής της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, είχε λάβει δύο κρατικά βραβεία ποίησης στο προδικτατορικό παρελθόν (1957, 1961), ενώ την επόμενη χρονιά θα πάρει το κρατικό βραβείο δοκιμίου για το έργο του
Η ποίηση του Σεφέρη.
13. Ποιητής που δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και συνδέθηκε με τα περιοδικά Μακεδονικές Ημέρες και Κοχλίας, έλαβε δύο κρατικά βραβεία ποίησης προδικτατορικά (1956, 1962) και
άλλους λογοτεχνικούς επαίνους, και υπήρξε Γ.Γ. και μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής του ΚΘΒΕ
την περίοδο 1961-1965.
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Πάνος Καραβίας.14 Οι προηγούμενες, πολλές βραβεύσεις κάποιων απ’ αυτούς
τους κριτές που είναι λιγότερο γνωστοί, δείχνει ήδη προς μια κατεύθυνση εσωστρέφειας, αν όχι και εσωτερικής κατανάλωσης, των βραβείων.15
Στα επόμενα χρόνια η σύνθεση των επιτροπών άλλαξε, προς την κατεύθυνση
όχι τόσο των ευρύτερα αναγνωρισμένων λογοτεχνών και διανοουμένων, αλλά
μάλλον των πιο προβεβλημένων επαγγελματικά στον χώρο της λογοτεχνίας, και
χωρίς πάντοτε την ίδια μέριμνα αποστασιοποίησης από τη Χούντα, καθώς επανέρχονται και πρόσωπα που είχαν υπηρετήσει κατά την επταετία. Τη θέση του
προέδρου παίρνει το 1975 ο διευθυντής της Νέας Εστίας Πέτρος Χάρης (πρόεδρος της επιτροπής για τα βραβεία του 1967),16 το 1976 ο Πετσάλης-Διομήδης,
το 1977 και 1978 ο Τάσος Αθανασιάδης (πρόεδρος της επιτροπής και το 1972),
και στις χρονιές 1979-1981 ο καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας στο
ΑΠΘ Απόστολος Σαχίνης. Στα μέλη συναντά κανείς τους ελάχιστα γνωστούς
Πέτρο Γλέζο και Ηλία Σιμόπουλο, προέδρους, εκείνη τη στιγμή ή σύντομα μετά,
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, όπως και τη Χρυσάνθη Ζιτσαία, ιδρυτικό
μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Πλάι στους γνωστότερους
μελετητές Μιχάλη Μερακλή και Γιώργο Βαλέτα, συναντάμε τους μάλλον άσημους λογοτέχνες Λιλή Ιακωβίδη, Γιώργο Κότσιρα, Χρήστο Κουλούρη (Β΄ κρα14. Δημοσιογράφος, πεζογράφος και δοκιμιογράφος. Πέντε φορές βραβευμένος μέχρι τότε –
Β΄ κρατικό βραβείο δοκιμίου (1959), Α΄ κρατικό βραβείο μυθιστορήματος (1962), βραβείο της
Ομάδας των Δώδεκα (1963), Α΄ κρατικό βραβείο δοκιμίου (1970), βραβείο Ουράνη της Ακαδημίας
Αθηνών (1971).
15. Αντλώ τα στοιχεία για τη σύνθεση της επιτροπής από την είδηση της απονομής στη Νέα
Εστία, τχ. 1137 (15 Νοεμ. 1974), 1738. Ο Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας,
τ. Η΄: Και η πρόσληψή της όταν η δημοκρατία δοκιμάζεται, υπονομεύεται και καταλύεται (1964-1974
και μέχρι τις ημέρες μας), Αθήνα, Καστανιώτης, 2007, 255, προσθέτει και τον Οδ. Ελύτη (με αναπληρωματικό τον Δ. Παπαδίτσα) – τους οποίους όμως δεν αναφέρει στην «Εισαγωγή» του στο Η
μεταπολεμική πεζογραφία (ό.π., 384). Στην Ιστορία του αναφέρει επίσης τον Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο,
με αναπληρωματικό τον Αλκ. Γιαννόπουλο. Με δεδομένο ότι στην είδηση της Νέας Εστίας φαίνεται
να συμμετείχε ο Γιαννόπουλος, είναι πιθανό ο Αργυρίου να είχε υπόψη κάποια προγενέστερη μορφή της σύνθεσης της επιτροπής.
16. Ο διορισμός του, όπως και οι βραβεύσεις, φαίνεται ότι έγιναν αναδρομικά, το 1969 (Νέα
Εστία, τχ. 997 [15 Ιαν. 1969], 139). Για να είμαστε δίκαιοι, ο Πέτρος Χάρης ήταν από τους πιο
ένθερμους υποστηρικτές της σημασίας του θεσμού για τη στήριξη της «επαγγελματικής τάξης»
των λογοτεχνών, ήδη από το 1931, όταν συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση για τη θέσπιση των
βραβείων, αλλά και μετά, όπως προκύπτει από αρκετά κείμενα και σημειώματά του στη Νέα Εστία.
Ο Νιάρος, ό.π., σ. 347, σημ. 41, παρατηρεί αντίστοιχα για τον μεσοπόλεμο ότι «η καλλιέργεια […]
επαγγελματικής αυτοσυνειδησίας είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε ίσως να εξηγήσει τις
συνθήκες υπό τις οποίες ένας μεγάλος αριθμός συγγραφέων (συχνά φιλελεύθερων αντιλήψεων)
συνεργάστηκε (συχνά με προθυμία) με τα διάφορα δικτατορικά καθεστώτα της μεσοπολεμικής
περιόδου».
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τικό βραβείο διηγήματος 1971), και ως λίγο πιο γνωστούς τους Τάκη Βαρβιτσιώτη, Γιάννη Μαγκλή (Α΄ κρατικό βραβείο διηγήματος 1974), Ιουλία Ιατρίδη
(Β΄ κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 1964), Γαλάτεια Σαράντη (Α΄ κρατικό βραβείο διηγήματος 1973).17
Στην πράξη, μετά τον εμβληματικό πρώτο χρόνο της Μεταπολίτευσης, μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η πολιτεία αναθέτει τα κρατικά λογοτεχνικά βραβεία στους εκπροσώπους μιας στενότερα νοούμενης επαγγελματικής τάξης.
Όπως προβλεπόταν ήδη από το Βασιλικό Διάταγμα του 1963, στις εννεαμελείς
επιτροπές (για την απαρτία αρκούσαν πέντε μέλη) μετείχε και ένας εκπρόσωπος
των συνεργαζόμενων λογοτεχνικών σωματείων, όπως και ένας εκπρόσωπος του
υπουργείου με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.18 Η σύνθεση των επιτροπών
αποφασιζόταν από το υπουργείο (πλην του εκπροσώπου των σωματείων, που επιλεγόταν από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής), και φαίνεται πράγματι να προωθεί
μια αντίληψη της λογοτεχνίας όχι τόσο καλλιτεχνική, όσο μάλλον επαγγελματική
ή και γραφειοκρατική, με την προτίμηση κατά τεκμήριο ειδικών, όπως ο διευθυντής ενός εδραιωμένου λογοτεχνικού περιοδικού ή ο νεοελληνιστής καθηγητής,
αλλά και μια επιλογή συγγραφέων που θα μπορούσε να προέρχεται και από κλήρωση –τόσο άγνωστοι είναι ορισμένοι– από ένα (θεωρητικό) μητρώο, μια ιδεατή
επετηρίδα ελλήνων συγγραφέων του υπουργείου, αν και με κάποια προτίμηση
προς ήδη κατόχους κρατικού βραβείου. Μολονότι αυτή η αντίληψη παγιώθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με Προεδρικό Διάταγμα που καθόριζε πιο συγκεκριμένα τις ειδικότητες των μελών (δύο νεοελληνιστές φιλόλογοι, κατά προτίμηση πανεπιστημιακοί, δύο κριτικοί λογοτεχνίας, τρεις λογοτέχνες επιλογής
του υπουργείου),19 μπορεί κανείς να διακρίνει, πίσω απ’ αυτήν, τη βούληση του
υπουργείου για έναν ορισμένο έλεγχο των επιτροπών.
Η αμφισβήτηση της εγκυρότητας των βραβείων που απονέμουν αυτές είναι
διάχυτη: Μια ανώνυμη κριτική του 1978 στη Νέα Εστία διαμαρτύρεται για τη
«συνδικαλιστική βάση» των επιτροπών και την επικράτηση κριτηρίων τα οποία
17. Αναλυτικά τα μέλη των επιτροπών∙ 1975: Πέτρος Χάρης, Γαλάτεια Σαράντη, Πέτρος Γλέζος, Λιλή Ιακωβίδη, Τάκης Βαρβιτσιώτης, Σόλων Μακρής, Χρήστος Κουλούρης∙ 1976: Θανάσης
Πετσάλης-Διομήδης, Νικηφόρος Βρεττάκος, Δημήτρης Γιάκος, Χρυσάνθη Ζιτσαία, Ιουλία Ιατρίδη, Γιάννης Μαγκλής, Άλκης Τροπαιάτης∙ 1977 και 1978: Τάσος Αθανασιάδης, Μανώλης Γιαλουράκης, Γιωργής Κότσιρας, Χρήστος Κουλούρης, Γαλάτεια Σαράντη∙ 1979: Απόστολος Σαχίνης,
Μιχάλης Μερακλής, Γιώργος Βαλέτας, Ξενοφών Καράκαλος και Ηλίας Σιμόπουλος∙ 1980: η ίδια
επιτροπή, με αντικατάσταση του Σιμόπουλου από τη Μαργαρίτα Δαλμάτη∙ 1981 (ακόμη επί ΝΔ):
Απόστολος Σαχίνης, Μιχάλης Μερακλής, Γιώργος Βαλέτας, Γεράσιμος Γρηγόρης, Γαλάτεια Σαράντη (αντλημένα από το: Αλέξανδρος Αργυρίου, «Εισαγωγή», ό.π., 385-386).
18. ΒΔ 449/15-8-1963 (δημ. στο ΦΕΚ130/27-8-1963).
19. ΠΔ 26/12-1-1989 (δημ. στο ΦΕΚ15/17-1-1989), σ. 294.
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δεν είναι πνευματικά,20 ενώ και επωνύμως ο Πέτρος Χάρης εκφράζει την ανησυχία του για το κύρος του θεσμού το 1980.21 Η άρνηση του Βασίλη Βασιλικού
(συγγραφέα ήδη αναγνωρισμένου τότε αλλά και απολύτως ακμαίου) να αποδεχθεί το Β΄ βραβείο διηγήματος για το οποίο επιλέχθηκε το 1980, όπως και του Νάσου Βαγενά για το βραβείο δοκιμίου της ίδιας χρονιάς, είναι τεκμήρια δυσπιστίας
απέναντι στις επιτροπές και τα κριτήριά τους, και ενδείξεις αντίστασης απέναντι
στη διαφαινόμενη βούλησή τους να διαμορφώσουν το λογοτεχνικό πεδίο με την
κανονικοποίηση συγγραφέων χωρίς την ευρύτερη αποδοχή του χώρου. Η επιφυλακτική και δηκτική αποδοχή του Α΄ βραβείου μυθιστορήματος από τον Κουμανταρέα το 1975 (για το μόνο από τα βραβευμένα έργα με ευρεία αναγνώριση ακόμα και σήμερα) επιβεβαιώνει αυτή την εντύπωση, καθώς σε σχετική συνέντευξή
του διαμαρτύρεται για την υφαρπαγή του θεσμού από μια ομάδα ανθρώπων, οι
οποίοι τον ευτελίζουν στη συνείδηση των αναγνωστών, μειώνοντας την αξία των
βραβείων.22
20. X., «Τα κρατικά βραβεία», Νέα Εστία, τχ. 1213 (15 Ιαν. 1978), 130: «Καιρός είναι πια να
γίνει ριζική μεταβολή στον τρόπο απονομής των κρατικών βραβείων, προπάντων στη σύνθεση
των κριτικών επιτροπών. Αυτή η συνδικαλιστική βάση τους, δηλαδή να αντιπροσωπεύονται τα
λογοτεχνικά σωματεία στις κριτικές επιτροπές με ένα ή περισσότερα μέλη τους, οδήγησε σε λάθη
ασυγχώρητα. Με τη μέθοδο αυτή γίνονται μέλη των κριτικών επιτροπών ασήμαντοι λογοτέχνες,
αλλά το χειρότερο είναι ότι επικρατούν κριτήρια κάθε άλλο παρά πνευματικά γιατί οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων τις περισσότερες φορές αποδείχτηκε ότι προβάλλουν τα βιβλία εκείνων
που αντιπροσωπεύουν και ψηφίζουν κατ’ εντολήν! Τα παραδείγματα είναι πολλά και μερικά πολύ
πρόσφατα».
21. Βλ. Π. Χάρης, « Ένα παλιό και πάντα επίκαιρο θέμα», Νέα Εστία, τχ. 1272 (1 Ιουλ. 1980),
906-908: «Ας μη διστάζουν, όταν δεν υπάρχουν αξιόλογα βιβλία για βράβευση. Να μην απονέμουν
τα βραβεία. […] Ο θεσμός των βραβείων χάνει το κύρος του».
22. Βλ. «Περισσότερη ευαισθησία και προσοχή στα Κρατικά Βραβεία…», Το Βήμα, 12.2.1976,
τώρα και στο επίμετρο της Α. Βλαβιανού, «Κριτικές [Επιλογή]», στο Μένης Κουμανταρέας, Βιοτεχνία υαλικών, Αθήνα, Πατάκης, 2016, 277-282. Εκεί παρατηρεί ότι ο θεσμός δεν έχει απήχηση στην
κοινωνία, περνάει στα ψιλά των εφημερίδων αλλά και στο περιθώριο της συνείδησης των αναγνωστών∙ δεν πρόκειται για ισχυρά βραβεία που να ενισχύουν τη διάδοση των έργων στο κοινό. Επίσης
κατακρίνει τη σύνθεση των επιτροπών και ζητά αυτή να γίνεται με κριτήρια «περισσότερο αυστηρά
αλλά και ευαίσθητα σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές αλλαγές που έχουν επέλθει στον τόπο», παρατηρώντας ότι κανείς γνωστός συγγραφέας ή κριτικός δεν συμμετέχει, κανένα όνομα με βαρύτητα, όπως
π.χ. στα βραβεία κινηματογράφου. Προτείνει για την επιτροπή συγγραφείς όπως οι Τσίρκας, Φραγκιάς, Χατζής, Ρίτσος, Ελύτης, Σινόπουλος, Μαρωνίτης, Δάλλας, Αργυρίου, αλλά και νεότερους.
Καταγγέλλει το γεγονός ότι δεν δόθηκε βραβείο στο Συρματόπλεγμα του Πλασκοβίτη ή στο Μόνη
κληρονομιά του Ιωάννου, και εξηγεί τη δική του βράβευση ως αποτέλεσμα της «καλής διάθεσης» και
«ενδεχομένως του καλού γούστου» μερικών, αλλά θα πρέπει, όπως λέει, «να υπήρξε και κάποια διάθεση “πολιτικής”, να πάρουν με το μέρος τους έναν νεότερο συγγραφέα, για να σωπάσουν μερικούς
άλλους» (σ. 280). Όπως αναφέρει, ο ίδιος δέχτηκε το βραβείο γιατί «δεν έχω το δικαίωμα ν’ αρνηθώ
ένα βραβείο που μου χορηγεί το υπουργείο της πρώτης μεταδικτατορικής κυβέρνησης της χώρας
μας. Θα το θεωρούσα σαν κάποια αγένεια ή αν θέλετε σαν ένα είδος σαμποτάζ» (σ. 280).
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Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τις βραβεύσεις. Μέσα στην οκταετία 1974-1981
απονεμήθηκαν 28 πρώτα και δεύτερα βραβεία πεζογραφίας (12 μυθιστορήματος
και 16 διηγήματος). Τα βραβευμένα έργα είναι τα ακόλουθα, δημοσιευμένα όλα
βέβαια τη χρονιά που προηγείται της βράβευσης:23
1974
B΄ βραβείο μυθιστορήματος: Τατιάνα Σταύρου, Εάλω η Πόλις, Εστία, Αθήνα 1973
Α΄ βραβείο διηγήματος: Γιάννης Μαγκλής, Οι σημαδεμένοι, Εστία, Αθήνα 1973
Β΄ βραβείο διηγήματος: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Σπαράγματα, Κέδρος, Αθήνα
1973
1975
Α΄ βραβείο μυθιστορήματος: Μένης Κουμανταρέας, Βιοτεχνία υαλικών, Κέδρος,
Αθήνα 1974
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Φώντας Κονδύλης, Η δίκη του μεσημεριού, Αρίων,
Αθήνα 1974
Α΄ βραβείο διηγήματος: Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος, Επτά αστάθμητα διηγήματα,
Ίκαρος, Αθήνα 1974
Β΄ βραβείο διηγήματος: Ελένη Βοΐσκου, Εννέα ιστορίες, Τυπ. Φιλμογραφική,
Αθήνα 1974
1976
Α΄ βραβείο μυθιστορήματος: Αριστοτέλης Νικολαΐδης, Η εξαφάνιση, Κέδρος,
Αθήνα 1975
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Τάκης Χατζηαναγνώστου, Ένας πολίτης ελεεινής
μορφής, Τυπ. Πανεκτυπωτική, Αθήνα 1975
Α΄ βραβείο διηγήματος: Γιάννης Σκαρίμπας, Φυγή προς τα εμπρός, Κάκτος, Αθήνα
1975
Β΄ βραβείο διηγήματος: Γιώργος Καράγιωργας, Ο βασανιστής και άλλα διηγήματα,
Οργανισμός Διαδόσεως Ελληνικού Βιβλίου, Αθήνα 1975

23. Στοιχεία αντλημένα από την ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.ΒΙ., «Κρατικά βραβεία λογοτεχνίας και
παιδικού βιβλίου», http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=3695
&cnode=573 (τελευταία επίσκεψη, 30.4.2020) (δίνονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού). Οι πληροφορίες για τους εκδοτικούς οίκους και τα τυπογραφεία έχουν προστεθεί κατόπιν
αυτοψίας.
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1977
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Ζερμαίν Μαμαλάκη, Κατοχή – Αντίσταση, Εστία,
Αθήνα 1976
Α΄ βραβείο διηγήματος: Τηλέμαχος Αλαβέρας, Απ’ αφορμή, Νέα Πορεία, Θεσσαλονίκη 1976
Β΄ βραβείο διηγήματος: Μανώλης Πράτσικας, Η διαμαρτυρία, Νέα Σκέψη, Αθήνα
1976
1978
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Ειρήνη Παπαϊωάννου, Χωρίς προσχήματα, Δωδώνη,
Αθήνα 1977
Α΄ βραβείο διηγήματος: Γ. Ν. Άμποτ, Εγώ ο νόμος, Ελληνικό Βιβλίο, Αθήνα 1977
Β΄ βραβείο διηγήματος: Σωτήρης Ιορδάνου, Ένα μπόι τα στάχυα, Ιωλκός, Αθήνα
1977
1979
Α΄ βραβείο μυθιστορήματος: Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, Η επιθυμία, Εκδόσεις των
Φίλων, Αθήνα 1978
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Παντελής Καλιότσος, Δεκεμβριανή νύχτα – Εργάτες
της πίσσας, Κέδρος, Αθήνα 1978
Α΄ βραβείο διηγήματος: Γιώργος Ιωάννου, Το δικό μας αίμα, Ερμής, Αθήνα 1978
Β΄ βραβείο διηγήματος: Αλέξανδρος Μπάρας, Φάσεις, Πρόσπερος, Αθήνα 1978
1980
Α΄ βραβείο μυθιστορήματος: Σπύρος Πλασκοβίτης, Η πόλη, Κέδρος, Αθήνα 1979
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Ζήσης Σκάρος, Οι ρίζες του ποταμού – Αντίσταση και
πόλεμος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1979
Α΄ βραβείο διηγήματος: Βασίλης Βασιλικός, Το τελευταίο αντίο, Φιλιππότης, Αθήνα
1979 [δεν το αποδέχτηκε]
Β΄ βραβείο διηγήματος: Χρήστος Σαμουηλίδης, Πέρα στην Ανατολή, Ιωλκός, Αθήνα
1979
1981
Β΄ βραβείο μυθιστορήματος: Φίλιππος Δ. Δρακονταειδής, Προς Οφρύνιο, Κέδρος,
Αθήνα 1980
Α΄ βραβείο διηγήματος: Σωτήρης Πατατζής, Στο χάος..., Φιλιππότης, Αθήνα
1980
Β΄ βραβείο διηγήματος: Ελένη Λαδιά, Χάλκινος ύπνος, Εστία, Αθήνα 1980
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Με μια πρώτη ματιά, βλέπει κανείς ορισμένα πολύ γνωστά ονόματα (Βασιλικός,
Ιωάννου, Κουμανταρέας, Πλασκοβίτης, Σκαρίμπας, Μιλλιέξ), αρκετούς που είναι οικείοι σε ένα ειδικότερο κοινό (Πατατζής, Γιαννόπουλος, Σταύρου, Αλαβέρας, Δρακονταειδής), και κάποιους που είναι ελάχιστα έως και καθόλου γνωστοί
(Σωτήρης Ιορδάνου, Ειρήνη Παπαϊωάννου, Χρήστος Σαμουηλίδης, Τάκης Χατζηαναγνώστου, Ζερμαίν Μαμαλάκη, Φώντας Κονδύλης, Μανώλης Πράτσικας,
Ελένη Βοΐσκου κ.ά.). Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι από τους τελευταίους
έχουν τιμηθεί με διάφορα βραβεία και διακρίσεις, ή είναι μέλη πολυάριθμων
πολιτιστικών συλλόγων και πνευματικών ενώσεων, γεγονός που υποδεικνύει
ενδεχομένως μια συστηματική (αυτο)προβολή κάποιου είδους, μια εκτεταμένη
δικτύωση στη λογοτεχνία ως επαγγελματικό χώρο, αλλά και μια εσωστρέφεια
του ευρύτερου χώρου των βραβείων.24 Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί επίσης ότι
κάποιοι από τους λιγότερο γνωστούς παραγνωρίστηκαν άδικα στη συνέχεια – και
θα σημείωνα οπωσδήποτε εδώ την Ελένη Βοΐσκου.
Η διάμεση ηλικία των συγγραφέων κατά τη χρονιά της βράβευσής τους είναι τα
54 χρόνια. Είναι μια ένδειξη για τον συντηρητισμό των επιτροπών, που αποφεύγουν
τους πάρα πολύ νέους (οι νεότεροι είναι ο Κονδύλης και η Λαδιά, στα 36 τους), και
επιχειρούν κάποτε να τιμήσουν και να αποκαταστήσουν παλαιότερους λογοτέχνες,
όπως ο Σκαρίμπας, που παίρνει το 1976 το πρώτο του και μοναδικό κρατικό βραβείο, στην ηλικία των 83 ετών, για ένα έργο που έχει πρωτοδημοσιευθεί σε προγενέστερες μορφές ξεκινώντας από το 1933,25 ή ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος στα 79
του και η Τατιάνα Σταύρου στα 75 της, για έργα που δεν είναι υποχρεωτικά ό,τι καλύτερο έχουν προσφέρει, και ο Αλέξανδρος Μπάρας στα 73 του, για διηγήματα που
η συγγραφή τους ανάγεται μέχρι και τη δεκαετία του 1930. Μια παρατήρηση του
Θανάση Κωσταβάρα για «επετηρίδα» συγγραφέων που βραβεύονται αναδρομικά,
παρόλο που γίνεται το 1988,26 φαίνεται να ισχύει ήδη από τα χρόνια που συζητούμε.
24. Για παράδειγμα: Η Ζερμαίν Μαμαλάκη «τιμήθηκε με μετάλλιο της Βελγικής Κυβέρνησης.
Προσκλήθηκε επίσημα στη Διεθνή Μπιενάλε της Ποίησης στο Βέλγιο το 1963. Αντιπροσώπευσε την
Ελλάδα στο 6ο και 7ο Διεθνές Σαλόνι της Ποίησης της Γκρενόμπλ» (από το «αυτί» του βραβευμένου
μυθιστορήματός της). Ο Μανώλης Πράτσικας «ήταν μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, της Ένωσης Κριτικής Βιβλίου, της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Κριτικών, του Ελληνικού
Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, της Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού,
του Πνευματικού Κέντρου Παναγιώτης Κανελλόπουλος, και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος» (από νεκρολογία του συγγραφέα στην ιστοσελίδα patrasTimes.gr, 1.12.2015, https://bit.ly/2zth64Q, τελευταία επίσκεψη, 24.4.2020).
25. Βλ. αναλυτικά Κατερίνα Κωστίου, «Σημείωμα της επιμελήτριας», στο Γιάννης Σκαρίμπας,
Φυγή προς τα εμπρός, Αθήνα, Νεφέλη, 1997, 187-209.
26. Ο Κωσταβάρας (παρατίθεται στο Μπάμπης Καβροχωριανός, «Λογοτεχνικά βραβεία: Οφειλή ή άλλοθι;», Διαβάζω, τχ. 183 [Ιαν. 1988], 8) ισχυρίζεται ότι οι επιτροπές δεν βραβεύουν νέους
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Αξίζει επίσης να γίνει μια μνεία στον τόπο καταγωγής των συγγραφέων, γιατί
φαίνεται να υπάρχει μια αξιοσημείωτη διασπορά: οι περισσότεροι κατάγονται,
όπως είναι αναμενόμενο, από την Αθήνα (9), τρεις από τη Θεσσαλονίκη, αλλά
και τρεις από νησιά του Β. Αιγαίου –κρατώντας το νήμα της παλιάς λεγόμενης
Αιολικής Σχολής–, δύο από την Κωνσταντινούπολη και δύο από την Αίγυπτο, και
από ένας από διάφορες περιοχές που καλύπτουν όλο τον κορμό της ηπειρωτικής
Ελλάδας και τα νησιά του Ιονίου.
Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι η εκπροσώπηση των φύλων είναι λιγότερο ισομοιρασμένη: Βραβεύονται είκοσι δύο άντρες και έξι γυναίκες, δηλαδή 73% άντρες
και 27% γυναίκες. Επίσης, οι γυναίκες παίρνουν σταθερά μόνο το Β΄ βραβείο και
στις δύο κατηγορίες. Αναφορικά με την κατανομή των Α΄ και Β΄ βραβείων, ο Αργυρίου παρατηρεί ότι «γενικότερα […] η διαφορά των Α΄ από τα Β΄ βραβεία ήταν
μάλλον ζήτημα ηλικίας. Οι παλαιότεροι έπαιρναν το Α΄ και οι νεότεροι το Β΄».27
Τελειώνοντας με τα εξωκειμενικά δεδομένα, παρατηρούμε ότι όσον αφορά
τους εκδοτικούς οίκους, υπάρχει μια σαφής κυριαρχία των εκδόσεων Κέδρος (με
διακριτή αριστερή φυσιογνωμία) με έξι βραβεύσεις, ακολουθεί η Εστία με τέσσερις, οι Φιλιππότης και Ιωλκός με δύο, και οι Αρίων, Ίκαρος, Κάκτος, Οργανισμός
Διαδόσεως Ελληνικού Βιβλίου, Νέα Πορεία, Νέα Σκέψη, Πρόσπερος, Ερμής,
Εκδόσεις των Φίλων, Σύγχρονη Εποχή, Δωδώνη, και Ελληνικό Βιβλίο από μία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι βραβεύονται και δύο συγγραφικές αυτοεκδόσεις, που παράγονται από τα τυπογραφεία Φιλμογραφική και Πανεκτυπωτική. Αυτό μπορεί
να δηλώνει ότι υπάρχει χώρος για τη βράβευση αξιόλογων βιβλίων ακόμα και αν
δεν βρίσκεται πίσω τους κάποιος ισχυρός εκδότης, ή, λίγο πιο κακόπιστα, ότι κάποιος ισχυρός φίλος μπορεί να συστήσει προς βράβευση ακόμη και έργα που δεν
μπόρεσαν να βρουν εκδότη.28 Για να εκτιμήσουμε πραγματικά τις βραβεύσεις ως
προς τους εκδοτικούς οίκους θα χρειαζόμασταν ακριβή ποσοτικά στοιχεία της βιβλιοπαραγωγής τους, ωστόσο η εικόνα συνάδει γενικά με την εικόνα που έχουμε
για τον δυναμισμό τους εκείνα τα χρόνια.
συγγραφείς για σημαντικά έργα, αλλά αφήνουν να δημιουργηθεί μια «επετηρίδα» και οι συγγραφείς
βραβεύονται αναδρομικά. Κάτι ανάλογο παρατηρεί και ο Βασίλης Βασιλικός, «Μια συνομιλία με
το Μιχαήλ Μήτρα», Το Δέντρο, τχ. 6 (Μάρτ.-Απρ. 1984), 13-22: 15, μιλώντας για το Βραβείο των
Δώδεκα: «Το βραβείο που μου έδωσαν το 1962 εγώ βασικά το είχα πάρει από το 1954 για τη Διήγηση του Ιάσονα. […] Η επιτροπή στην αρχή ψήφισε υπέρ του βιβλίου και μετά υπαναχώρησε γιατί
ορισμένα μέλη της το… ξανασκέφθηκαν, και είπαν πως δεν μπορούσε να δοθεί βραβείο σε πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα! Έτσι το 1962 για μένα η βράβευση ήταν καθυστερημένη».
27. Αργυρίου, «Εισαγωγή», ό.π., 386.
28. Η γνώμη μου είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση ισχύει περισσότερο το πρώτο, δεδομένου ότι πρόκειται για έργα με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Μεταπολίτευση (της Βοΐσκου σταμάτησε η
έκδοση το 1967, του Χατζηαναγνώστου αφορά την επταετία και την εξέγερση του Πολυτεχνείου).
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Περνώντας στα ίδια τα έργα, είναι σαφές ότι υπάρχουν ορισμένες διακριτές
θεματικές τάσεις. Κατ’ αρχάς, όπως περιμένει κανείς, συναντάμε κείμενα που
αναφέρονται στην πρόσφατη δικτατορία, αλλά αυτά είναι αναλογικά περιορισμένα, αν και με ξεκάθαρο ιδεολογικό πρόσημο. Πρόκειται για τα μυθιστορήματα Η
δίκη του μεσημεριού του Φώντα Κονδύλη και Ένας πολίτης ελεεινής μορφής του
Τάκη Χατζηαναγνώστου, και τη συλλογή Ο βασανιστής και άλλα διηγήματα του
Γιώργου Καράγιωργα. Το πρώτο είναι χωροχρονικά αόριστο και αφορά μια δίκη
για βομβιστική επίθεση εναντίον δικτατορικού καθεστώτος. Παρουσιάζεται ως
μια σειρά από εξετάσεις μαρτύρων –που γίνονται αφορμή για μια αρκετά αποσπασματική παρουσίαση διαφορετικών τύπων ανθρώπων μέσα στη συνθήκη της
Χούντας–, και κάποιες αμήχανες απόπειρες δημιουργίας ατμόσφαιρας δυστοπίας
με αναφορές σε «ανομανθρώπους», «ανθρώπους απ’ τη φυλή των γυπαετών» και
«ομανθρωπικούς αστερισμούς».29 Το δεύτερο έργο καταγγέλλει εμφανέστερα,
στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή, την αδρανή στάση των πολλών απέναντι στη
Χούντα, εξηγώντας ωστόσο αφηγηματικά τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις
τους, και κλείνει παρουσιάζοντας με ηρωικό τρόπο την εξέγερση του Πολυτεχνείου, σ’ ένα κατά βάση ρεαλιστικό πλαίσιο (το απόσπασμα της εξέγερσης έχει
περιληφθεί και σε σχολικό εγχειρίδιο της Κύπρου).30 Στο τρίτο, το ομότιτλο διήγημα αποθεώνει, με τη χρήση πράγματι ζωηρών εικόνων, έναν βασανιζόμενο
μέσα από τη συμπαράσταση της κοινότητάς του (σχεδόν ανελήφθη στους ουρανούς), ενώ ο βασανιστής οδηγείται στην ταπείνωση και την αυτοκτονία.
Περισσότερα είναι εκείνα τα έργα που αφορούν τα χρόνια της Κατοχής και της
Αντίστασης. Αυτό συμβαίνει άμεσα σε έργα όπως Οι ρίζες του ποταμού – Αντίσταση και πόλεμος του Ζήση Σκάρου (πρόκειται για τον τελευταίο τόμο μιας τριλογίας για το λαϊκό-εργατικό κίνημα που ξεκινά από το 1854), το Κατοχή – Αντίσταση της Ζερμαίν Μαμαλάκη, «Το ξεκλήρισμα των Εβραίων» και άλλα κείμενα
από Το δικό μας αίμα του Ιωάννου. Συμβαίνει επίσης πιο έμμεσα με ιστορίες που
εκτυλίσσονται σ’ εκείνη την περίοδο και στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όπως
στις συλλογές Απ’ αφορμή του Τηλέμαχου Αλαβέρα, Ένα μπόι τα στάχυα του Σωτήρη Ιορδάνου, το «Νίτσα και Μάχη» από τις Εννέα ιστορίες της Βοΐσκου, αλλά
και μια ρητή αλληγορία για τους δοσίλογους αντλημένη από τα χρόνια κατοχής
της Ιταλίας από τον Ναπολέοντα, στο διήγημα «Ο ληστής του βασιλιά» από το
Εγώ ο νόμος του Γουλιέλμου Άμποτ («Ο θόρυβος για τους δοσίλογους μ’ έκανε
29. Το ότι το μυθιστόρημα έγινε τηλεοπτική σειρά στην κρατική τηλεόραση το 1989, θα έτεινα
να το ερμηνεύσω μάλλον ως διατήρηση καλών σχέσεων με τους κρατικούς θεσμούς, παρά ως σταθερή αναγνώριση της αξίας του.
30. Αφροδίτη Αθανασοπούλου κ.ά. (συντακτική ομάδα), Ο λόγος ανάγκη της ψυχής: Κείμενα
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου, χ.τ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2012.
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να θυμηθώ μιαν ιστορία παλιά», ξεκινάει το κείμενο). Αξίζει να σημειωθεί ότι το
τελευταίο αυτό διήγημα πρωτοδημοσιεύθηκε το 1947 με τίτλο «Τιμωρία» στη
Νέα Εστία (τχ. 476 και 477, 1.5.1947 και 15.5.1947). Πρόκειται για μια τάση που
απηχεί εμφανώς αυτό που οι ιστορικοί ονομάζουν «έκρηξη της αντιφασιστικής
μνήμης» στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.31
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι συναντούμε δύο μυθιστορήματα για τα Δεκεμβριανά, θεματική που σπανίζει στην ευρύτερη παραγωγή των μεταπολεμικών
χρόνων. Το πρώτο είναι η Δεκεμβριανή νύχτα – Οι εργάτες της πίσσας του Παντελή Καλιότσου (που είναι πιο γνωστός για το παιδικό του μυθιστόρημα Τα ξύλινα
σπαθιά), με εμφανή επαναστατική διάθεση. Είναι το πιο τολμηρό πολιτικά έργο
και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι βραβεύεται το 1979, τη χρονιά που ακολούθησε την
«κεντρώα διεύρυνση» του Καραμανλή το 1978.32 Το δεύτερο είναι η πιο αναστοχαστική Εξαφάνιση του Αριστοτέλη Νικολαΐδη, ο οποίος πήρε αποστάσεις από
το κομμουνιστικό κόμμα μετά τα Δεκεμβριανά. Το μυθιστόρημα του Καλιότσου
παρουσιάζει τα Δεκεμβριανά ως λογική επαναστατική απόληξη μιας τάξης που
έμεινε αδικαίωτη με την Απελευθέρωση, ενώ του Νικολαΐδη ως αφετηρία μιας
ιστορίας ανηθικότητας, παρακμής και απώλειας του νοήματος και της ταυτότητας.33 Αν και η Αριστερά φαίνεται, εκείνα τα χρόνια, να υποβαθμίζει τις εμφύλιες συγκρούσεις προς όφελος μιας «συναινετικής μνήμης», η λογοτεχνία δεν
αποστρέφεται τελείως τη θεματική και οι επιτροπές δεν φαίνεται να τη θεωρούν
απαγορευτική. Μια ιστορία από τον Εμφύλιο ανασκάπτει και η νουβέλα «Η αναφορά» του Άμποτ, στην οποία οι ιδεολογικές διαφορές συγκαλύπτουν οικονομικά
συμφέροντα και ανηθικότητα εκατέρωθεν, βαθύτερη όμως στην πλευρά του κομμουνιστή ήρωα.34 Τα «Γράμματα Βερενίκης» του Αλαβέρα, αντίθετα, είναι μια
πιο ανώδυνη προσέγγιση στην ίδια περίοδο, μέσα από τις επιστολές μιας αρκετά
ανίδεης νεαρής προς άγνωστό της στρατιώτη του Εθνικού Στρατού.
Εμπειρίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτυπώνει το Φυγή προς τα εμπρός
του Σκαρίμπα, που ο αντιπολεμικός του χαρακτήρας του δίνει ίσως μια νέα επικαιρότητα καθώς λήγει ο πόλεμος στο Βιετνάμ, ενώ το Εάλω η Πόλις της Τατιά31. Νικόλαος Παπαδογιάννης, ό.π., 139.
32. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Ελληνικός φιλελευθερισμός: Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979,
Αθήνα, Πατάκης, 2010, 492.
33. Αν και η Εξαφάνιση δεν επιβίωσε στις αναγνωστικές προτιμήσεις και τον λογοτεχνικό κανόνα, γνώρισε αρκετή δημοτικότητα εκείνα τα χρόνια, με τέσσερις εκδόσεις μέχρι το 1982 (έκτοτε
δεν ξαναεκδόθηκε).
34. Είναι ενδιαφέρον ότι στα κείμενα αυτά επανέρχεται η εικονοποιία του απρεπούς κι ανολοκλήρωτου θανάτου, που ξαναβρίσκεται εμβληματικά και στην ομόθεμη Ορθοκωστά του Βαλτινού:
άταφοι νεκροί, αδήλωτα θαμμένοι, κουφάρια νεκρών που έρχονται στην επιφάνεια με βροχές, ένας
σκελετός που ανασύρεται από μια κρύπτη, ένας ζωντανός νεκρός στον ρόλο του υποβολέα.
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νας Σταύρου είναι ένα χρονικό της Άλωσης που αναπλάθει τις πηγές με ποιητική
πνοή και, οπωσδήποτε, το 1974 που βραβεύθηκε, θα πρόσφερε έναν νοητό παραλληλισμό με την πρόσφατη εθνική καταστροφή. Ωστόσο, ας σημειωθεί ότι δεν
εντόπισα στο εξεταζόμενο σώμα κειμένων έργο που να θεματοποιεί σαφώς την
κυπριακή τραγωδία.
Όλα αυτά τα έργα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη θεματική εθνικής ιστορίας. Η πύκνωση του ενδιαφέροντος για τα χρόνια της Κατοχής και της
Αντίστασης, πέρα από την έκρηξη της αντιφασιστικής μνήμης, μάλλον ανταποκρίνεται επίσης στις εντονότερες εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα της ηλικιακής
ομάδας που είναι πιο μαζικά ενεργή στη λογοτεχνία αυτή την περίοδο, και που
κυρίως βραβεύεται. Παράλληλα αποτελεί και ένα πεδίο σχετικά ανώδυνης έκφρασης μιας μαχητικότητας, αυτό το «πιεσμένο απόθεμα παθητικής αντίστασης κατά
της Χούντας»,35 που δεν αντιβαίνει στο πνεύμα της συναίνεσης που καλλιεργείται
αυτή την περίοδο, και μοιάζει να προωθείται και από τις επιτροπές βράβευσης.
Μια διάθεση εθνικής συμπεριληπτικότητας νομίζω ότι εκφράζει και η βράβευση
έργων όπως είναι η συλλογή διηγημάτων Πέρα στην Ανατολή του Χρήστου Σαμουηλίδη, που μεταφέρει θρύλους και ιστορίες από τον Πόντο. Ας σημειωθεί ότι το έργο
δημοσιεύθηκε το 1979, που είχε κηρυχθεί «έτος Παράδοσης», και βραβεύθηκε το
1980, γεγονός που δείχνει μια συμπόρευση του θεσμού των κρατικών βραβείων με
άλλες κρατικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες.36 Μια πιο ρεαλιστική πτυχή του παροικιακού ελληνισμού αναδεικνύουν οι αιγυπτιώτικες ιστορίες από το Ένα μπόι τα
στάχυα του Σωτήρη Ιορδάνου, αλλά και η νουβέλα «Πατρίδες» από τις Εννέα ιστορίες της καϊρινής Ελένης Βοΐσκου, που αφορά την αφιλόξενη υποδοχή και δύσκολη
προσαρμογή των αιγυπτιωτών Ελλήνων στη μητρόπολη τη δεκαετία του 1960.
Δύο μυθιστορήματα, από τα πιο φιλόδοξα της περιόδου, διερευνούν τη συλλογικότητα με έναν πιο λοξό τρόπο. Το γνωστότερο, και πιο επιτυχημένο, είναι η Βιοτεχνία υαλικών του Μένη Κουμανταρέα, που εξιστορεί την πορεία της Μπέμπας
και του Βλάση Ταντή, μαζί με τη μικρή τους επιχείρηση, στη μεταπολεμική Ελλάδα, μια ιστορία φιλοδοξίας, επιτηδειότητας, αστοχίας και εντέλει παρακμής, που
αποκτά τις διαστάσεις μιας ευρύτερης αντιπροσώπευσης (έχει προταθεί και η ερμηνεία της ίδιας της ηρωίδας ως αλληγορίας της Ελλάδας).37 Η πόλη του Σπύρου
Πλασκοβίτη τοποθετείται στον μεσοπόλεμο και, με άξονα τον έρωτα μιας υιοθετημένης κοπέλας για τον ιερέα που εκτελεί χρέη πατέρα της (εμπνευσμένο πιθα35. Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 1974-1990: Σταθερή δημοκρατία
σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2001, 27.
36. Η συλλογή γνώρισε μια δεύτερη περίοδο δημοτικότητας, με μια επανέκδοση το 2010.
37. Κρίτων Χουρμουζιάδης σε κριτική στον Ηριδανό, τχ. 2, 1975 (τώρα και στο επίμετρο της
Α. Βλαβιανού, «Κριτικές [Επιλογή]», στο Κουμανταρέας, ό.π., 244-253).
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νότατα από το Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας της Colleen McCullough, που
έγινε διεθνές μπεστ-σέλλερ το 1977 και κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1978), παρακολουθούμε τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες μιας πόλης στο Ιόνιο, που
χαρακτηρίζονται από όχι λίγη υποκρισία, μικροσυμφέροντα και ανταγωνισμούς.
Η συλλογή διηγημάτων Οι σημαδεμένοι του Μαγκλή, που παίρνει το Α΄ βραβείο το 1974, εγκαινιάζει σ’ αυτό το σώμα κειμένων την άλλη πλευρά του εκκρεμούς (για να ανακαλέσω το εύστοχο σχήμα του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου για την
πεζογραφία της Μεταπολίτευσης),38 που μας φέρνει στην ξεχωριστή ατομικότητα. Πρόκειται συνολικά για μια ολιγομελέστερη θεματική. Στη συλλογή του
Μαγκλή παρουσιάζονται με τον ρεαλιστικό τρόπο της Αιολικής Σχολής ιστορίες
για ανθρώπους που ξεχώρισαν, από τους δίδυμους Καλύμνιους που ξερίζωσαν το
πελώριο σφουγγάρι, μέχρι τον Κεμάλ Ατατούρκ. Πιο ενδοσκοπική και υπαρξιακή, αλλά και με πολύ χιούμορ, είναι η συλλογή Στο χάος… του Σωτήρη Πατατζή,
με τον μεταπολεμικό προβληματισμό του καπετάν-Αϊτού που σκότωσε στον πόλεμο έναν γερμανό «καμαράντ», αλλά και έναν απολαυστικό ποδοσφαιρικό αγώνα ιστορικών διασημοτήτων στον Άδη, όπου δεν μπορεί κανείς ποτέ να νικήσει.
Ενδοσκοπικές και υπαρξιακές είναι και οι συλλογές Σπαράγματα της Τατιάνας
Γκρίτση-Μιλλιέξ, με άξονα τη μοναξιά, την εξορία, τη μνήμη και τον χρόνο, Η
διαμαρτυρία του Μανώλη Πράτσικα (με επανερχόμενο πρωταγωνιστή έναν ήρωα
με τα αρχικά Μ. Π.), οι ανομοιογενείς Φάσεις του Αλέξανδρου Μπάρα, που εξερευνούν το ψυχικό τραύμα, τον έρωτα, τις ποικίλες διαστάσεις του εαυτού, ο Χάλκινος ύπνος της Ελένης Λαδιά, όπου η εξωτερική δράση έχει υποχωρήσει πλήρως
προς όφελος της εσωτερικής πνευματικής ζωής και της φιλοσοφικής αναζήτησης,
και τα Επτά αστάθμητα διηγήματα του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, που η κριτική
τα χαρακτήρισε ως «μουσική μάλλον, που αφήνει να ξετυλιχτούν τα οράματα
χίλιων αποχρώσεων».39 Η συλλογή Το τελευταίο αντίο του Βασιλικού, που πολύ
αργότερα κυκλοφόρησε ως μυθιστόρημα (μετά την τηλεοπτική του μεταφορά το
1994), είναι η αποσπασματική απόδοση μιας ερωτικής ιστορίας στην Ιταλία κατά
τα χρόνια της δικτατορίας, που λήγει με τον θάνατο της γυναίκας και την οδύνη
της απουσίας της.
Σε μιαν άλλη ομάδα κειμένων, έρχεται στο προσκήνιο μια αξιοσημείωτα διεισδυτική παρουσίαση του γυναικείου ειδικά υποκειμένου: σε ορισμένες από τις
Εννέα ιστορίες της Βοΐσκου συναντάμε το οξυδερκές και ανατρεπτικό κοριτσίστι38. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη
ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018 – αν και δεν ακολουθώ εδώ υποχρεωτικά τις
κατατάξεις των κειμένων στη μία ή την άλλη πλευρά.
39. Γιάννης Χατζίνης, «Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου, “Επτά αστάθμητα διηγήματα”», Νέα Εστία,
τχ. 1146 (1 Απρ. 1975), 486.
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κο βλέμμα που έγινε αγαπητό από τις Δύσκολες νύχτες της Αξιώτη. Στη νουβέλα
«Ελένη» από το Χωρίς προσχήματα της Παπαϊωάννου δίνεται ο αξιοσημείωτος
μονόλογος μιας πόρνης που μιλά για τη ζωή της με πραγματισμό και επαγγελματική συνείδηση. Εικάζω ότι αυτό το κείμενο προέρχεται από κάποιου τύπου αυθεντική πηγή, γιατί το δεύτερο κείμενο του βιβλίου, «Άννα», που αφορά την ερωτική εμμονή της παντρεμένης ηρωίδας μ’ έναν παλιό της εραστή μέχρι του σημείου
να τον σκοτώσει με το αυτοκίνητο, είναι από κάθε άποψη πολύ κατώτερο. Στην
Επιθυμία του Κώστα Τσιρόπουλου, η γυναίκα είναι θύμα απαγωγής και διαδοχικών βιασμών –στο πλαίσιο μιας απίθανης πλοκής με πολιτικό πρόσχημα– και καταγράφεται το αδιέξοδο του γάμου της και η μοναξιά της μέσα σ’ αυτόν με αρκετή
διεισδυτικότητα, αν και με σεξιστική κατάληξη, καθώς το τέλος υπαινίσσεται
την αποθεωτική της λύτρωση σε μια νέα εγκυμοσύνη, αποτέλεσμα του βιασμού
της. Τέλος, το Προς Οφρύνιο του Δρακονταειδή έχει εμφανείς επιρροές από τη
Βιοτεχνία υαλικών,40 όσον αφορά την ανάδειξη ευρύτερων κοινωνικών στάσεων
και καταστάσεων μέσα από την εστίαση σε μεμονωμένους χαρακτήρες και επεισόδια, με αφορμή εδώ ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Μολονότι δεν περιορίζεται στους γυναικείους χαρακτήρες, αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια τη γυναικεία
συνθήκη και τις περιορισμένες επιλογές των γυναικών μέσα στην πατριαρχία, την
καταπίεση και τα στενά περιθώρια αυτοέκφρασης και προσωπικής ευτυχίας. Ο
υψηλός βαθμός εκπροσώπησης αυτής της θεματικής, αλλά κυρίως η προσπάθεια
και από άντρες συγγραφείς για μια παρουσίαση των γυναικών ως υποκειμένων
και όχι ως αντικειμένων του αντρικού βλέμματος, απηχεί πιθανότατα τη δυναμική
έκφραση και άνοδο, σ’ αυτά τα χρόνια, του φεμινιστικού κινήματος.
Ωστόσο, πέρα απ’ αυτή τη γενικότερη θεματική κατάταξη, που είναι βέβαια
εκείνη που προβάλλει εναργέστερα, παρατηρεί κανείς να διαπερνά τις κατηγορίες
αυτές ένα επανερχόμενο ενδιαφέρον για το ζήτημα της δικαιοσύνης και της αδικίας, και της λεπτής γραμμής που τις χωρίζει, όπως και –κυρίως– της ευκολίας που
υπάρχει να γλιστρήσει κανείς στην αστοχία ή και στο έγκλημα. Το παρατηρεί κανείς σε ποικίλα πλαίσια, όχι υποχρεωτικά ιστορικά, στον Νικολαΐδη (ένας άνθρωπος αφήνεται να πεθάνει από ασφυξία), στον Άμποτ (αδερφός σκοτώνει αδερφό
για το απώτερο καλό, πατέρας τον γιο για αποκατάσταση της δικαιοσύνης), στον
Πατατζή (η εκτέλεση, στον πόλεμο, ενός εθνικού εχθρού αλλά και ιδεολογικού συντρόφου), στον Κουμανταρέα (η άστοχη επιχειρηματική πρωτοβουλία των δύο φίλων του ζεύγους, που την πήραν ερήμην τους και που τελικά καταστρέφει την επι40. Ο Δρακονταειδής έχει δηλώσει σαφώς τον θαυμασμό του για τη Βιοτεχνία υαλικών∙ βλ. Φ.
Δ. Δρακονταειδής, κριτική στην εφ. Η αλλαγή, 21.1.1977, τώρα και στο επίμετρο της Α. Βλαβιανού,
«Κριτικές [Επιλογή]», στο Κουμανταρέας, ό.π., 239-243.
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χείρηση), στον Μαγκλή (αποξένωση-τιμωρία κι επανασύνδεση μάνας-γιου, κ.ά.),
στην Παπαϊωάννου (συμπεριφορές των οικείων της απέναντι στην ηρωίδα), στον
Τσιρόπουλο (ο βιασμός της γυναίκας, ειδικά από τον έναν από τους δύο βιαστές
της). Δευτερευόντως –αλλά νομίζω συγγενικό με το πρώτο– εμφανίζεται και το
θέμα της διάσπασης του εαυτού και της εναλλαγής ταυτοτήτων – σε διηγήματα του
Καράγιωργα και του Μπάρα, ή στην Εξαφάνιση του Νικολαΐδη. Δεν θα ήθελα να
κάνω μια άμεση αναγωγή, ωστόσο θεωρώ ότι οι προβληματισμοί αυτοί δεν είναι
ασύνδετοι με μια εποχή που προσπαθεί να σταθμίσει το παρελθόν και τα συλλογικά και ατομικά λάθη περισσότερο στο πλαίσιο μιας επιθυμίας αυτογνωσίας και
λιγότερο της ανάγκης για την κατοχύρωση του δίκιου στον δημόσιο χώρο∙ χωρίς
δηλαδή την αγωνία και τον πολιτικό διαγκωνισμό για το μέλλον που χαρακτήρισε
αντίστοιχα τα πρώτα χρόνια μετά την Απελευθέρωση και τον τότε αναστοχασμό.
Σε ό,τι αφορά τα λογοτεχνικά είδη, μπορεί να παρατηρήσει κανείς και σ’ αυτό
το σώμα κειμένων τη γνωστή δυστοκία που έχει παρατηρηθεί σχετικά με το ελληνικό μυθιστόρημα, αν και βρισκόμαστε στο κατώφλι της δεκαετίας του 1980, που
θα φέρει τελικά την έκρηξη του είδους. Μόνο τέσσερα μυθιστορήματα παίρνουν
Α΄ βραβείο, ενώ αντίστοιχα αριστεύουν οκτώ συλλογές διηγημάτων. Επιπλέον,
από τα βραβευμένα μυθιστορήματα, το Χωρίς προσχήματα της Παπαϊωάννου είναι στην πραγματικότητα δύο νουβέλες, όπως δηλώνεται και στον υπότιτλο (αν
και πρόκειται μάλλον για μια νουβέλα και ένα διήγημα). Ως νουβέλα θα μπορούσε άλλωστε να χαρακτηρίσει κανείς και το Προς Οφρύνιο του Δρακονταειδή, που
φέρει τον υπότιτλο «Ιστόρημα», το οποίο βραβεύεται στην κατηγορία του μυθιστορήματος. Γίνεται φανερή η σπανιότητα του μυθιστορήματος, που δεν είναι
νομίζω ιδιαιτερότητα των βραβεύσεων, αλλά αρκετά αντιπροσωπευτική για την
παραγωγή της εποχής.
Όσον αφορά την τεχνοτροπία των βραβευμένων έργων, φαίνεται να υπάρχει
μια ισορροπία ανάμεσα σε έργα ρεαλιστικά (όπως τα Βιοτεχνία υαλικών, Η πόλη,
Προς Οφρύνιο, Οι σημαδεμένοι κ.λπ.) και έργα που χρησιμοποιούν μοντερνιστικές και πρωτοποριακές τεχνικές (όπως τα Η δίκη του μεσημεριού, Δεκεμβριανή
νύχτα, Εννέα ιστορίες, Φάσεις, Χάλκινος ύπνος κ.ά.). Ανάμεσα σ’ αυτές αξίζει
οπωσδήποτε να σημειωθεί η επανερχόμενη χρήση του λογοτεχνικού ντοκουμέντου, που ταυτίστηκε αργότερα με τον Θανάση Βαλτινό. Τη συναντά κανείς στον
Καλιότσο (τίτλοι εφημερίδων και ειδήσεις), στη Βοΐσκου (αξιοπερίεργα από εφημερίδες, επιστολές και ένα τηλεγράφημα, μια μαγνητοφώνηση), στον Αλαβέρα
(επιστολές και σχόλια του παραλήπτη τους), στην Παπαϊωάννου (ένας μονόλογος
που μοιάζει να είναι το προϊόν μιας συνέντευξης).
Οι επιτροπές αυτών των χρόνων έχουν βέβαια ολοφάνερα αστοχήσει με την
αγνόηση σημαντικότατων έργων της περιόδου, όπως είναι Το κιβώτιο (1975) του
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Αλεξάνδρου, το Αντιποίησις αρχής (1979) του Κοτζιά, Η μόνη κληρονομιά (1974)
του Ιωάννου, Το διπλό βιβλίο (1976) και οι Σπουδές (1976) του Χατζή, Η αρχαία
σκουριά (1979) της Δούκα, αλλά και Η Κασσάνδρα και ο λύκος (1974) της Καραπάνου, τα Τρία ελληνικά μονόπρακτα (1978) του Βαλτινού. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως του Αλεξάνδρου και του Χατζή, αναγνωρίζει κανείς την πολιτική δυσκολία να βραβευθούν δύο τόσο προβεβλημένα αριστεροί συγγραφείς, παρά την
αναθεωρητική τους στάση – άλλωστε η Ενωμένη Αριστερά, που κατεβαίνει στις
εκλογές του 1974, δείχνει την τάση να ξεπεραστεί η διάσπαση του ΚΚΕ. Εξάλλου ο Αλεξάνδρου παραμένει στο Παρίσι και ο Χατζής είχε ακόμη προβλήματα
με το ελληνικό κράτος, που απέτρεψαν και τον διορισμό του στο Πανεπιστήμιο
Πατρών, λόγω μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Σε άλλες
περιπτώσεις, όπως της Καραπάνου και του Βαλτινού, η προκλητικότητα περιεχομένου ή/και μορφής ήταν ίσως δύσκολα ανεκτή, και η νεαρή ηλικία της πρώτης
(28 ετών) σίγουρα αποθαρρυντική για τις συντηρητικές επιτροπές. Για τα υπόλοιπα μπορεί να υποθέσει κανείς πολλά, για παράδειγμα μια επαγγελματική αλληλεγγύη προς τον Γενικό Γραμματέα της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων
του Υπουργείου Πολιτισμού (1974-1976), Κώστα Τσιρόπουλο, που προτιμήθηκε
το 1979, ή τις τεταμένες προσωπικές σχέσεις του Απ. Σαχίνη, προέδρου των επιτροπών 1979-1981, με τον Αλ. Κοτζιά,41 πιθανώς σε συνδυασμό με μια ελαφρά
προτίμηση για τον, όχι μόνο ικανό συγγραφέα αλλά και βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
Σπύρο Πλασκοβίτη, που προτιμήθηκε το 1980, όταν άρχιζε να διαφαίνεται και η
επερχόμενη «Αλλαγή».
Συμπερασματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι επιτροπές αυτών των χρόνων δείχνουν κατ’ αρχάς μια διάθεση αντιδικτατορική. Δικαιώνονται έργα που
βλάφθηκαν σαφώς από τη Χούντα: το βιβλίο της Βοΐσκου αναφέρεται πως ήταν
στο τυπογραφείο στις 21 Απριλίου του ’67, ενώ τα Σπαράγματα της Μιλλιέξ είναι μια προσπάθεια ανασύνθεσης του καθημαγμένου της αρχείου. Απ’ αυτή την
άποψη προσφέρουν στις συγγραφείς την κοινωνική καταξίωση που στερήθηκαν
βίαια τα προηγούμενα χρόνια, αλλά λαμβάνουν αντίστοιχα και το δικό τους πολιτικό και συμβολικό κεφάλαιο, που βοηθά στη νομιμοποίησή τους τα πρώτα
μεταπολιτευτικά χρόνια. Στα ίδια χρόνια είναι εξάλλου που βραβεύονται και τα
έργα με αντιδικτατορική θεματική.
Πέρα από αυτές τις φανερά σημαδεμένες ως μεταπολιτευτικές επιλογές, το
σώμα των βραβευμένων κειμένων φανερώνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για κείμενα που αφορούν την εθνική ιστορία, αλλά και μια συμπεριληπτική αντίληψη,
όπως δείχνει η θεματική, τεχνοτροπική, αλλά, σε ορισμένο βαθμό, και ιδεολογική
41. Πληροφορία από την Ελισάβετ Κοτζιά (προσωπική επικοινωνία, 17.11.2019).
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κατανομή των έργων, ομοίως όπως και η γεωγραφική διασπορά των βραβευμένων. Σ’ αυτήν μπορεί ενδεχομένως να διαγνώσει κανείς και τις απηχήσεις ενός
κυβερνητικού προφίλ που τασσόταν σαφώς υπέρ της ιδέας του έθνους και του
ελληνισμού, και που επιδίωκε να εκφράσει την ολότητα υπερβαίνοντας τους διχασμούς, αλλά ακόμα και αυτούς τους ίδιους τους κομματικούς προσδιορισμούς
– από ιδεολογική επιλογή, αλλά, σε έναν βαθμό, ίσως και ως άμυνα απέναντι στην
επιβάρυνση που έδωσε η δικτατορία στη Δεξιά.42
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι απηχήσεις της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής δεν σταματούν εδώ, αλλά επεκτείνονται και στον τρόπο με τον
οποίο επιδιώκουν να λειτουργήσουν τα κρατικά βραβεία στο λογοτεχνικό πεδίο:
όχι στο πλαίσιο ενός φιλελευθερισμού που ενισχύει οικονομικά τον ευαίσθητο
χώρο της τέχνης, επιτρέποντας παράλληλα την αυτορρύθμιση του πεδίου μέσα
από την αλληλεπίδραση των παραγόντων του, αλλά ενός κρατικού παρεμβατισμού που κινείται συντηρητικά (ως προς τις ηλικίες, το φύλο και σε ορισμένο
βαθμό την ιδεολογία των συγγραφέων), και φροντίζει να διατηρείται μια κάποια
μεσότητα – έστω και αν αυτή καλλιτεχνικά παίρνει τελικά εν πολλοίς τον χαρακτήρα της μετριότητας, με όλες τις επιμέρους μέριμνες που λαμβάνονται προς
όλες τις κατευθύνσεις.
Τα έργα που βραβεύονται δεν είναι πράγματι μια όλως ειδική κατηγορία. Αυτά
που διασώθηκαν περισσότερο ή λιγότερο στον λογοτεχνικό κανόνα, και που μόλις
αναφέρθηκαν, είναι στην πράξη πιο κατορθωμένες εκφάνσεις θεματικών, ιδεολογικών και τεχνοτροπικών τάσεων που ήδη ανιχνεύονται στο σώμα των βραβευμένων κειμένων. Εντούτοις, τα κρατικά βραβεία, με το να έχουν κρατηθεί σε έναν
κλειστό κύκλο ανθρώπων που –το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς– δεν εξαντλεί τους μείζονες συγγραφείς της περιόδου, από την άποψη τόσο της σύνθεσης
των επιτροπών όσο και των βραβευμένων –που είναι άλλωστε συγκοινωνούντα
δοχεία–, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από την κυκλικότητα που αναφέρθηκε αρχικά και να πετύχουν την καταξίωσή τους, αυξάνοντας το συμβολικό κεφάλαιο του
θεσμού. Αντίθετα, στην πράξη διατήρησαν μια περιθωριακή θέση και λειτουργία
στο λογοτεχνικό πεδίο. Ωστόσο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι, καθώς έδιναν σε
κοινό και συγγραφείς την εντύπωση ενός χώρου επαγγελματιών και γραφειοκρατών, υπαλλήλων της τέχνης, τα κρατικά βραβεία στην αρχή της Μεταπολίτευσης
ενίσχυσαν, διά της αντίθεσης, την αυτονομία του λογοτεχνικού πεδίου ως καλλιτεχνικού χώρου ανεξάρτητου από την κρατική παρέμβαση.

42. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ό.π., 486-495.
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Διαμορφώσεις (νέων) ερωτικών κωδίκων
Μετατοπίσεις στην αφηγηματική πεζογραφία
της Μεταπολίτευσης

O

τίτλος της εργασίας μου προϋποθέτει μία τουλάχιστον επιστημονική παραδοχή: αναγνωρίζεται ο ιστορικός χαρακτήρας της ερωτικής επιθυμίας (εφόσον γίνεται λόγος για μετατοπίσεις), και συνεπώς η διαφοροποίησή της σε χώρο
και χρόνο. Η εστίαση του ενδιαφέροντος σε κατά τεκμήριο ιδιωτικές ζώνες, μακριά από τα «σιδερένια γόνατα της Ιστορίας» και τη δημόσια σφαίρα, με οδηγεί
από την πολύσημη και πολυδιάστατη μεταπολιτευτική αφηγηματική πεζογραφία,
έτσι όπως άλλωστε προκύπτει από τη συστηματική χαρτογράφησή της στο πρόσφατο βιβλίο του Β. Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, 1974-2017,1 σε συζητήσεις κειμένων που
αναπτύσσουν με πυκνότητα ερωτικούς κώδικες.
Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης το λογοτεχνικό ενδιαφέρον για τη δικτατορία του 1967 εξατμίζεται∙ μπορεί να παρακολουθείται η Χούντα σε πλήρη δράση, να μνημονεύεται η αντίσταση (κάποτε και
αντιηρωικά) που αναπτύχθηκε στους κόλπους της, ή να προβάλλεται το αποτύπωμά της κάποτε αλληγορικά ή με ωμό ρεαλισμό στην καθημερινότητα. Aναφέρω
παραδειγματικά: Το χρονικό των τριών ημερών (1974) της Κωστούλας Μητροπούλου, τη μαρτυρία 17 Νοέμβρη 1973 – Η νύχτα της μεγάλης σφαγής (1974) της
Λιλής Ζωγράφου, το μυθιστόρημα Το μυστήριο (1976) της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, τα Διηγήματα της δοκιμασίας (1978) του Χριστόφορου Μηλιώνη, το διήγημα
«Ο τοίχος με τα κάγκελα» του Γιώργου Ιωάννου από τη συλλογή Εφήβων και μη
(1982), ή το διήγημα του Ν. Κάσδαγλη «Επιβάσεις» από τη συλλογή Μυθολογία
(1977).2 Μπορεί κανείς ακόμη να αναφέρει το μυθιστόρημα Η Νευρή (1985) του
1. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018.
2. Κωστούλα Μητροπούλου, Το χρονικό των τριών ημερών, Aθήνα, Μπουκουμάνης, 1974∙ Λιλή
Ζωγράφου, 17 Νοέμβρη 1973 – Η νύχτα της μεγάλης σφαγής, Αθήνα, Γραμμή, 21983 (11974)∙ Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Το μυστήριο, Αθήνα, Κέδρος, 1976∙ Χριστόφορος Μηλιώνης, Τα διηγήματα της
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Νίκου Κάσδαγλη, καθώς και το διήγημα «Το ψαράκι της γυάλας» του Μάριου
Χάκκα, που πρωτοδημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο Νέα κείμενα 2 (1971).3
Δύο «όμοια» και ταυτοχρόνως τόσο «διαφορετικά» εμβληματικά μυθιστορήματα, Aντιποίησις αρχής του Αλέξανδρου Κοτζιά και Η αρχαία σκουριά της Μάρως
Δούκα, που εκδίδονται την ίδια χρονιά (1979), εμπλουτίζουν το τοπίο.4
Μέσα λοιπόν από την παραπάνω οπτική, για τα όσα ακολουθούν προτείνονται
τέσσερις άξονες, με τη σημείωση ότι δεν είναι ισοβαρείς και ότι δεν έχουν την
ίδια εμβέλεια. Να διευκρινιστεί, επίσης, ότι τα επιλεγμένα κείμενα λειτουργούν
παραδειγματικά, δεν στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας,
κι ότι τα όρια ανάμεσα στους τέσσερις άξονες είναι ρευστά. Τους έχω δώσει
τους εξής τίτλους: α) το αποτύπωμα της (συλλογικής) τραυματικής μνήμης στο
ερωτευμένο σώμα: Μάρω Δούκα, Η αρχαία σκουριά (1979)∙ Πρόδρομος Μάρκογλου, Ο χώρος της Ιωάννας και ο χρόνος του Ιωάννη (1980),5 β) δυναμική του
γυναικείου, του ομοφυλόφιλου και του εθνικού σώματος της γραφής: Τατιάνα
Γκρίτση-Μιλλιέξ, Βυθοσκοπήσεις (1978) και Αναδρομές (1982)∙ Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Φωνές (1975) και Ανδρόγυς: ιδεολογικό ρομάντζο (1980)∙ Μαρία Μήτσορα, Άννα, να ένα άλλο (1978)∙ Ρέα Γαλανάκη, Το κέικ (1980)∙ Γιώργος Ιωάννου, Eπιτάφιος θρήνος (1980)∙ Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Η αρραβωνιαστικιά
(1979),6 γ) παραλλαγές της ερωτικής καθημερινότητας: Δημήτρης Νόλλας, Νεράιδα της Αθήνας (1974) και Πολυξένη (1974)∙ Μένης Κουμανταρέας, Βιοτεχνία
υαλικών (1975), Η κυρία Κούλα (1978) και Το κουρείο (1979),7 δ) αρχαϊκότητα, κοσμικός μύθος και τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης: Γιώργος Χειμωνάς,
δοκιμασίας, Αθήνα, Κέδρος, 1978∙ Γιώργος Ιωάννου, «Ο τοίχος με τα κάγκελα», Εφήβων και μη:
Διάφορα κείμενα, Αθήνα, Κέδρος, 1982∙ Νίκος Κάσδαγλης, «Επιβάσεις», Μυθολογία: Διηγήματα,
Αθήνα, Kέδρος, 1977.
3. Νίκος Κάσδαγλης, Η Νευρή, Αθήνα, Κέδρος, 1985∙ Μάριος Χάκκας, «Το ψαράκι της γυάλας», Νέα κείμενα 2, Αθήνα, Κέδρος, Φθινόπωρο 1971 (= Ο τυφεκιοφόρος του εχθρού: Διηγήματα,
Αθήνα, Κέδρος, 1972).
4. Αλέξανδρος Κοτζιάς, Aντιποίησις αρχής, Αθήνα, Κέδρος, 1979∙ Μάρω Δούκα, Η αρχαία
σκουριά, Αθήνα, Κέδρος, 1979.
5. Πρόδρομος Μάρκογλου, Ο χώρος της Ιωάννας και ο χρόνος του Ιωάννη, Αθήνα, Στιγμή,
21985 (11980).
6. Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Βυθοσκοπήσεις, Αθήνα, Κέδρος, 21983 (11978) και Αναδρομές,
Αθήνα, Θεμέλιο, 1982∙ Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Φωνές, Αθήνα, Ύψιλον, 21982 (11975) και Ανδρόγυς: ιδεολογικό ρομάντζο, Αθήνα, Κέδρος, 1980∙ Μαρία Μήτσορα, Άννα, να ένα άλλο, Αθήνα,
Άκμων, 1978∙ Ρέα Γαλανάκη, Το κέικ, Αθήνα, Κέδρος, 1980∙ Γιώργος Ιωάννου, Eπιτάφιος θρήνος,
Αθήνα, Κέδρος, 1980∙ Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Η αρραβωνιαστικιά, Αθήνα, Κέδρος, 1979.
7. Δημήτρης Νόλλας, Νεράιδα της Αθήνας, Αθήνα, Νεφέλη, 31982 (11974) και Πολυξένη, Αθήνα, Νεφέλη, 31982 (11974)∙ Μένης Κουμανταρέας, Βιοτεχνία υαλικών, Αθήνα, Κέδρος, 1975∙ Η
κυρία Κούλα, Αθήνα, Κέδρος, 1978 και Το κουρείο, Αθήνα, Κέδρος, 1979.
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Ο γάμος (1974), Ο αδελφός (1975) και Οι χτίστες (1979)∙ Δημήτρης Δημητριάδης,
Πεθαίνω σα χώρα (1978).8

1. Το αποτύπωμα της (συλλογικής) τραυματικής μνήμης
στο ερωτευμένο σώμα
Η οπτική μιας νεαρής γυναίκας στην Αρχαία σκουριά, η πολιτική και ερωτική
μύηση και η ενηλικίωση στο Πολυτεχνείο, η διαλυμένη οικογένεια, η διαγραφή
του παρελθόντος με το κάψιμο του ημερολογίου της αυτόχειρος μητέρας, το τέλος του πένθους με τελετουργικές κινήσεις τους πρώτους μήνες της Μεταπολίτευσης, «τότε που ήμαστε στους μεγάλους μας αναβρασμούς, με τις χαρές και τα
συνθήματα» (σ. 265), οδηγούν περισσότερο στην αμφισημία (αν όχι στην πολυσημία), στις πολλαπλές όψεις των πραγμάτων, στην απομάκρυνση από τις μεγάλες βεβαιότητες και στην πεποίθηση ότι κάθε λογής μικροί φασισμοί μπορεί να
εμφιλοχωρούν σε όλες τις πτυχές του βίου, αδιακρίτως δημόσιου και ιδιωτικού,
δηλαδή τόσο στις οργανώσεις της Αριστεράς (εκεί ενηλικιώνεται η Μυρσίνη Παναγιώτου) όσο και στα πολύπλοκα δίκτυα των ερωτικών σχέσεων.
Αν η Αρχαία σκουριά εξορύσσεται από τα αβυσσαλέα βάθη του Πολυτεχνείου,
Ο χώρος της Ιωάννας και ο χρόνος του Ιωάννη του Πρόδρομου Μάρκογλου μπορεί
να εκδίδεται έναν χρόνο αργότερα (1980), γράφεται ωστόσο το διάστημα 19681970 και, επιχειρώντας ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές διαδρομές στην Καβάλα,
πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, ακόμη πιο πίσω, διότι οι καπναποθήκες της πόλης γίνονται μάρτυρες συλλήψεων και πολιτικών δολοφονιών και στα χρόνια του Εμφυλίου αλλά και στα χρόνια της ψυχροπολεμικής δεκαετίας του ’50. Ο ανοιχτός χώρος ισοδυναμεί με τον έρωτα και την αλήθεια (συμβαίνει και το αντίστροφο), και
δομείται με γνώμονα τη μνήμη που συνδέει γεγονότα τα οποία συνέβησαν στον
ίδιο χώρο ανεξαρτήτως χρονικής ακολουθίας. Οι μονόλογοι του κειμένου, πλούσιοι σε ερωτισμό, δεν εγκαταλείπουν ωστόσο εύκολα τη συλλογική μνήμη, τις
αναφορές –θολές και συγκεχυμένες ίσως– σε ταραγμένες πολιτικές περιόδους, τα
συνθήματα και τους αφορισμούς. Ο χειμαρρώδης λόγος, η κατάργηση της γραμμικής και χρονικής ακολουθίας, ο συμφυρμός παρόντος, παρελθόντος και μέλλοντος, αλλά και του ειδυλλιακού με το αιμάτινο, η μεταφορική χρήση της γλώσσας,
αναθέτουν στο ερωτικό σώμα να διαχειριστεί και την οδύνη και την ηδονή.
8. Γιώργος Χειμωνάς, Ο γάμος, Αθήνα, Κέδρος, 1974∙ Ο αδελφός, Αθήνα, Κέδρος, 1975 και Οι
χτίστες, Αθήνα, Κέδρος, 1979∙ Δημήτρης Δημητριάδης, Πεθαίνω σα χώρα, Αθήνα, Λέσχη, 21979
(11978).
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2. Δυναμική του γυναικείου, του ομοφυλόφιλου και
του εθνικού σώματος της γραφής
2.1. Γυναικεία υποκειμενικότητα
Ό,τι θα μπορούσε να τονιστεί στην αρχή της συζήτησης αυτού του δεύτερου –και
περισσότερο πυκνοκατοικημένου, στην παρούσα εισήγηση τουλάχιστον– άξονα
είναι μια περισσότερο απελευθερωμένη, σε σχέση με το παρελθόν, ρητορική για
τη συζήτηση του ερωτικού σώματος. Η αποθέωσή του (ακόμη και στη διαδικασία της καταβαράθρωσης), σε ποικίλα και διαφορετικά συμφραζόμενα, συνιστά,
πιστεύω, μια σημαντική μετατόπιση στα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Ασφαλώς
όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν με τη δυναμική και την προβληματική για το
γυναικείο κίνημα στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, και με την πεισματική
προβολή της άποψης περί αποφυσικοποίησης της διαφοράς, με τις διεκδικήσεις,
τους στόχους για χειραφέτηση, τις εκδόσεις περιοδικών, τις κινήσεις, τις κινηματογραφικές ταινίες, θέματα άλλωστε κεντρικά και στις συζητήσεις του παρόντος
τόμου.
Στα κείμενα της Δεληγιώργη, όπου επιδιώκεται η «απο-ναρκωτική αρμονία
ανάμεσα στα αρσενικά και τα θηλυκά στοιχεία», δηλώνεται ότι η σχέση με τη
γραφή είναι μια σχέση ανάλογη με τον έρωτα και τον θάνατο. Πρόσωπα, συνήθως
γυναίκες, κάνουν απολογισμούς, διψούν για ζωή, καταβάλλουν απεγνωσμένες
προσπάθειες για να κατακτήσουν αλλά και για να υπονομεύσουν συγχρόνως τον
κόσμο της γραφής, καταθέτουν απόψεις για την προοπτική του λογοτεχνικού λόγου –και τη δυναμική του να υπερβαίνει το παλιό και το ήδη ειπωμένο–, για τη
δραστική συνεισφορά της φαντασίας στην υπόγεια και ακατάπαυστη επικοινωνία
της με το πραγματικό, για τις δυνατότητες των λέξεων. Μέσα από την ποικιλία
των οπτικών γωνιών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της τριγωνικής σχέσης του
Ανδρόγυ, τις τεχνικές του αφηγημένου μονολόγου και του ελεύθερου πλάγιου
λόγου, προκύπτουν τελικά θρυμματισμένες και διαμελισμένες υποκειμενικότητες
που αμφισβητούν δραστικά την αντίληψη ενός εγώ άρρηκτου και συμπαγούς.
«Πότε λοιπόν θα αφήσουν ήσυχους τους ποιητές να γράψουν ποιήματα και να
μην κάνουν Ιστορία;» αναρωτιόταν η Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ στα Σπαράγματα
(1973),9 παραθέτοντας συγχρόνως τους γνωστούς στίχους του Σαχτούρη από το
«Ο στρατιώτης ποιητής» της συλλογής Τα φάσματα ή Η χαρά στον άλλο δρόμο
(1958): «Δεν έχω γράψει ποιήματα | δεν έχω γράψει ποιήματα | μόνο σταυρούς
| σε μνήματα καρφώνω». Στις Βυθοσκοπήσεις (1978) και τις Αναδρομές (1982)
9. Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Σπαράγματα, Αθήνα, Καστανιώτης, 51994 (11973).
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ανασύρονται μέσω της μνήμης θραύσματα του συλλογικού και του ατομικού
παρελθόντος, παρακολουθείται η αποτύπωση του εφιάλτη στην ευαισθησία του
υποκειμένου, επιχειρούνται σπειροειδείς αναμοχλεύσεις, συνειρμοί, και όνειρα
αποζητούν να αποτυπώσουν σε γλωσσικό επίπεδο υπέρ και υπο-γλωσσικά στοιχεία του ασύνειδου. Όπως και προηγουμένως, εξακολουθούν να προσδίδονται
απτές υλικές διαστάσεις στις λέξεις, και κάποτε να συντονίζονται με τον παλμό
και τον σπαραγμό δονούμενων σωμάτων:
Τις λέξεις τις μυρίζω ή τις πιάνω με το δάχτυλό μου, όσες κουνιούνται και μυρίζουν
τις βάζω στην άκρη, τις άλλες τις αφήνω να συνεχίσουν την πορεία τους, έως ότου
ωριμάσουν και έρθουν σε μένα. Οι ζωντανές λέξεις που πάλλονται, έχουν πολλές
σημασίες κι αλλάζουν θέση και νόημα κάθε φορά, αυτές που οσμίζομαι είναι πιο
επικίνδυνες, μπορείς να ζαλιστείς από την ευωδιά τους ή να πνιγείς από τη δυσοσμία τους.10

Kατά τον ίδιο τρόπο, στο Κέικ της Ρέας Γαλανάκη (1980), χωρισμένο σε έξι μέρη
–με τους τίτλους: Α΄, «Το ένα και το άλλο μέτρο»∙ Β΄, «Οι παγίδες»∙ Γ΄, «Το
παιχνίδι»∙ Δ΄, «Στο κρεβάτι»∙ Ε΄, «Ο θάνατος και η κηδεία»∙ ΣΤ΄, «Τώρα εγώ»–,
μπορεί το ερωτικό σώμα να κεντρίζει την προσοχή της αφηγήτριας, ωστόσο εδώ
προβάλλει κυρίως το γυναικείο σώμα της οδύνης μέσα από ένα σύστημα μεταφορών: του κυνηγού και του ματωμένου θηράματος, ή του σφαγμένου κόκορα με
τον αποκεφαλισμένο λαιμό που πιτσιλά στα λευκά σεντόνια. Το ερωτικό σώμα
μπορεί ακόμη να ανυψώνεται στη σφαίρα του μύθου και της αναλλοίωτης διαχρονίας, καθώς με τη γέννα «βυθίζεσαι στη μήτρα του παλιότερου μύθου∙ να σε
κυοφορήσει, έμβρυο που κυοφορεί ένα άλλο έμβρυο».
Αν στο Κέικ η πάλλουσα δύναμη του γυναικείου σώματος σημαδεύεται και από
αίμα, σε κείμενα της Μαρίας Μήτσορα μπορεί κανείς, με όχημα το ερωτικό σώμα, να
διακρίνει με διαύγεια οράματα καταδίωξης και ορμητικής απειλής, να συνθέτουν
ένα σκηνικό ανάμεσα στην παραίσθηση και την πραγματικότητα, να καθιστούν
δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στο βιωμένο και στο επιθυμητό, ή να υποδεικνύουν
ότι το ανεξίτηλο τραύμα είναι το ριζικό του έρωτα αλλά και κάτι ακόμη∙ το σώμα
μεταμορφώνεται –«με σχετική θηλυκότητα», όπως αναφέρεται στο διήγημα «Ο
πυράκανθος και το σκοτάδι»– σε πόλη, στο κέντρο της Αθήνας με τις ορμές των
λεωφόρων και τις αισθησιακές στροφές.

10. Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, «Το περιστέρι», Βυθοσκοπήσεις, ό.π., 15.
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2.2. Ομοφυλόφιλη ερωτική επιθυμία
Ασφαλώς και δεν αναπτύσσονται τώρα για πρώτη φορά ομοφυλόφιλοι κώδικες.
Τι συνιστά επομένως μετατόπιση; Θα μπορούσε άραγε να υποστηρίξει κανείς ότι
η πύκνωση, σε συνδυασμό επίσης με την έκδοση σχετικών περιοδικών, την ανάπτυξη κινημάτων, ή την εμφάνιση ελληνικών σχετικών ταινιών (ας μην ξεχνούμε
ότι η πρώτη ελληνική ταινία που ασχολείται με το θέμα της ομοφυλοφιλίας είναι ο
Άγγελος του Γιώργου Κατακουζηνού το 1982), συντελούν στη μετατόπιση; Ασφαλώς. Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται μόνο για την κοινωνία που «συσχέτιζε κουτά»,
για την αγωνιώδη αναζήτηση του εραστή και για τη σκηνογραφία σε λερά δωμάτια φτηνών ξενοδοχείων ή σε αρωματισμένες κάμαρες, αλλά για την επίμονη
κατασκευή μιας νέας πολυπρόσωπης πινακοθήκης, για έναν κόσμο που εξέρχεται,
γίνεται ορατός και περιφέρεται είτε στις παραριγμένες όψεις της πόλης είτε σ’
ένα φυσικό –όχι όμως παγανιστικό– περιβάλλον, για την επιθυμία του λαϊκού,
την ερωτική βάσανο και τη συνακόλουθη λειτουργία του βλέμματος ή της αφής,
όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στη συλλογή του Γιώργου Ιωάννου Επιτάφιος
θρήνος (1980). Σε διηγήματα όπως «Ένας Μαχάων στην Ομόνοια», «Οι νεροφίδες», «Η δασκάλα», ο σπαραγμός του απαγορευμένου σώματος, ή ένας υφέρπων
–ή και ορατός– ομοφυλόφιλος έρωτας, εστιάζει στην εξορία του ασκητή εντός
της κοινωνίας:
[...] ενώ γι’ αυτόν που ασκητεύει μες στην κοινωνία, κανείς δεν το προσέχει πια
κανείς, είναι τελείως φυσικό, έτσι του πρέπει, του πρέπει συνεχώς να αντιστέκεται,
να του βαρούν τις πόρτες, να τον ακολουθούν με τα ποδήλατα, να του επιδεικνύουν
ακόμα και τις τσουτσούδες τους, μα αυτός να ’ναι βράχος, ασκητής, όσιος, και μάλιστα μη αναγνωρισμένος, έτσι απλώς για να εξιλεωθεί, να τους φτάσει κάπως σε
ηθική αρμονία – καθάρματα του κερατά, έχετε φάει κόσμο και κοσμάκη.11

2.3. Eθνικό σώμα της γραφής
Δεν είναι όμως μόνο το γυναικείο ή το ομοφυλόφιλο σώμα, είναι και το εθνικό
σώμα, όπως, για παράδειγμα, αναπαρίσταται στην Αρραβωνιαστικιά (1979) του
Γιώργη Γιατρομανωλάκη. Σ’ ένα εθνικό και ερωτικό εγχειρίδιο «εθνικής βιολογίας», το σώμα εγχαράσσεται στον εθνικό χάρτη, όχι όμως για να προκύψει ένας
λόγος που συμφύρει τη ρητορική της σεξουαλικότητας με την αντίστοιχη του
εθνισμού∙ το αντίθετο: «Διότι ενώ η μνηστή πάει να ενωθεί σαρκικά και βιο11. Γιώργος Ιωάννου, «Τα ποδήλατα της νύχτας», Επιτάφιος θρήνος, ό.π., 96.
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λογικά με το κορμί της πατρίδος, ο μνηστήρας έχει συνεχώς την αίσθηση ότι
αποκόπτεται από τον αδιάσπαστο κόσμο του ελληνικού σύμπαντος και ως διάττων αστέρας περιφέρεται σ’ ένα εθνικό κενό, προορισμένος μια μέρα να διαλυθεί
μέσα στις ίδιες του τις στάχτες».12
Αξίζει ίσως να θυμίσω ότι εκατό και πλέον χρόνια πριν από την έκδοση της
Αρραβωνιαστικιάς, ο Σπ. Ζαμπέλιος με τους Κρητικούς γάμους (1871) προτείνει
μια εθνική μυθιστοριογραφία σε ομολογία με την εθνική ιστοριογραφία, χρησιμοποιώντας τον όρο «εθνική βιολογία»∙ λίγο νωρίτερα (1864), στα Ιταλοελληνικά, αναφέρεται στη «μεσαιωνική ημών βιολογία» ή, στα Άσματα δημοτικά
της Ελλάδος (1852), κάνει λόγο για «παραβολή του σώματος του Ελληνισμού».
Αν λοιπόν στον 19ο αιώνα βιολογικές μεταφορές χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν προς την κατεύθυνση της μεταβίβασης αναλλοίωτων και αμετάβλητων
χαρακτηριστικών σε συλλογικά εθνικά σώματα στην πορεία του ιστορικού χρόνου, στο κείμενο του Γιατρομανωλάκη η διαδικασία παρωδείται και η ρώμη του
εθνικού σώματος αποδυναμώνεται με πολιορκητικό κριό την ερωτική επιθυμία.

3. Παραλλαγές της ερωτικής καθημερινότητας
Αναμφίβολα, ό,τι ονομάζεται «παραλλαγές της ερωτικής καθημερινότητας» –
προκειμένου σε αδρές γραμμές να περιγραφεί στο παρόν πλαίσιο το περιεχόμενο
αυτού που στεγάζεται κάτω από τον τρίτο άξονα– διατηρεί εκλεκτικές συγγένειες με όσα προηγήθηκαν. Σε σχετικά κείμενα του Νόλλα, οι ερωτικές σχέσεις
προσδιορίζονται από το τυχαίο, το αστάθμητο, το εφήμερο και το έωλο, μακριά
από συνεκτικούς ιστούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα πρόσωπα, αυτοσαρκαζόμενα,
έχουν πλήρη αυτοσυνειδησία για την τυχαιότητα και τη φθορά τους. «Πώς την
αφήσαμε αυτή τη σχέση να φθαρεί; τι φταίξαμε; τι κάναμε πάλι; αναρωτιόταν
συνέχεια. Δεν πατάμε πουθενά τής φώναζε, αιωρούμαστε, το νιώθεις αυτό; αιωρούμαστε. Μας φταίνε όλα και δεν ξέρουμε από πού ν’ αρχίσουμε γιατί χάσαμε το
κέντρο χάσαμε τον εαυτό μας. Μας φταίνε όλα και δεν προλάβαμε να κοιτάξουμε
μέσα μας».13
Χαρακτήρες διχασμένοι και διχοτομημένοι εμφανίζονται και στα κείμενα του
Κουμανταρέα. Καθώς προσπαθούν ή αφήνονται να ανακαλύψουν χαρές ενός
«αταίριαστου» έρωτα, ύστερα από ατέρμονες περιόδους ανίας και πλήξης, ο αφηγηματικός χρόνος δεν μπορεί παρά να είναι ατομοκεντρικός, με τη συνακόλουθη
12. Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Η αρραβωνιαστικιά, ό.π., 58.
13. Δημήτρης Νόλλας, Νεράιδα της Αθήνας, ό.π., 21-21.
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ασφυξία ενός κατ’ επίφασιν τακτοποιημένου κόσμου – εξωτερικοί χρονότοποι να
περιορίζονται, κοινωνικοί μετασχηματισμοί και τρόποι παραγωγής να γίνονται
περισσότερο υπαινικτικοί, και ο θόρυβος της αγοράς να δίνει τη θέση του στη χαμηλόφωνη κουβέντα. Επιπλέον, προκειμένου να παρακολουθήσουμε τις διαφορετικές γενιές της σχέσης ανάμεσα στον νεαρό και στην κυρία Κούλα, και τα νέα
δεδομένα που διαμορφώνονται, αρκεί, στην περίπτωση του νεαρού, να παραθέσω
τα λόγια του από το κείμενο του Κουμανταρέα:
Εμένα, συμπλήρωσε, μ’ αρέσει ν’ ανακατώνομαι παντού, να βρίσκω τις παρέες
μου στο τραίνο, στη σχολή, στο γυμναστήριο, στις διαδηλώσεις. Με τα παιδιά της
ηλικίας μου μ’ αρέσει να χορεύω, να τραγουδώ, να συζητάω για πολιτική. Τότε γιατί δεν κάνεις έρωτα με συνομήλικές σου; του είπε. Έχω ανάγκη από κάτι που να με
ξεπερνά, της είπε, που να μη μου θυμίζει τον εαυτό μου∙ έπειτα, αυτές όλες έχουν
μόνο το νου τους στο κόμμα, κοιμούνται και ξημερώνονται μ’ αυτό.14

Σε ό,τι όμως αφορά την προσωπογραφία της κυρίας Κούλας, αλλά και για να ενισχυθούν οι συνδέσεις μεταξύ των κειμένων, θεώρησα ότι η παρακάτω περιγραφή
από τις Βυθοσκοπήσεις της Μιλλιέξ, που αναφέραμε παραπάνω, αποδίδει πειστικά τη νέα συνθήκη του έρωτα:
Το σκηνικό της φθοράς, το Σεληνόφωτο που την κάνει πιο σπαραχτική, η γυναικεία παράκληση στον νέο άντρα, εκείνο το τριμμένο σάλι, η κουνιστή πολυθρόνα
με την ψάθα φαγωμένη από τον χρόνο, το στήθος φαγωμένο από τον χρόνο, δυο
μικροί όγκοι σαν ψόφια μικρά πουλιά, η χαλαρή κοιλιά με τα σημάδια των χεριών
που την χαϊδέψανε σε σχήματα σαλιγκαριών με σπασμένα καβούκια και χυμένα
τα σώματά τους σε πολτό, παγωμένες οι πατούσες και μόνο η κλειτορίς ζωντανή
να πάλλει όπως η καρδιά και να γίνεται ο ρυθμός της όλο και πιο ταχύς, οργασμός
ανήκουστος στο βάθος ενός ρολογιού που δεν χτυπάει ώρες, δίχως δείκτες και
δίχως αριθμούς, όμως ρολόι.15

14. Μένης Κουμανταρέας, Η κυρία Κούλα, ό.π., 50.
15. Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Βυθοσκοπήσεις, ό.π., 49.
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4. Αρχαϊκότητα, κοσμικός μύθος και τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης
Τέλος, ό,τι μοιάζει να συρράπτει τα κείμενα του Χειμωνά και του Δημητριάδη,
που συστεγάζονται κάτω από τον τέταρτο άξονα, είναι μια εσχατολογική στόχευση, η δημιουργία ενός σύγχρονου μύθου, οι αλληγορίες, ο «αιμόφυρτος λόγος»,
η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας αποκάλυψης και το τέλος του γνωστού κόσμου,
η έμφαση στην υπαρξιακή αλλοτρίωση αλλά και η πίστη στη δύναμη της λογοτεχνίας, η οποία μετατρέπει, κατά την Τζίνα Πολίτη (μιλώντας ειδικά για το Πεθαίνω σα χώρα), την πραγματικότητα σε γραφή και το σώμα σε γλώσσα.16
Διότι, όπως επισημαίνει ο ίδιος ο Χειμωνάς, ο λόγος της τέχνης είναι πάντα
παθολογικός, και τα κέντρα της γραφής του είναι δύο, το τελετουργικό και το
συναισθηματικό, και οι πρώτες ύλες της γραφής του παρέχονται από το ανθρώπινο σώμα που βιώνει, γι’ αυτό και η κινητικότητα που χαρακτηρίζει τη γραφή
του μπορεί και να οφείλεται στη σωματική, απτή, υλική διάστασή της.17 Επειδή
η φιλοδοξία για την κατασκευή ενός σύγχρονου μύθου παραμένει ζωηρή, κάθε
νέα μυθολογική απόπειρα περί κόσμου εγχαράσσεται πάνω σε παλιούς μύθους,
και κάθε κοσμολογία μέσω της τέχνης δεν μπορεί παρά να έχει όψη παλίμψηστου.
Έτσι, αφενός κατοχυρώνεται η αρχαία καταγωγή της αγωνίας, και συντελείται η
γενναιόδωρη χειρονομία προς τον αρχαίο δημιουργό, και, αφετέρου, ο λόγος του
σύγχρονου δημιουργού, κατά τον Χειμωνά τουλάχιστον, συνέχεται με τον προγονικό παρέχοντας ένα «συναίσθημα ασφάλειας».
Συνοψίζοντας, οι τέσσερις ενδεικτικοί άξονες, γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ένα ικανό σώμα κειμένων της αφηγηματικής πεζογραφίας τα πρώτα χρόνια
της Μεταπολίτευσης –κείμενα που αναπτύσσουν με ένταση και πύκνωση ερωτικούς κώδικες με παραλλαγές–, οδηγούν σε διαπιστώσεις για μετατοπίσεις σε
σχέση με μεταπολεμικά πεζογραφικά κείμενα, και, συνεπώς, σε αναδείξεις νέων
(;) αισθητικών και ιδεολογικών μετασχηματισμών της γραφής. Αν δεχτούμε ότι
σε μεταπολεμικά πεζογραφικά κείμενα η πλήρωση μιας αμοιβαίας ερωτικής επιθυμίας εμποδίζεται εν πολλοίς εξαιτίας ιδεολογικών φραγμών και πολιτικών συγκυριών, θα πρέπει πρώτα να τονιστεί ότι στη μεταπολιτευτική πεζογραφία υποχωρεί, σε σχέση με το παρελθόν, όσο τουλάχιστον μπορώ να παρακολουθήσω, η
16. Τζίνα Πολίτη, «Το σώμα της ιστορίας και το σ(τ)όμα της γραφής: “Πεθαίνω σα χώρα”»,
Συνομιλώντας με τα κείμενα, Αθήνα, Άγρα, 1996, 211-227.
17. Γιώργος Χειμωνάς, «Ένα κείμενο δεν τελειώνει ποτέ», συζήτηση με τη Ν. Χατζιδάκι, Διαβάζω, τχ. 80 (2 Νοεμ. 1983), 58-72∙ τώρα και στο Γιώργος Χειμωνάς, Ποιον φοβάται η Βιρτζίνια
Γουλφ; Δημόσια κείμενα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, 26-57.
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ανάγκη πλήρωσης μιας αμοιβαίας ερωτικής επιθυμίας μέσω του γάμου. Ενδεικτικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι σε κανένα από τα παραδειγματικά κείμενα
που, έστω υπαινικτικά, συζήτησα δεν εντοπίζεται κάτι ανάλογο. Η ελευθεριότητα
των σχέσεων που προκύπτει (κι αυτό φυσικά έχει τις συνέπειές του ως προς τη
διαμόρφωση οικογενειακού πλέγματος) μπορεί να παραμερίζει, να υποβαθμίζει
ή/και να διαγράφει –το γνωρίζουμε ήδη και από άλλους δρόμους– ιδεολογικούς
φραγμούς, πολιτικές συγκυρίες και τις αναπόφευκτες συνέπειές τους, δεν παραλείπει ωστόσο (ή κι εξαιτίας αυτού αναδεικνύει) την εστίαση στη σημασία της
καίριας πλέον ερωτικής επιθυμίας. Έτσι μπορούν να αναδειχθούν περισσότερο
επιτακτικά η γυναικεία υποκειμενικότητα, η βάσανος ενός διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, η διάρρηξη του εθνικού σώματος της γραφής με πολιορκητικό κριό την ερωτική επιθυμία, ποικίλες παραλλαγές μιας ερωτικής καθημερινότητας στην οποία –αξίζει να σημειωθεί, διότι παρατηρούνται κι εδώ μετατοπίσεις– τα εμπλεκόμενα υποκείμενα δεν ενδιαφέρονται και δεν προσπαθούν
να κατακτήσουν μια διάρκεια στη σχέση αλλά, περισσότερο, να αναστοχαστούν
για το φθαρτό και το εφήμερο των σχέσεων, προς την κατεύθυνση κυρίως μιας
αυτογνωσίας. Τέλος, περισσότερο επιτακτικά, σε σχέση με το αμέσως πρόσφατο
παρελθόν, αναδεικνύεται προσφιλής, κυρίως σε «γλωσσικούς» συγγραφείς, η μεταφορά της γραφής σε παλλόμενο (ερωτευμένο) σώμα.
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Οι περιπέτειες της νεότητας στην πεζογραφία
της Μεταπολίτευσης

Τ

ο μακρινό πια 1978, η συμμαθήτριά μου Σ.Β. μου χάρισε ως δώρο γενεθλίων ένα κομψό βιβλιαράκι με ποιήματα του Άλλεν Γκίνσμπεργκ, από τη σειρά
«Σύγχρονη ποίηση» των Εκδόσεων Μπουκουμάνη. Χρονολογία έκδοσης, Ιούνιος
1974, και μεταφράστρια η Τζένη Μαστοράκη, η οποία υπογράφει και την εισαγωγή. Μολονότι είναι φανερό ότι της αρέσει ιδιαίτερα ο αμερικανός μπήτνικ, κρίνει
με αυστηρότητα την ποίηση, τη ζωή του, όπως και το όλο ρεύμα της «χαμένης
γενιάς» που εκπροσωπεί. «Το κίνημα των Beats», γράφει, «δεν έχει πολιτικό χρώμα∙ ο αριστερισμός τους είναι εκφρασμένος ρομαντικά».1 Σαράντα και ένα χρόνια
αργότερα αναζητώ, ως μελετήτρια πλέον, και τα άλλα βιβλία της σειράς. Βρίσκω
ένα τομίδιο με ποιήματα της Σύλβιας Πλαθ, τυπωμένο επίσης τον Ιούνιο του 1974,
και ιδού που συναντώ το ίδιο ακριβώς κλίμα: η Νανά Ησαΐα, η οποία μεταφράζει
τα ποιήματα και συντάσσει την εισαγωγή, παρατηρεί πως, σε αντίθεση με τη δική
της γενιά που την στοιχειώνει η «συνείδηση του χάους» και η αίσθηση πως «τίποτα
δεν υπάρχει ουσιαστικό σε αυτό τον κόσμο», μια νέα γενιά έρχεται στο προσκήνιο,
μια γενιά που ξεπερνά το μηδέν και την απελπισία.2 Τα δύο παραδείγματα είναι,
πιστεύω, χαρακτηριστικά ως προς το αίτημα για πολιτικό «χρώμα» στην τέχνη και
την ελπίδα που εναποτίθεται στη νέα γενιά, τη στιγμή της Μεταπολίτευσης.
Αντικείμενο του άρθρου αυτού είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται η
νεολαία στην πεζογραφία της συγκεκριμένης εποχής: πώς χειρίζονται οι παλαιότερες γενιές το θέμα και πώς οι νεότερες∙ η αίσθηση φθοράς των οραμάτων, είτε
η εύρεση ενός καινούργιου νοήματος στο παρόν της Μεταπολίτευσης. Εννοείται
πως η εξέγερση του Πολυτεχνείου παρουσιάζεται σε μεγάλο μέρος των έργων,
αφού είναι ό,τι κυριάρχησε στο επίπεδο των συμβόλων στα υπό εξέταση χρόνια,
1. Τζένη Μαστοράκη, «Εισαγωγή», στο Σύγχρονη ποίηση. Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Αθήνα, Μπουκουμάνης, 1974, 11.
2. Νανά Ησαΐα, «Εισαγωγή», στο Σύγχρονη ποίηση. Σύλβια Πλαθ, Αθήνα, Μπουκουμάνης,
1974, 25.
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όταν η νεολαία ανέβηκε, στη συλλογική συνείδηση, στο βάθρο της απόλυτης εξιδανίκευσης. Στο τέλος του άρθρου θα διερευνήσουμε και πώς εντάσσονται τα
κείμενα αυτά σε μια ευρύτερη τυπολογία αναπαράστασης της νέας γενιάς.
Πριν προχωρήσουμε όμως, θα ασχοληθούμε σύντομα με δύο ιδιαίτερα έργα:
στο ένα βλέπουμε πώς το θέμα της πολιτικής και της νεολαίας υπεισέρχεται ενώ
η ιστορία του έργου κανονικά δεν το επιτρέπει – δείγμα της «υποχρεωτικότητας»
που αποκτά η πολιτική και η νεολαία στη Μεταπολίτευση. Στο δεύτερο θα δούμε
πώς δεν υπεισέρχεται σε ένα έργο που κανονικά θα το επέτρεπε – δείγμα ίσως μιας
υψηλής συνείδησης του προβληματικού χαρακτήρα της «υποχρεωτικότητας».
Το πρώτο έργο είναι η Βιοτεχνία υαλικών του Μένη Κουμανταρέα, νουβέλα
δημοσιευμένη το 1975 αλλά γραμμένη (όπως σημειώνει ο συγγραφέας) το διάστημα 1971-1974. Στον νοηματικό πυρήνα της, όσο μπορώ να τον εννοήσω, βρίσκεται η αντιστροφή στους ρόλους των φύλων, όταν ξαφνικά η γυναίκα παίρνει
στα χέρια της το τιμόνι (κυριολεκτικά και μεταφορικά), οπότε ο άντρας βιώνει
την κατάθλιψη ενός κατώτερου ρόλου και του παρεπόμενου σεξουαλικού παραγκωνισμού. Η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια της βιοτεχνίας, περιγράφεται με βάση
τα ερωτικά της κάλλη, τις ενδυματολογικές επιλογές της, τις κινήσεις ένδυσης
και κυρίως απέκδυσης, τα βλέμματα των ανδρών που τραβάει πάνω της και τις
διάφορες σεξουαλικές επιδρομές της στο άλλο φύλο. Κι όμως, όλως παραδόξως,
η γυναίκα αυτή έχει υπάρξει μέλος του Κόμματος και λέγεται πως κάποτε αγωνίστηκε στους δρόμους και τραγούδησε στις ταβέρνες, δίπλα στο «Δυο πράσινα
μάτια», το «Στ’ άρματα, στ’ άρματα». Είναι μάλλον εμφανές ότι ο συγγραφέας
δεν γνωρίζει τον χώρο της Αριστεράς, όμως θεωρεί απαραίτητο να ρίξει λίγο σχετικό αλατοπίπερο – κάτι που πιθανώς έχει συμβεί σε δεύτερη φάση επεξεργασίας
του έργου. Στο τέλος, αφού πρέπει να υπάρξει και κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, ιδού
που κάνει την εμφάνισή της και η νεολαία. Η ηρωίδα, εξουθενωμένη από την
προσωπική της αποτυχία, ανατρέχει στο παρελθόν της και σε κάποιο «παιδί» που
πάλαι ποτέ την είχε αγαπήσει, για να καταλήξει στον αισιόδοξο συλλογισμό: «Το
δίχως άλλο […] θα υπήρχαν ακόμα παιδιά που θ’ αγαπούσαν, που θα πάσχιζαν
να πάρει νόημα αυτή η ζωή, να φύγει η νύχτα, να ξημερώσει. Απαλλαγμένοι από
παλιές ιδέες και κληρονομημένα βάρη, θα προσπαθούσαν να κερδίσουν τη ζωή,
να πάρουν πίσω την παρτίδα που άλλοι, πριν απ’ αυτούς, είχαν χάσει».3
Το δεύτερο έργο, εκείνο που δεν παρουσιάζει τη νεολαία, ενώ κάλλιστα θα
χωρούσε στη θεματική του, την πολιτικά προσανατολισμένη, είναι ένα από τα πιο
διάσημα αφηγήματα της Μεταπολίτευσης, το Διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή
(1976). Εδώ υπάρχουν εργάτες, υπάρχει ο καλός μάστορας, ο σωστός συνδικαλι3. Μ. Κουμανταρέας, Βιοτεχνία υαλικών, Αθήνα, Κέδρος, 101985 (11975), 174-175.
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στής, υπάρχει και η αλαφροΐσκιωτη ευαίσθητη γυναίκα, αλλά ούτε ένας νέος που
να ενσαρκώνει το αύριο. Μικρή χρήσιμη αναδρομή: κατά τη δεκαετία του 1960 ο
Χατζής, αναθεωρώντας τα διηγήματα του Τέλους της μικρής μας πόλης της έκδοσης του 1953, είχε εισαγάγει, με τρόπο ενθουσιώδη, τη νεολαία στο διήγημα «Η
διαθήκη του καθηγητή». Το κείμενό του είχε ξαφνικά αποκτήσει καινούργιες μυθιστορηματικές μορφές, μια υπέροχη παρέα, «παλικάρια με γερά κορμιά και κορίτσια ορθόστηθα», που εκπροσωπούσαν προφανώς το μέλλον του τόπου.4 Γιατί
λοιπόν στο Διπλό βιβλίο ο Χατζής απαρνήθηκε αυτά τα γλαφυρά στερεότυπα;
Ίσως, σκέφτομαι, τη νεολαία την εξαφάνισε ακριβώς η επιθυμία του συγγραφέα
να απαλλαγεί από τα παλιά σοσιαλρεαλιστικά πρότυπα, στα οποία υπάγονται και
οι ευσταλείς νέοι της «Διαθήκης του καθηγητή». Ρητά άλλωστε ο Χατζής δηλώνει στο Διπλό βιβλίο, υπό το προσωπείο του «συγγραφέα» (που παρουσιάζεται ως
ήρωας στο αφήγημα), ότι πρέπει να αποκρούσει τις «αισιόδοξες λύσεις» και ότι
του λείπει «η φαντασία για τ’ αύριο».5 Ενδεχομένως λοιπόν αυτοί είναι οι λόγοι
της εντυπωσιακής απουσίας. Ο Χατζής επέδειξε τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση.
*
Ας δούμε τώρα τα αφηγήματα που φέρνουν τη νέα γενιά στο προσκήνιο. Μέσα
σε ένα κλίμα όπου ο Τύπος, το κοινοβούλιο, ολόκληρη η κοινωνία συζητά για τη
νεολαία, είναι φυσικό οι συγγραφείς να σπεύσουν να αξιοποιήσουν το ελκυστικό
θέμα.6 Πρώτο χρονολογικά δείγμα, το μυθιστόρημα του Παντελή Πρεβελάκη
Αντίστροφη μέτρηση, δημοσιευμένο ήδη τον Ιούλιο του 1974. Εκεί, ένας ευαίσθητος (αυτοβιογραφικός) καθηγητής, ο Αλέξανδρος Κρητικός, στρατεύεται
κατά της δικτατορίας με τον εξής ιδιότυπο τρόπο: αποφασίζει να αυτοκτονήσει,
να θυσιαστεί σαν άλλος Χριστός.7 Θέτει όμως στον εαυτό του προθεσμία ενός
4. Η σκηνή με αυτή την υγιή νεολαία που διαβάζουμε στη «Διαθήκη του καθηγητή», Το τέλος της
μικρής μας πόλης, Αθήνα, Επιθεώρηση Τέχνης, 1963, 138-139, δεν υπάρχει στην έκδοση του 1953.
5. Δ. Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα, Εξάντας, 1976, 146, 161.
6. Βλ. τις τσεκουράτες διατυπώσεις του Γ. Μπασκόζου: «Οι ιδιόμορφες συνθήκες της εφτάχρονης δικτατορίας σημαδεύουν τα γράμματα [στη Μεταπολίτευση] αρνητικά, καθώς δημιουργούν μια
“λογοτεχνία των βιαστικών” που προσπαθεί να αποτυπώσει στοιχεία ηρωικά και πένθιμα εν είδει λογοτεχνικών πανηγυρικών. Η πολιτικοποιημένη νεολαία εμφανίζεται στο προσκήνιο της πολιτικής δίνοντας την ψευδαίσθηση στους αυτοονομαζόμενους “προοδευτικούς” λογοτέχνες ότι η αποτύπωση
της νεολαιίστικης δράσης στο χαρτί ήταν το υπέρτατο καθήκον τους»∙ Γιάννης Μπασκόζος, «Τρεις
γενιές νεολαίας μέσα στη λογοτεχνία», Διαβάζω, τχ. 232 (Φεβρ. 1990), 55-60: 57∙ τώρα και στο
oanagnostis.gr/apo-ta-michanakia-stis-michanes-treis-genies-neolaias-mesa-sti-logotechnia-toygianni-n-mpaskozoy/ (τελευταία επίσκεψη, 2.1.2020).
7. Π. Πρεβελάκης, Η αντίστροφη μέτρηση, Αθήνα, Εστία, 2 1982 (11974), 37-38∙ ο Αλέξανδρος
Κρητικός νιώθει «σαν ιερό σφάγιο», σαν «Μάρτυρας που πίνει το φαρμάκι», σαν εκείνον που βίωσε
τη νύχτα της Γεθσημανής και που είπε «παρελθέτω απ’ εμού…»!
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χρόνου, μήπως εντωμεταξύ καταρρεύσει η δικτατορία. Κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού οι φοιτητές του βάζουν βόμβες και φωτιές στην Αθήνα, με στόχο να
ρίξουν τη Χούντα και να αποτρέψουν τη θυσία εκείνου∙ ο ίδιος, που όλο αυτό το
διάστημα έρχεται σε επαφή με νέους και μόνο με νέους (οι ενήλικοι είναι όλοι
συμβιβασμένοι και δειλοί), ερωτεύεται μια φοιτήτριά του. Εντωμεταξύ ένας
φοιτητής (δικός του φοιτητής βεβαίως) τον προλαβαίνει στην αυτοθυσία, αυτοπυρπολούμενος στον λοφίσκο δίπλα στην αμερικανική πρεσβεία. Ο δάσκαλος,
παρακολουθώντας τη γενναία πράξη, αναγνωρίζει αμέσως το «πρωτείο της νιότης», ενώ ταυτόχρονα ανακράζει «Χριστός ανέστη» (σ. 196). Ο ίδιος –χωρισμένος πια από την αγαπημένη του–8 θα αυτοκτονήσει στον προβλεπόμενο χρόνο,
πέφτοντας στη θάλασσα με το αμάξι του, όχι για τις ιδέες, καθώς λέει, αλλά για
την τιμή και την αγάπη του.
Ο Πρεβελάκης προφανώς έγραψε το έργο του μετά την αυτοπυρπόληση του
διαμαρτυρόμενου ενάντια στη δικτατορία φοιτητή Κώστα Γεωργάκη σε πλατεία
της Γένοβας – μολονότι άλλα ισχυρίζεται στον πρόλογό του.9 Τη στιγμή της
έκδοσης πάντως φρόντισε να αναπροσδιορίσει τη σχέση καθηγητή-νεολαίας με
το εξής σχόλιο στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Έτσι κρίνεται εμμέσως η εγγενής
αδυναμία των διανοουμένων ν’ αναλάβουν τελεσφόρα πολιτική δράση. Ο λόγος
τους, ωστόσο, δεν πάει χαμένος. Παραλαμβάνεται από την αδιάφθορη νεότητα
και μετατρέπεται σε αρχέτυπες πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας». Η όψιμη
κριτική στους «διανοούμενους» (δηλαδή στον αυτοβιογραφικό ήρωα) είναι σίγουρα προϊόν της τελευταίας στιγμής και της εκθαμβωτικής έλξης που ασκούσε
η νεολαία κατά την πτώση της δικτατορίας. Γιατί σε όλο το βιβλίο η αυτοθυσία
προβάλλεται ως η κατεξοχήν δράση, ο καθηγητής εξυψώνεται στο έπακρο και
η τελική του θυσία «για την τιμή» δεν είναι καθόλου υποδεέστερη εκείνης του
φοιτητή.
Την άλλη παράταξη, από τις τάξεις των βετεράνων, θα την εκπροσωπήσει ο
Στρατής Τσίρκας. Στη Χαμένη άνοιξη παρακολουθούμε επίσης μιαν αποθέωση
της νεολαίας. Η ιστορία, όπως γνωρίζουμε, συνίσταται στη μυθιστορηματική
8. Την κοπέλα την αποσπά ο πατέρας της από τον καθηγητή και την παντρεύει με κάποιον
άλλον.
9. Ο Πρεβελάκης ισχυρίζεται ότι το όλο μυθιστόρημα το έγραψε τον Αύγουστο του 1969, πράγμα δύσκολα πιστευτό, αφού η σκηνή της αυτοπυρπόλησης στην Αθήνα έχει μεγάλες ομοιότητες με
την πραγματική ιστορία που συνέβη στη Γένοβα στις 19.9.1970. Ο συγγραφέας είναι ανακριβής και
σε ένα άλλο σημείο: στον πρόλογό του ισχυρίζεται ότι το έργο μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε
στα νορβηγικά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ενώ η αλήθεια είναι ότι η μετάφραση ξεκίνησε το
1975 (όπως δείχνει η αλληλογραφία με τον μεταφραστή) και το έργο κυκλοφόρησε το 1976. Ευχαριστώ την Ελένη Κωβαίου που με βοήθησε στην εξιχνίαση.
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ανάπλαση των Ιουλιανών του 1965, εύλογα όμως ο αναγνώστης θα προβάλει
την τότε νεολαία Λαμπράκη στους πιο πρόσφατους νέους του Πολυτεχνείου.
Αποτελούμενη από κορίτσια και αγόρια σε ακριβοδίκαιη ποσόστωση, η νεολαία
αυτή είναι αδογμάτιστη, ελεύθερη, χαρούμενη και μορφωμένη, και αγωνίζεται
με αποφασιστικότητα στους δρόμους, αψηφώντας τους ξυλοδαρμούς, τα δακρυγόνα, ακόμα και τις σφαίρες, και ζητώντας δημοκρατία και εθνική ανεξαρτησία.
Κι ακόμα οι νέοι και οι νέες παλεύουν στο εσωτερικό μέτωπο της Αριστεράς,
απαιτώντας να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους και να μην είναι υποχρεωμένοι
να εφαρμόζουν διαρκώς ντιρεκτίβες και προειλημμένες αποφάσεις.
Τέλεια λοιπόν αυτή η νεολαία – ή σχεδόν. Ψήγματα κριτικής εκ μέρους του
συγγραφέα αφήνονται κάπου κάπου να διαφανούν: οι νέοι μιλούν ενίοτε κάπως
ξύλινα, καπνίζουν (σε εποχή όπου το κάπνισμα θεωρείτο ελευθεριότητα), και δεν
διστάζουν να δείξουν στον δημόσιο χώρο τον ερωτισμό τους∙ όμως πολύ γρήγορα
οι όποιες ενστάσεις παραμερίζονται. Η νεολαία είναι λαμπερή και αρραγής. Χωρίς εσωτερικές εντάσεις. Οι αντιθέσεις που γνωρίζουμε ότι υπήρχαν στη νεολαία
Λαμπράκη, σφοδρές διαμάχες, για την ακρίβεια, έντεχνα αποσιωπώνται. Όσο για
τον νεαρό νεκρό, τον Σωτήρη Πέτρουλα, και αυτός ιεροποιείται, περίπου σαν
νεαρός Χριστός.10 Έτσι η νεολαία ανάγεται σε φωτεινό σύμβολο, προβάλλεται
ως «ο ανθός του τόπου, η ελπίδα του αύριο», φτάνοντας σχεδόν το όριο συμβατικότητας που είχε αγγίξει και ο Πρεβελάκης.
Πολύ πιο προσεκτικός υπήρξε ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, ο οποίος εκείνη την
εποχή είχε συγκλίνει με την (ανανεωτική) Αριστερά, όμως το παρελθόν του και
συγκεκριμένα το πρώτο του έργο, η Πολιορκία, θάμπωνε ακόμα την εικόνα του με
το στίγμα της «μαύρης λογοτεχνίας».11 Η συγκυρία προσφερόταν τώρα, ώστε με
την κατάθεση ενός νέου έργου να ανασημασιοδοτηθούν τα προηγούμενα. Χάρη
στο Αντιποίησις αρχής, που από την κριτική αμέσως συγκρίθηκε με το πρώτο του
μυθιστόρημα (ο ήρωας, πίστευαν, ήταν ίδιου φυράματος),12 ο Κοτζιάς μπορούσε
να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στο πολιτικό φάσμα.
10. Αναλυτικά στο άρθρο μου «Η “Χαμένη άνοιξη” και η αποθέωση της νεανικότητας», στο
«Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη». 100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα. Επιστημονικό Συμπόσιο (Λευκωσία – Λεμεσός, 7 και 8 Οκτ. 2011), επιμ. Ουρανία Καϊάφα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 2013, 237-256.
11. Στο άρθρο μου «Ρούφος, Κοτζιάς, Κάσδαγλης: Γράφοντας, αναθεωρώντας, αναψηλαφώντας την ιστορία της νίκης στον Εμφύλιο», στο Κατερίνα Γαρδίκα κ.ά. (επιμ.), Η μακρά σκιά της
δεκαετίας του ’40: Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος. Τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν Φλάισερ, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2015, 265-299, φέρνω στην επιφάνεια τις χειρουργικές κινήσεις που
έκανε ο Κοτζιάς κατά τη δεκαετία του 1960 προκειμένου να μεταπλάσει τον ήρωα της Πολιορκίας
από θετικό πρόσωπο σε αρνητικό.
12. Π. Ζάννας, Πετροκαλαμήθρες: Δοκίμια και άλλα, Αθήνα, Διάττων, 1990, 363-364.
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Έπρεπε βέβαια να αποφύγει τα προβλήματα της Χαμένης άνοιξης, που τα είχε
επισημάνει και ο ίδιος σε κριτική του.13 Στο Αντιποίησις αρχής, η οπτική γωνία του
περίφημου χαφιέ της Χούντας που επέλεξε, του Κατσαντώνη, δίνει τη δυνατότητα μιας εξύμνησης από την ανάποδη: ό,τι λοιδορεί ο χαφιές αποκτά αυτομάτως
θετική σήμανση για τον αναγνώστη∙ τα «φοιτητοτσογλάνια» λάμπουν μέσα από
τις βρισιές που τους εκτοξεύει. Ωστόσο η συγκεκριμένη οπτική γωνία κάποιες
στιγμές αναστέλλεται. Ο συγγραφέας δεν διακινδυνεύει να δείξει τα πάντα μέσα
από τα μάτια του οργάνου της Χούντας. Ορισμένα κομμάτια της αφήγησης δίνονται από μια ανεξάρτητη οπτική γωνία, μια συγγραφική οπτική, η οποία θαυμάζει
απεριόριστα ό,τι συμβαίνει στο Πολυτεχνείο και αποδύεται σε ευθείς αίνους:

Ή:

Αλλά πίσω από το κιγκλίδωμα από την κλειστή καγκελόπορτα γαντζωμένα αγόρια
και κορίτσια πλήθος με πάθος τραγουδάνε, κραυγάζουνε για το σηκωμό και τη
λευτεριά τη δικαιοσύνη.
Συνωστίζονται μυριάδες οι διαδηλωτές […] μυρμηγκιά μεθυσμένη από χαρά και
οργή, αλλόφρονη – το απίστευτο αυγάζει πια στον ορίζοντα.14

Στα σημεία αυτά ο Κοτζιάς πλησιάζει πολύ τον Τσίρκα. Σοφά αποφεύγει όμως να
δείξει από κοντά την υπέροχη αυτή νεολαία. Ακούμε τη φωνή της, βλέπουμε μακρινά πλάνα από την εξέγερση, αλλά συγκεκριμένοι νέοι δεν καθίστανται μυθιστορηματικοί ήρωες. Με μία εξαίρεση: τα παιδιά του χαφιέ. Στα πρόσωπα αυτών
ο Κοτζιάς συγκεντρώνει και εξαντλεί μιαν ορισμένη κριτική προς τη νέα γενιά:
«Κάτω ο σοσιαλιμπεριαλισμός!» Η Ρούλα [η κόρη του] κουνάει τη γροθιά […].
«Κάτω το κράτος, σύντροφοι!... θάνατος στους ρεβιζιονιστές προδότες!» […]
«Κάτω η θρησκεία!».15

Η ξύλινη γλώσσα, ο εξτρεμισμός, η αιμοβόρα ανοησία, όλα συγκεντρωμένα στο
πρόσωπο της έφηβης νόθας κόρης. Λίγο παρακάτω θα φανεί, μες στους διαδηλωτές, και ο γιος του Κατσαντώνη, επίσης εξεγερμένος, αλλά ταυτόχρονα και μικροαστός καταναλωτής, που προσπαθεί να αποσπάσει χρήματα από τον πατέρα του
για τις αγορές του (σ. 136). Με λίγα λόγια, ο Κοτζιάς επιθυμεί να δείξει και μια
13. Αλ. Κοτζιάς, «Η “Χαμένη άνοιξη”», Μεταπολεμικοί πεζογράφοι: Κριτικά κείμενα, Αθήνα,
Κέδρος, 1982, 164-168.
14. Αλ. Κοτζιάς, Αντιποίησις αρχής, Αθήνα, Κέδρος, 61984 (11979), 153-154, 197.
15. Ό.π., 133.
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διαφορετική όψη της νεολαίας, όχι τόσο ιδανική, μια όψη έξαλλης επαναστατικότητας όσο και ρηχού καταναλωτισμού∙ όμως δεν αποτολμά να την ενσαρκώσει
αλλού παρά μόνο στα πρόσωπα των παιδιών του αρνητικού ήρωα. Παίζει κανείς
με τη νεολαία στη Μεταπολίτευση;
Κι όμως! Ιδού που υπάρχει ένας και μοναδικός τολμηρός, ο οποίος κόντρα
στο ρεύμα, κόντρα στην «ηγεμονία της Αριστεράς», που εκφραζόταν ακόμα και
μέσα από τις παραδοσιακές δεξιές εφημερίδες,16 αποφάσισε να εκπροσωπήσει το
συντηρητικό άκρο. Πρόκειται για τον Κώστα Τσιρόπουλο, με το μυθιστόρημα Η
επιθυμία, του 1978, που θα είχε παντελώς ξεχαστεί εάν δεν έπαιρνε κρατικό βραβείο (και δεν ενέπιπτε έτσι στο ερευνητικό πεδίο της Αναστασίας Νάτσινα).17 Η
υπόθεση είναι πολύ παράξενη. Σε μια μάλλον απροσδιόριστη εποχή –ανακαλείται
ασαφώς η Μεταπολίτευση–, τη στιγμή που ετοιμάζεται γενική απεργία φοιτητών
και εργατών για να ανατρέψουν το πολιτικό καθεστώς, κάποιοι από τον εργατικό
χώρο αντιδρούν στη συνεργασία με τους φοιτητές (φοβούνται «καπέλωμα») και
βρίσκουν πρόσφορο μέσο να την ματαιώσουν απάγοντας τη μητέρα ενός από
τους ηγέτες τους. Ο ηγέτης αυτός –χαρακτηριστικό δείγμα νεολαίου– παρουσιάζεται εξαιρετικά αρνητικά: ο πυρετός της δράσης έχει καταφάει τη ζωή του, κι ο
ίδιος δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο πέρα από την επιβολή της θέλησης και της
ισχύος του.
Εντωμεταξύ, οι δύο νεαροί που έχουν απαγάγει τη γυναίκα την βιάζουν επανειλημμένα, έως ότου, μετά την ικανοποίηση του αιτήματος των εργατών, την
απελευθερώνουν. Η γυναίκα, η οποία έως τότε είχε ζήσει σε μεγάλη μοναξιά στην
αποτυχημένη της οικογένεια και είχε περιπέσει στο αμάρτημα να ευχηθεί το κακό
της ερωμένης του συζύγου της, βιώνει μια μεταστροφή: μετά τη φρικτή εμπειρία
της, μέσα από τη μετάνοιά της και τη συγχώρηση που δίνει σε όσους την βασάνισαν, αισθάνεται μια «αύρα» και μια «δροσιά» – αυτά, με ολοφάνερα μεταφυσικές
συνδηλώσεις. Η παράξενη εξαφάνισή της στο τέλος του έργου μπορεί να σημαίνει και την ανάληψή της στους ουρανούς. Αρκετές οι ενδείξεις ότι πρόκειται για
μια εκδοχή του Χριστού.18 Αν συνήθως ιεροποιούνται –στην περίοδο που εξετά16. Για τον τρόπο που χειρίζονταν οι εφημερίδες της δεξιάς παράταξης τα θέματα της φοιτητικής νεολαίας, βλ. Κ. Κατσάπης, «Εισαγωγή», στο Λέξεις της φωτιάς: Νεανική ριζοσπαστικοποίηση
και ημερολογιακή γραφή την αυγή της Μεταπολίτευσης, Αθήνα, Ο μωβ σκίουρος, 2020, 36-39.
17. Βλ. τη μελέτη της στον παρόντα τόμο.
18. Κ. Τσιρόπουλος, Η επιθυμία, Αθήνα, Εκδόσεις των Φίλων, 1978, 193: «Όλους τους συγχωρώ τους συμπονώ. Δεν ξέρουν τι κάνουν» (= ου γαρ οίδασι τι ποιούσι). Η «αύρα» και η «δροσιά»,
όταν μάλιστα τις νιώθει κανείς «ξαφνικά» (σ. 194), είναι χαρακτηριστικές ενδείξεις θεϊκής παρουσίας. Ταυτόχρονα άλλωστε ηχούν «καμπάνες χαμηλόφωνες στ’ αυτιά της» (σ. 195). Σταυρός της
υπήρξε, προφανώς, η αιχμαλωσία και ο βιασμός της.
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ζουμε– οι φοιτητές, εδώ έχουμε την ιεροποίηση μιας γυναίκας. Πώς αλλιώς, αφού
ο συγγραφέας απεχθάνεται τη νεολαία που θέλει να αλλάξει τον κόσμο χωρίς ο
κόσμος να το θέλει (σ. 16).
*
Ας δούμε όμως τι συμβαίνει με τους νεότερους συγγραφείς, που έζησαν τα γεγονότα ως μέλη της γενιάς του Πολυτεχνείου. Στην ομάδα αυτή τα πράγματα
αλλάζουν αισθητά. Ούτε ιεροποίηση ούτε απαξίωση. Οι συγγραφείς προβάλλουν
αντιστάσεις στον αυτοθαυμασμό – βλέπουν λοιπόν περισσότερο τη νεολαία ως
πρόβλημα, αναπτύσσοντας τη –χαρακτηριστική από τα μέσα της δεκαετίας του
1960 και πέρα– κουλτούρα της αυτοπαρατήρησης.19
Η Μάρω Δούκα κάνει την αρχή, με κείμενο που είχε ξεκινήσει να γράφει προς
το τέλος της δικτατορίας και δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 1974 στη συλλογή
Η πηγάδα. Στο ομώνυμο διήγημα –με εμφανή αυτοβιογραφικά στοιχεία–20 περιγράφεται η σύλληψη, η ανάκριση και η φυλάκιση μιας κοπέλας από το δικτατορικό καθεστώς. Η νέα προέρχεται από χαμηλό κοινωνικό περιβάλλον (οι ταξικές
διαφορές είναι έντονα τονισμένες στο αφήγημα), ενώ πολιτικά αυτοτοποθετείται
στην «απελπισμένη μέση», «μήτε Σιβηρία της [Σοβιετικής] Ένωσης, μήτε έρημος
της Αμερικής».21 Εντέλει, μετά την πτώση της Χούντας, νιώθει συμπάθεια προς
την τρομοκρατία: «αχ, κι ήταν ωραίος οικογενειάρχης ο πρεσβευτής που χάθηκε», ειρωνεύεται (σ. 41). Στο τέλος του διηγήματος, η αφηγήτρια δηλώνει μόνη
και θανάσιμα απογοητευμένη από τη νέα κατάσταση, συνιστώντας το πρώτο ίσως
παράδειγμα ενός ανθρώπινου τύπου που εμφανίστηκε στη Μεταπολίτευση, κάποιου ο οποίος πάσχει από την απώλεια του νοήματος που έδινε η αντίσταση στη
δικτατορία, δηλαδή από ένα είδος «μετεπαναστατικής κατάθλιψης».22
Στην ίδια συλλογή, στο εκτενές διήγημα «Κλιμακτήριος», ακούγεται ο απόηχος από τα γεγονότα της Νομικής ή του Πολυτεχνείου (δεν διευκρινίζεται). Ήρωες
είναι ένα μεσόκοπο ζευγάρι –ο άντρας, με ύποπτο παρελθόν στους Χίτες της Κατοχής–, τα παιδιά των οποίων συμμετέχουν στην εξέγερση. Εδώ θα πρωτοσυναντήσουμε την κριτική απόσταση ανάμεσα στη συγγραφέα και στους νεαρούς
19. Για την κουλτούρα της παρατήρησης και αυτοπαρατήρησης, βλ. Κ. Κατσάπης, ό.π., 14-17.
20. Βλ. Μάρω Δούκα, Τα μαύρα λουστρίνια, Αθήνα, Πατάκης, 2005, 100-101.
21. Μάρω Δούκα, Η πηγάδα, Αθήνα, Κέδρος, 41982 (11974), 33.
22. Το περιγράφει ο Απ. Δοξιάδης, στο Σταύρος Τσακυράκης, «Από πού κι ώς πού όλοι οι αγώνες
είναι δίκαιοι;»: Μια συζήτηση με τον Απόστολο Δοξιάδη για τη δημοκρατία στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2018, 13. Πβ. Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Το 1968 και το ανολοκλήρωτο
ελληνικό πένθος», https://www.kathimerini.gr/960058/article/epikairothta/ellada/to-1968-kai-toanoloklhrwto-ellhniko-pen8os (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2020).
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ήρωές της, που αργότερα θα γίνει τυπική στα έργα της. Σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, η κόρη φωνασκώντας βρίζει τον πατέρα της (σ. 123-126), ενώ με
«σκληρό ύφος» παίρνει τρόφιμα από το ψυγείο να τα πάει στα «παιδιά» (σ. 134).
Πολλές οι αναφορές στις σελίδες αυτές στη «σημερινή νεολαία» και στο γνωστό
οργισμένο ύφος της – οι αναφορές γίνονται από τους ανυπόληπτους «ώριμους».
Η Δούκα καταγγέλλει τη γενιά της «κλιμακτηρίου», αλλά ταυτόχρονα παρατηρεί
από κάποια απόσταση τους κάπως σκαιούς εξεγερμένους νέους.
Αφήνοντας αναγκαστικά κατά μέρος (λόγω χώρου) τη συλλογή διηγημάτων
Καρέ φιξ, 1976, μολονότι ορισμένα από τα κείμενα εμπίπτουν στη θεματική που
μας ενδιαφέρει,23 περνάμε στην Αρχαία σκουριά, 1979, ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της Μεταπολίτευσης. Η συγγραφέας καθιστά τώρα την πρωταγωνίστρια
και αφηγήτριά της γόνο μεσοαστικής «κουλτουριάρικης» οικογένειας, οπότε το
περιβάλλον αυτό δείχνεται από τα μέσα και καταγγέλλεται για τις τάχα ευαισθησίες του, καθώς και για τις ερωτικές του ατασθαλίες. Δεν κατακρίνεται όμως μόνο
η αστική τάξη, αλλά και η εργατική (π.χ. οι γονείς των χαμηλής κοινωνικής προέλευσης εραστών της ηρωίδας ), καθώς και συνολικά η Αριστερά (ένας αριστερός
που αρχικά έμοιαζε συμπαθής βγαίνει στο τέλος και αυτός σκάρτος).
Η νεαρή πρωταγωνίστρια Μυρσίνη, εξεγερμένη και οργισμένη κατά των γονιών της, συμμετέχει σε παράνομες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτατορίας
και στο Πολυτεχνείο, έχει μια σειρά από εραστές που αποδεικνύονται ανάξιοι
(ως εραστές αλλά και ως πολιτικά υποκείμενα), ενώ, μετά από διάφορες δοκιμές
συμμετοχής σε πολιτικές οργανώσεις της Αριστεράς, φαίνεται εντέλει να προτιμά
όσες περιλαμβάνουν στις πρακτικές τους τη βία. Οι μύδροι της ειρωνείας της
πέφτουν αμείλικτοι σε όσους, και κατά τη Μεταπολίτευση, αρνούνται την επαναστατική βία:
Αλλά σ’ ένα μονάχα συμφωνούν μ’ αγριότητα και πάθος [ο αστός πατέρας και ο
σκάρτος αριστερός]. Εκεί που πρέπει να χτυπήσουν, ει δυνατόν έτσι σαν χταποδάκια να τους καταχτυπήσουν καλά, τους λογής τρομοκράτες, αυτούς καλέ που
λέγονται αντάρτες των πόλεων και λοιπά, ει δυνατόν να τους καρύδωναν. Διότι
αυτοί ακριβώς ανακόπτουν την πορεία του καπιταλισμού προς το σοσιαλισμό.24

Μολονότι συνήθως, όπως στο παραπάνω απόσπασμα, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται την αφηγήτρια ως φορέα των συγγραφικών απόψεων (το τόσο ωραίο
23. Μάρω Δούκα, Καρέ φιξ, Αθήνα, Κέδρος, 1976: «Ευσυνείδητος θυρωρός», «Στα επικίνδυνα
δέκατα», «Η Νεφέλη».
24. Μάρω Δούκα, Η αρχαία σκουριά, Αθήνα, Κέδρος, 1979, 267.

97

Αγγέλα Καστρινάκη

όνομά της, άλλωστε, έχει από την αρχή προδιαθέσει σχετικά), δεν είναι λίγες οι
φορές όσες η ηρωίδα δρα και σκέφτεται με σκληρότητα και υπό το κράτος οργής
που δεν φαίνεται να έχει την κάλυψη της συγγραφέως. Κατά τη διάρκεια της
εξέγερσης του Πολυτεχνείου όμως –που περιγράφεται με αληθινή ένταση: η συγγραφέας είχε συμμετάσχει και κρατήσει σημειώσεις–25 η νεαρή οργισμένη κάπως
περιορίζει την κριτική της. Μπορεί να βρίζει την επιτροπή που δεν εγκρίνει την
κατασκευή και χρήση μολότοφ, όμως γενικά οι τόνοι της γίνονται ηπιότεροι, ενώ
φτάνει κιόλας στο σημείο να σκεφτεί: «καθήκον μας, αυτή τη νύχτα, να ελπίζουμε» (σ. 228). Άρα η συγγραφέας θέλει την ηρωίδα της να δείχνει κάποια ωρίμανση την κρίσιμη στιγμή.
Γιατί λοιπόν η Μάρω Δούκα κατασκεύασε αυτόν τον δύστροπο χαρακτήρα;
Μήπως επειδή θέλησε να προφυλαχτεί από την παγίδα της σοσιαλρεαλιστικής
εξύμνησης στην οποία άλλοι, μεγάλοι και δόκιμοι, είχαν περιπέσει, όπως είδαμε;
Η ηρωίδα, πράγματι, διαφοροποιείται από τον τύπο του εξιδανικευμένου νεαρού
ήρωα μέσω της «οργής» της, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί χάρη στην οργή αυτή ως
φορέας κριτικής. Το πρόβλημα –αλλά και η αρετή ταυτόχρονα– του έργου είναι
η δύσκολα προσδιορίσιμη απόσταση ανάμεσα στη συγγραφέα και στην ηρωίδα.
Δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια διαφοροποίησης ανάμεσά τους, ούτε πρόσωπασημεία αναφοράς που να προσανατολίζουν τον αναγνώστη∙ δεν υπάρχουν επίσης
παραβάσεις της οπτικής γωνίας για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους (όπως
στο Αντιποίησις αρχής). Ο αναγνώστης πρέπει να δουλέψει σκληρά για την κατανόηση, κάτι που εντέλει αναδεικνύει το «πρόβλημα νεολαία» στο έπακρο.
Κατάφαση, θαυμασμό αλλά και κάποια απόσταση από τον νεαρό ήρωά του
θα δείξει και ο Νίκος Νικολαΐδης το 1977 στο διαδραματιζόμενο κατά τον πρώτο
χρόνο της Χούντας μυθιστόρημα Ο οργισμένος Βαλκάνιος, που φέρει τη νεανική
οργή στον τίτλο του. Ο νεαρός ήρωας Φάνης, παιδί των δυτικών συνοικιών της
Αθήνας, εργαζόμενος σε βενζινάδικο, μηχανόβιος, αγριωπός, απότομος με τους
γονείς του, που εξευτελίζει μια γυναίκα (Αμερικανίδα) η οποία του ζητά σεξ επ’
αμοιβή, αυτός λοιπόν ο νέος διαθέτει έναν ισχυρό ηθικό πυρήνα που γίνεται φανερός από την αρχή του κειμένου, ώστε ο αναγνώστης να τον συμπαθήσει ευθύς
αμέσως: τα βάζει με κάποιον νταβατζή που εκδίδει την ίδια του την κόρη,26 αρνείται να συμμετάσχει σε μια παρέα νεαρών χασικλήδων (σ. 18), ασκεί κριτική
στην Ελλάδα των κομπιναδόρων και των κρατικών δανείων, διαθέτει πολιτικές
απόψεις και λατρεύει τον Τσε Γκεβάρα, με τον οποίο άλλωστε ο συγγραφέας τον
δείχνει να ταυτίζεται (σ. 97). Αργότερα θα αποδειχθεί παλικάρι, όταν τον συλλαμ25. Βλ. Μάρω Δούκα, Τα μαύρα λουστρίνια, ό.π., 102, 135.
26. Ν. Νικολαΐδης, Ο οργισμένος Βαλκάνιος, Αθήνα, Καστανιώτης, 51984 (11977), 16.
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βάνει το αστυνομοκρατούμενο καθεστώς και τον απομονώνει σε σκοτεινό μπουντρούμι. Κάτω από την οργή και το απότομο φέρσιμό του διακρίνεται εύκολα η
τρυφερότητα προς τους φτωχούς γονείς του, ενώ ακόμα και το (απαράδεκτο για
εμάς σήμερα) φέρσιμό του με την Αμερικανίδα δικαιολογείται από τον συγγραφέα λόγω του έκφυλου χαρακτήρα εκείνης – δικαιολόγηση που συνεπικουρείται
βέβαια και από τον αντιαμερικανισμό της εποχής. Προφανώς ονοματίζεται Φάνης επειδή «φανερώνει» τα κακώς κείμενα.
Προκειμένου να δώσει ένα ιδεολογικό-καλλιτεχνικό στίγμα για το έργο του, ο
Νικολαΐδης κάνει αναφορές στις αμερικανικές ταινίες με τους οργισμένους νέους
της δεκαετίας του 1950. Τα συγκεκριμένα έργα χτυπούν την καλοκαθισμένη κοινωνία, κρατώντας όμως και κάποια απόσταση από τους σκληρούς νέους.27 Ωστόσο ο συγγραφέας μας επιφέρει ορισμένες χαρακτηριστικές τροποποιήσεις σ’ αυτό
το μοντέλο: ο νέος του είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένος από τους αμερικανούς
ομόλογούς του αλλά και πολύ πιο μοναχικός. Ως προς το πρώτο, θα λέγαμε ότι
ο Νικολαΐδης ανταποκρίνεται στο αίτημα της εποχής, όπως το ακούσαμε στην
αρχή μέσα από τα λόγια της Τζένης Μαστοράκη: χρειάζεται «πολιτικό χρώμα»
ώστε ο οργισμένος να μην είναι απλώς ένας ρομαντικός. Ως προς το δεύτερο
χαρακτηριστικό του: μολονότι ο συγγραφέας διαρκώς τον διαφοροποιεί από τους
άλλους νέους, προβάλλοντάς τον ως μοναχικό καβαλάρη, ήδη ο χαρακτηρισμός
«οργισμένος Βαλκάνιος» παραπέμπει σε μια συλλογική ταυτότητα. Σε ποια; Ίσως
σε μια ταυτότητα πέρα από την ελληνική οπωσδήποτε, μη ευρωπαϊκή βέβαια, σε
μια ταυτότητα κάποιας φαντασιακής γνησιότητας που διατηρείται (υποτίθεται)
σε αυτή την εκτός σύγχρονου πολιτισμού περιοχή.
Ενάντια στην κατανάλωση και στον δυτικό τρόπο ζωής, ο οργισμένος μας
είναι ταυτόχρονα και εχθρός της οργανωμένης Αριστεράς – στο πρότυπο των παγκόσμιων οργισμένων των sixties που σε κάποιο βαθμό είχε προλάβει να περάσει
στην Ελλάδα κατά την «άνοιξη» της δεκαετίας του 1960,28 και των οποίων τυπικό χαρακτηριστικό υπήρξε ο διμέτωπος κατά της δυτικής κατανάλωσης όσο και
κατά του αριστερού κομφορμισμού. Ο αριστερός κομφορμισμός εκπροσωπείται
στο μυθιστόρημα του Νικολαΐδη από έναν νεαρό δικηγόρο, μέλος του Κόμματος,
που αποδεικνύεται μεν αποτελεσματικός στην αποφυλάκιση του Φάνη, αλλά ταυτόχρονα τον «πλακώνει στην προπαγάνδα», κατηχώντας τον με φράσεις όπως «δε
27. Ο σκληρός Μάρλον Μπράντο, π.χ., στο τέλος του Ατίθασου εξανθρωπίζεται, στέλνοντας το
πρώτο γλυκό του χαμόγελο σε μια κοπέλα.
28. Το αναπτύσσω στο κεφάλαιο «Τα οργισμένα νιάτα της ελληνικής πεζογραφίας», στο Αναστασία Νάτσινα, Αγγέλα Καστρινάκη, Γιάννης Δημητρακάκης, Κέλη Δασκαλά, Η πεζογραφία στη
μακρά δεκαετία του 1960, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, διαθέσιμο στο http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2197 (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
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νομίζω πως θα πας μακριά με τις ιδέες που έχεις. Δεν έχουν βάσεις και στόχους»,
και προκαλώντας την αγανάκτησή του (σ. 97-98).
Πόσο μακριά όμως θεωρεί ο ίδιος ο Νικολαΐδης ότι πάνε οι ιδέες του ήρωά
του; Μολονότι τον παρακολουθεί γενικά με πολλή συμπάθεια, στο τέλος τον βάζει να ληστεύει, αντί για τράπεζα (που θα μπορούσε να θεωρηθεί αντικαπιταλιστικός στόχος), ένα μπακάλικο, σαφώς μειώνοντάς τον. Το ίδιο και με την τελευταία
κίνησή του, να φύγει απ’ την Ελλάδα: ο συγγραφέας, δεν τον υποστηρίζει στη
φυγή αυτή προς έναν υποτιθέμενο παράδεισο∙ μάλλον θεωρεί ότι πρέπει να μένει
κανείς στον τόπο του, όπως λέει ο γλυκύτατος γέρος πατέρας του ήρωα («Τι θα
πας να κάνεις έξω; Παντού τα ίδια είναι, δεν το ξέρεις, τουλάχιστον εδώ ’ναι το
σπίτι σου», σ. 200), και να παλεύει με όποιον τρόπο μπορεί. Αυτή είναι η σφραγίδα της Μεταπολίτευσης σε ένα έργο οργής.
*
Τέλος εποχής. Είπαμε κιόλας ότι η αυτοβιογραφική ηρωίδα της Μάρως Δούκα στην
«Πηγάδα» ένιωθε βαθιά απογοητευμένη από τη Μεταπολίτευση. Όμοια και στην
Αρχαία σκουριά, στο τελευταίο κεφάλαιο, με απελπισία δηλώνεται η έκπτωση που
επέφερε η επαναφορά σε μια «κάλπικη» δημοκρατία: «Οπότε να κι οι ψηφοφόροι
πλημμύρισαν ξανά τους δρόμους. Έγινε πολύ της μόδας ο Άρης Βελουχιώτης, οι
ίδιοι που τον αποκήρυσσαν […], οι ίδιοι θα τον έβγαναν αφίσες και τον πουλούν
στις επετείους, έξω απ’ τα στάδια βραδάκι με κόκκινα γαρίφαλα και τσίκνα από
λουκάνικα στο κάρβουνο και με αντάρτικα τραγούδια στον αέρα» (σ. 259). Τώρα
οι πρώην αντιστασιακοί διασκεδάζουν στις ταβέρνες λέγοντας ανούσια ανέκδοτα
εναντίον του Κόμματος, ζευγάρια παντρεύονται αποπνέοντας κομφορμισμό, οι διανοούμενοι αρκούνται στην ελάχιστη ελευθερία να διαβάζουν την εφημερίδα της
αρεσκείας τους, ενώ η αφηγήτρια βιώνει τη θλίψη της επιστροφής στην προδικτατορική πολιτική κατάσταση με τους «κάλπηδες» να μιλούν ξανά απ’ τα μπαλκόνια.
Η μόνη ενέργεια που φαίνεται να συγκεντρώνει την κατάφαση της ηρωίδας είναι,
όπως αναφέραμε και παραπάνω, η αυτοδικία της τρομοκρατίας.29
Στο ίδιο μήκος κύματος, έναν χρόνο νωρίτερα, το 1978, είχε τραγουδήσει και
η σαφώς καταγόμενη από το οργισμένο κλίμα των sixties Κατερίνα Γώγου στο
Τρία κλικ αριστερά την απογοήτευση της Μεταπολίτευσης, σημειώνοντας μεγάλη
επιτυχία και αλλεπάλληλες εκδόσεις:
29. Για τις πραγματικές περιστάσεις που μπορούσαν να δημιουργήσουν απογοήτευση ή και
αγανάκτηση στους αλλοτινούς εξεγερμένους νέους, αλλά και για μια συγκριτική ματιά στις άλλες
μεταβάσεις στη δημοκρατία (Ισπανία, Πορτογαλία) με τα πολύ πιο συζητήσιμα αποτελέσματα στην
«αποχουντοποίηση», βλ. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δικτατορία και Μεταπολίτευση, πρόλ. Η. Νικολακόπουλος, Αθήνα, Θεμέλιο, 2017, 223-279.
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Ή:

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά
[…]
επαγγελματίες επαναστάτες
παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν
τώρα παίρνουν χάπια και οινόπνευμα να κοιμηθούν
αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται
[…]
Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα
γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο
γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα
γιατί η δική σας μόνο για γλείψιμο κάνει.
Κοιμήσου… τώρα είναι ήσυχα. Η εποχή μας,
νάνι φαΐ και πήδημα.

Και σε αυτή την εκδοχή της οργής, ένα είδος βίας φαντάζει η μόνη δυνατότητα
διατήρησης της επαναστατικότητας: «τράβηξε τη φαλτσέτα και θέρισε.| Είχανε
δίκιο οι Κοεμτζήδες».30
Το μοτίβο της απαξίωσης της μεταπολιτευτικής κοινωνίας το συναντάμε επίσης στα αφηγήματα της Κατερίνας Πλασσαρά Η τελευταία Ιθάκη, τα γραμμένα
προς το τέλος της δεκαετίας και δημοσιευμένα το 1980. Εδώ δεν υπάρχει σύγκριση με το άμεσο παρελθόν αλλά με το απώτερο: η φτωχή και αγωνιστική Ελλάδα
του παρελθόντος, έναντι της σημερινής, που η διαφθορά της φαίνεται από τη
σημασία του σεξ και την ακολασία στην οποία βυθίζεται η αστική τάξη – διαρκής
και μόνιμος στόχος καταγγελίας εκ μέρους της Αριστεράς.31 Και εδώ ένα είδος
τρομοκρατίας είναι θεμιτό. Στο διήγημα «Τρομοκρατική ενέργεια» μια νεαρή
υπηρέτρια, που ταλαιπωρείται από τα αφεντικά της και υφίσταται εκφοβισμό από
μια παρέα παλιόπαιδων στην πλατεία Κολωνακίου (η νεολαία δεν είναι ενιαία
παρά διαιρεμένη ταξικά), δηλητηριάζει τον σκύλο των αστών για να «τρελαθούν
από τρομάρα».32
Τρομοκρατία: πράγματι, στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης η «επαναστατική βία» ήταν ιδεολογικά στην ημερήσια διάταξη. Όπως αναφέρει ο αυτόπτης
30. Κατερίνα Γώγου, Τρία κλικ αριστερά, Αθήνα, Καστανιώτης, 41979 (11978), 7, 25, 9 αντίστοιχα.
31. Το αναλύω στο άρθρο «Έρωτες στην αριστερή λογοτεχνία του μεταπολέμου», στο Θ. Αγαθός, Λ. Ιωακειμίδου, Γ. Ξούριας (επιμ.), Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Τιμητικός τόμος για την Έρη Σταυροπούλου, Αθήνα, Gutenberg, 2020, 193-210.
32. Κατερίνα Πλασσαρά, Η τελευταία Ιθάκη, Αθήνα, Φιλιππότης, 1980, 30.
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Αντώνης Καρακούσης: «Οι συζητήσεις γύρω από την ένοπλη πάλη ήταν κοινές,
γίνονταν στις οργανώσεις της νεολαίας, σε πηγαδάκι, αποτελούσαν αντικείμενο
διαλόγου ακόμα και μέσα στην ΚΝΕ, πολύ δε περισσότερο στις αριστερίστικες
οργανώσεις και ομάδες. […] Στη Νομική οι προκηρύξεις και το πληροφοριακό
υλικό του ΕΛΑ [Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας] κυκλοφορούσαν με άνεση, ο
ριζοσπαστισμός ήταν διάχυτος […]».33
Ήταν κι αυτός ένας τρόπος να ξεπεραστεί η μετεπαναστατική μελαγχολία.
*
Οι νεότεροι συγγραφείς αυτής της γενιάς, ωστόσο, οι γεννημένοι στα μέσα της
δεκαετίας του 1950, μολονότι βιώνουν επίσης ένα «τέλος εποχής», φαίνεται να
προσαρμόζονται ευκολότερα στις μεταδικτατορικές συνθήκες. Στα έργα με τα
οποία θα ολοκληρώσω αυτήν εδώ την εξιστόρηση (σταματώντας λίγο πριν τη
δική μου ηλικιακή ομάδα),34 υπάρχει μια ορισμένη μελαγχολία, δεν υπάρχει όμως
η διέξοδος προς τη μεριά της βίας. Το χιούμορ, η παρωδία ή και η παραδοξολογία
είναι τα χαρακτηριστικά τους.
Ο Χρήστος Βακαλόπουλος στην Υπόθεση μπεστ-σέλλερ, 1980, περιγράφει μια
κοινοβιακή συγκατοίκηση: τρεις νεαροί άντρες και μία κοπέλα. Αιωνίως άφραγκοι,
αφού αποφεύγουν να εργαστούν, επιβιώνουν από τα χρήματα της πιο προκομμένης ανάμεσά τους, της κοπέλας, παραδοξολογούν διαρκώς, μιλώντας παθιασμένα
για σινεμά και μουσική, και βέβαια ζουν ελευθεριάζουσες ερωτικές σχέσεις. Ο
ένας από αυτούς, ο Ιάσονας (όνομα που συνδέει το μυθιστόρημα με άλλα κλασικά
έργα για τη νέα γενιά, τόσο με την Αργώ του Θεοτοκά, όσο και με τη Διήγηση του
Ιάσονα του Βασιλικού), προσπαθεί να γίνει συγγραφέας, ανταποκρινόμενος στην
παραγγελία μιας φίλης του εκδότριας. Το έργο που ξεκινά να γράφει αφορά το
μαθητικό κίνημα των αμέσως προηγούμενων ετών. Ποιο μαθητικό κίνημα όμως;
Δύο παρατάξεις, σε ένα σχολείο, η Σφήνα και η Coca-Coca, κουλτουριάρικη η μία,
χαβαλετζίδικη η άλλη, συγκρούονται, με πότε να έχει το πάνω χέρι η μία πότε η
άλλη (ώστε το υποτιθέμενο έργο να έχει πολλές «ανατροπές»), και με τους μαθητές να αδιαφορούν παντελώς για τα ζητήματα της εξουσίας. Υπόθεση παρωδία. Το
μυθιστόρημα γίνεται εντέλει πανηγυρικά δεκτό από την εκδότρια, οπότε για τον
ήρωά μας, που περίμενε με αγωνία την απόφανσή της, «Το ταβάνι βούλιαξε και
στο βάθος πρόβαλε η Καμπότζη»,35 φράση με την οποία κλείνει το κυρίως κείμενο
33. Αντ. Καρακούσης, Μετέωρη χώρα: Από την κοινωνία της ανάγκης στην κοινωνία της
επιθυμίας (1975-2005), Αθήνα, Εστία, 2006, 23.
34. Για την οποία, βλ. στον παρόντα τόμο τη συνεισφορά της Λίζυς Τσιριμώκου.
35. Χρήστος Βακαλόπουλος, Υπόθεση μπεστ-σέλλερ, Αθήνα, Εστία, 31993 (11980), 184.
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του έργου του Βακαλόπουλου – τέλος πολύ χαρακτηριστικό, αφού αποτελεί παρωδία σοσιαλρεαλιστικών εκβάσεων, όπου με την αγωνιστική δράση των ηρώων
δημιουργείται η ρωγμή που δείχνει το ελπιδοφόρο αύριο.36
Στην Υπόθεση μπεστ-σέλλερ η παρέα διαλύεται εντέλει, αλλά στη θέση της
υπάρχει το έργο. «Γράφτηκε ότι αυτό το βιβλίο ήταν το πρώτο που εκπροσωπούσε τη γενιά του ’80», διαπιστώνει ένας (πλασματικός) δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από τον Ιάσονα έναν χρόνο αργότερα. Κι αυτός, με τον χαρακτηριστικά ανατρεπτικό του τρόπο, απαντά: «Σωστό; Λάθος; Πρέπει να ρωτήσουμε
το βιβλίο» (σ. 190). Κάθε σοβαροφάνεια ανατρέπεται. Ο τρόπος ενσωμάτωσης
στον μεταδικτατορικό κόσμο είναι να μην παίρνει κανείς πολύ στα σοβαρά τον
εαυτό του – η «επέλαση της παρωδίας» από το 1980 και μετά, όπως προσφυώς
έχει επισημάνει ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου.37
Τέλος εποχής, με αρκετή δόση μελαγχολίας αλλά χωρίς οργή, υπάρχει και στη
νουβέλα της Άννας Δαμιανίδη Ξυπόλητες, τη γραμμένη το 1980.38 Η αφήγηση
ξεκινά από το τέλος, από τη διάλυση μιας ωραίας αντισυμβατικής παρέας πέντε
νεαρών γυναικών που ζούσε κοινοβιακά σε μικρό σπίτι στον Λυκαβηττό, όταν
μια από αυτές νοικοκυρεύεται μικροαστικά, προκειμένου να κάνει ένα παιδί και
όχι άλλες εκτρώσεις. Αφηγούνται εναλλάξ οι δύο βασικές ηρωίδες, που είχαν
αναπτύξει την ανεμελιά τους στο πλαίσιο μιας οργάνωσης νεολαίας της Αριστεράς.39 Όπως και στο μυθιστόρημα του Βακαλόπουλου, έτσι κι εδώ δεν γίνεται
λόγος ούτε για τη δικτατορία ούτε για το Πολυτεχνείο, παρά μυθοποιείται μονάχα
ο απόηχός τους. Ήδη η επιλογή αυτή δείχνει τους συγκεκριμένους συγγραφείς να
υπαινίσσονται ότι η περίοδος της δικτατορίας έκλεισε και τώρα αρχίζει μια νέα
εποχή. Πώς περιγράφεται αυτή η νέα εποχή; Οι πέντε ηρωίδες μας περνούν δύο
χαρισάμενα χρόνια: περιφέρονται στους δρόμους της Αθήνας με τα μηχανάκια
τους, πανευτυχείς όταν δεν έχουν να εργαστούν για τα προς το ζην, συζητώντας
για τα πάντα αλλά κυρίως για «γκόμενους», που συνήθως είναι στελέχη του Κόμματος, κάποτε όμως και το αφεντικό στη δουλειά. Ισχυρότερος ο δεσμός ανάμεσά τους παρά εκείνος με τους άντρες, αρέσκονται –όπως και η συγγραφέας– σε
αντιστροφή των κλασικών έμφυλων ρόλων: «Μπορούσα να βάλω από πίσω [στη
36. Βλ., π.χ., το τέλος στον Καπνισμένο ουρανό του Κ. Κοτζιά, 1957.
37. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018, 223-278, όπου και η εξής διατύπωση για τον Χρ.
Βακαλόπουλο: «επιδιώκει να ελαφρώσει τα πράγματα από τη θαμπή μεγαλοσύνη και τον ανεξήγητα βαρύ οπλισμό τους» (σ. 228).
38. Άννα Δαμιανίδη, Οι ξυπόλητες, Αθήνα, Διογένης, 1981.
39. Η οργάνωση δεν κατονομάζεται, αλλά αναγνωρίζεται εύκολα από το χαλαρό και επιτρεπτικό κλίμα της: ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος.
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σέλα] όποιον ήθελα, κι όταν είχα στο νου μου να ρίξω κάποιον γκόμενο, ήταν ο
καλύτερος τρόπος, κανένας δεν αντιστεκόταν σε μια βόλτα με μηχανάκι» (σ. 48).
Αλήτισσες, «ξυπόλητες», έτοιμες να παρωδήσουν τα αγωνιστικά οράματα∙ το
θεατρικό τους έργο με τους κωμικά αγωνιστικούς του στίχους απορρίπτεται από
κάποιο Κέντρο Επιμόρφωσης επειδή «δεν προτείνει καμιά λύση» (σ. 43). Σύμβολό
τους, το μηχανάκι. Πολύ χαρακτηριστικό: αντί για τις μηχανές μεγάλου κυβισμού
του οργισμένου βαλκάνιου έχουμε εδώ τα ταπεινά μηχανάκια (η οργή χρειάζεται
μηχανές, η ηπιότερη μελαγχολία μπορεί να αρκεστεί στα μηχανάκια). Όπως ο Βακαλόπουλος, έτσι και η Δαμιανίδη «πενθεί» την παρελθούσα πια επαναστατικότητα και αντισυμβατικότητα μέσω του χιούμορ. Κανένας λόγος δεν γίνεται –εννοείται– για χρήση βίας, ενώ ένα θετικό μήνυμα διαχέεται στις τελευταίες σελίδες του
βιβλίου: οι γυναίκες αυτής της γενιάς έμαθαν να «μιλούν μόνες τους», έχουν πια
λάβει τον λόγο, και δεν περιμένουν να γίνουν ηρωίδες μέσω μιας ανδρικής φωνής.
Με άλλα λόγια: ο Βακαλόπουλος και η Δαμιανίδη είδαν στη Μεταπολίτευση
όχι τόσο μια έκπτωση όσο μια ευκαιρία. Για τον πρώτο η ευκαιρία ονομαζόταν
τέχνη, για τη δεύτερη φεμινισμός.

Επίλογος
Το πολύ μακρινό επίσης 1985, έχοντας τελειώσει τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη, όπου είχα δραστηριοποιηθεί στο ακόμη ενεργό «φοιτητικό κίνημα», ξεκίνησα μια διατριβή με θέμα τη νέα γενιά στη λογοτεχνία. Τα χρονικά μου όρια
τότε ήταν από το 1890 (πρώτη εμφάνιση της «νέας γενιάς» ως αυτόνομης κατηγορίας) έως το 1945. Έπειτα, σε διάφορες ευκαιρίες, ασχολήθηκα ξανά με το
θέμα σε άρθρα που συνέχιζαν τη διερεύνηση σε νεότερα χρόνια. Στο συνέδριό μας
για τη Μεταπολίτευση το θέμα «νεολαία» ήταν για μένα σχεδόν επιβεβλημένο.
Συνοψίζοντας λοιπόν τα συμπεράσματα της τότε εργασίας μου, θα δοκιμάσω, εν
συντομία, να θέσω τα έργα της Μεταπολίτευσης στην ευρύτερη τυπολογία που
είχα καταστρώσει.40
Πρώτα πρώτα όμως ας παρατηρήσουμε την πύκνωση. Από το 1890 έως το
1945 υπήρχαν 16 έργα που πληρούσαν όσες προϋποθέσεις είχα θέσει. Στον μεταπολεμικό κόσμο, σε διάρκεια περίπου τριάντα χρόνων, σημειώνω 11 έργα. Στα
επτά χρόνια της Μεταπολίτευσης τα έργα ανεβαίνουν, χοντρικά,41 στα 8 ή 9, εφό40. Η τυπολογία εκτίθεται συνοπτικά στον επίλογο∙ βλ. Καστρινάκη, Οι περιπέτειες της νεότητας:
Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία (1890-1945), Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, 423-471.
41. Μετρώ τα έργα της Μάρως Δούκα ως ένα.
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σον οφείλουμε να προσθέσουμε και τους Ανήλικους του Πέτρου Τατσόπουλου.
Πάνω από ένα τον χρόνο. Μολονότι και η γενική παραγωγή βιβλίων έχει αυξηθεί
στη Μεταπολίτευση, η συγκεκριμένη πυκνότητα αποτελεί τεκμήριο για το πόσο
απασχολεί την κοινωνία και τους συγγραφείς το θέμα «νεολαία».
Περνάμε στην τυπολογία. Στα έργα για τη νέα γενιά οι νεαροί ήρωες εμφανίζονταν πάντοτε συλλογικά, ως παρέα, πολιτική ομάδα, σύλλογος, φοιτητικό
σωματείο ή ακόμα και καλλιτεχνικός θίασος – κάποτε είναι συγκάτοικοι. Ισχύει
και στην περίπτωσή μας. Εξαιρείται ο Οργισμένος Βαλκάνιος και –πολύ λιγότερο– η Αρχαία σκουριά: η οργή, φαίνεται, χρειάζεται ήρωες ξέχωρους και τείνει να
σβήνει τον περίγυρό τους. Και σε αυτά τα έργα πάντως εμφανίζονται νεαροί και
νεαρές που περιβάλλουν τον κεντρικό ήρωα.
Το φύλο της νεανικότητας έως τη Μεταπολίτευση ήταν κατά κανόνα το αρσενικό. Οι γυναίκες, όταν εμφανίζονταν, έπαιζαν ρόλο μήλου της Έριδος ανάμεσα
στα αγόρια∙ τυπικό παράδειγμα, η Αργώ του Θεοτοκά, με τη διαφιλονικούμενη Μόρφω να παίζει τένις και να απαγγέλλει ποίηση, αλλά να μην έχει καμιά
σχέση με τις πολιτικές ανησυχίες που στοιχειοθετούν το έργο. Εν μέρει διαφοροποιούνταν οι αριστεροί συγγραφείς, οι οποίοι μεριμνούσαν περισσότερο για
την ισοτιμία. Στη Μεταπολίτευση γίνονται σοβαρά βήματα προς την ισότητα, με
ανδροκρατικές νησίδες όμως που αντέχουν ακόμα. Ο Πρεβελάκης, παρότι δεν
αγνοεί εντελώς το γυναικείο φύλο, διαμορφώνει τη νεαρή πρωταγωνίστριά του
ως μια κοπέλα που το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι προκαλεί τον άσβεστο πόθο του άντρα.42 Ο Νικολαΐδης θέλει τη λατρευτή τού Φάνη ένα πορνίδιο
πολυτελείας, τουλάχιστον όμως την προικίζει και με ορισμένες αρετές. Ο Τσίρκας, ακολουθώντας την αριστερή παράδοση, φτάνει τη μέριμνα για την ισότητα
στο απόγειό της, μετρώντας με ζυγαριά ακριβείας τις ποσοστώσεις. Εννοείται ότι
στην περίπτωση που οι συγγραφείς είναι γυναίκες (κάτι που συμβαίνει, όσον αφορά το θέμα «νεολαία», για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση),43 η γυναικεία νεανικότητα κρατάει τα ινία: στη Μάρω Δούκα η ηρωίδα είναι η «αρχαία σκουριά» που
περιέχει χρυσό, και στην Άννα Δαμιανίδη οι κοπέλες αποτελούν ένα χαριτωμένο
πρότυπο, ενώ οι άντρες είναι απλώς περαστικοί της νεανικότητας.
Ο βασικός τρόπος θεώρησης της ομάδας «νεολαία» έως και τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο ήταν εκείνος της αμφιθυμίας, ενός ναι και όχι ταυτόχρονα – στη δεκαετία
του 1950 η νεολαία γνώρισε μια πιο πλήρη αποδοχή. Κατά κάποιο τρόπο, την παλιά
42. Μια χαρακτηριστική διατύπωση: «Αυτό θα πει γυναίκα: μαθήτρια, ποταχτική [sic], ερωμένη»∙ βλ. Πρεβελάκης, Η αντίστροφη μέτρηση, ό.π., 93.
43. Εξαίρεση: η Έφη Πανσελήνου στο μυθιστόρημά της Δρόμοι της Αθήνας, 1958, περιλαμβάνει δύο κεφάλαια, γραμμένα στη δεκαετία του 1930, με πρωταγωνίστρια μια νεαρή φοιτήτρια (βλ.
Καστρινάκη, Οι περιπέτειες της νεότητας, ό.π., 265-268).
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παράδοση την συνεχίζει η Μάρω Δούκα, αλλά με τρόπο εντελώς συνειδητό, σε
αντίθεση με το παρελθόν. Εν μέρει την συνεχίζουν και οι άλλοι συγγραφείς της γενιάς της – οι νεότεροι, πολύ πιο ανάλαφρα. Ενδιαφέρον όμως έχει η μεγάλη διάσταση στους πρεσβύτερους συγγραφείς: εξύμνηση από τη μία, ακραία απέχθεια από
την άλλη. Ο συνδυασμός της αποθέωσης του Τσίρκα και της πολεμικής του Τσιρόπουλου δεν έχουν προηγούμενο στην ελληνική λογοτεχνία∙ ένας σχεδόν εμφύλιος
για χάρη της νεολαίας στη Μεταπολίτευση. Με νικητές βεβαίως τους υμνητές.
Οι πιο αγαπημένοι από τους νεαρούς ήρωες των συγγραφέων συχνά πέθαιναν πάνω στον ανθό τους, ακινητοποιούνταν δηλαδή στη νεανική ηλικία, προτού
υποστούν τις τριβές της ωρίμανσης. Καλό παράδειγμα πάλι η Αργώ, με τον εικοσάχρονο ποιητή Αλέξη Νοταρά που πεθαίνει από καρδιά. Κάποτε, είναι αλήθεια,
τον θάνατο νέου τον προσφέρει η ιστορική πραγματικότητα: ο Κίτσος Μαλτέζος-Μακρυγιάννης, θύμα του εμφυλίου μέσα στην Κατοχή, έγινε ο ήρωας δύο
τουλάχιστον μυθιστορημάτων. Έτσι και ο Σωτήρης Πέτρουλας προσφέρει στον
Τσίρκα τον νεαρό νεκρό του έργου του – έμμεσα και ο Κώστας Γεωργάκης στον
Πρεβελάκη. Στη Μεταπολίτευση οι θάνατοι νέων, πάντως, περιορίζονται σε αυτούς τους ιστορικούς θανάτους. Κανείς καθαρά μυθοπλαστικός θάνατος δεν συμβαίνει, κάτι που ίσως σημαίνει ότι η ενηλικίωση δεν νοείται σαν καταστροφή: η
νεανικότητα ως ιδιότητα μπορεί να επεκταθεί και στις άλλες ηλικίες.
Έπειτα, το μοτίβο του ταξιδιού, που ήταν πολύ διαδεδομένο στα μεσοπολεμικά ιδίως χρόνια –καθώς ήταν το φαντασιακό αντίδοτο στη μιζέρια της ζωής και
δήλωνε την επιθυμία της ελευθερίας–, τώρα εξαφανίζεται. Η μοναδική τάση φυγής, εκείνη του οργισμένου Βαλκάνιου, παρουσιάζεται, όπως είπαμε, αρνητικά.
Η Μεταπολίτευση δεν διώχνει τα παιδιά της. Η διάψευση των προσδοκιών από
τη θεωρούμενη ως λειψή αποκατάσταση της δημοκρατίας δεν είναι εντέλει τόσο
ισχυρή ώστε να ωθήσει την ανήσυχη μυθοπλαστική νεολαία εκτός Ελλάδος.
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του βοηθού, που εμφανίζεται στα έργα για
τη νέα γενιά όταν η αξία της νεότητας αρχίζει να κερδίζει έδαφος, στις αρχές του
20ού αιώνα. Τότε ο «πατέρας» σε ρόλο συμβούλου των νέων υποχωρεί και στη
θέση του παρουσιάζεται ένας ενήλικος αλλά νεανικός στη συμπεριφορά ήρωας,
που βρίσκεται ουσιαστικά έξω από την κοινωνία, περιθωριακός με άλλα λόγια,
και ο οποίος δείχνει στους νέους τον ορθό δρόμο, ενώ έμμεσα καθοδηγεί και τους
αναγνώστες στην ιδεολογική κατανόηση του κειμένου. Ο ρόλος αυτός, που τείνει
να εξαφανίζεται όταν οι νέοι έχουν την αμέριστη υποστήριξη του συγγραφέα (π.χ.
στη Ρίζα του μύθου του Ρόδη Ρούφου),44 εννοείται πως δεν υπάρχει στη Μετα44. Αναλυτικά, στο άρθρο μου «Μιχαήλ ή Κοσμάς: Μυθιστορηματική νεότητα στα χρόνια της
Κατοχής», στο Β. Καραμανωλάκης, Ε. Ολυμπίτου, Ιω. Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία
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πολίτευση. Ακόμα και ο Πρεβελάκης, που φτιάχνει ένα εγωκεντρικό καθηγητικό
αφήγημα, είδαμε ότι εντέλει δηλώνει πως θεωρεί τους νέους «πρώτους» σε σχέση
με τον ώριμο πρωταγωνιστή του. Ο Τσίρκας προχωρά ακόμα ένα βήμα, αφού
συστηματικά παρουσιάζει τους νέους να καθοδηγούν τον μεσήλικα πρωταγωνιστή του. Φυσικά και δεν υπάρχει βοηθός στην Αρχαία σκουριά, στον Οργισμένο
Βαλκάνιο ή στις Ξυπόλητες. Είναι σαφές ότι στη Μεταπολίτευση οι νέοι δεν αναγνωρίζουν δασκάλους – είναι οι δάσκαλοι του εαυτού τους.
Τέλος, τυπικό χαρακτηριστικό των αφηγημάτων για τη νεότητα ήταν ο επίλογος, μια προβολή στο μέλλον, μερικές φορές δέκα έτη μετά την κυρίως ιστορία,
που παρουσιάζει είτε την ωρίμανση των νέων, είτε τη δικαίωση του αγαπημένου
ήρωα, όπως και την αυτοδικαίωση του συγγραφέα. Ο Αλέξης Νοταράς, ο νεαρός
νεκρός του Θεοτοκά, μετά δέκα έτη φιγουράρει ως μαρμάρινο άγαλμα στον Εθνικό Κήπο, αναγνωρισμένος πλέον ως μεγάλος ποιητής. Η Μεταπολίτευση δεν έχει
επιλόγους – κάτι αναμενόμενο, αφού η νεανικότητα μπορεί να συνεχιστεί και στα
επόμενα χρόνια, κόντρα στη συμβιβασμένη κοινωνία. Οι ωραίες παρέες είδαμε
πως διαλύονται, όμως οι ήρωες/ηρωίδες δεν παθαίνουν κάποια πολύ επιλήψιμη
μετάλλαξη.45
Ενδιαφέρον είναι, ωστόσο, ένα είδος επιλόγου (αλλά αρκετά πριν το τέλος του
έργου) στις Ξυπόλητες, που θυμίζει τον μαρμαρωμένο ποιητή Αλέξη Νοταρά του
Θεοτοκά, με όρους όμως αρκετά διαφορετικούς:
Θα περάσουν κάποτε χρόνια και ζαμάνια. Οι πανάκριβες συνοικίες των Αθηνών,
που τις ποτίσαμε με τα νιάτα μας, δε θα ’χουν κρατήσει ούτε το άρωμά μας. Μα
δεν απογοητεύομαι και δεν παύω να οραματίζομαι το μέλλον. Το τετράγωνο Κανάρη-Σόλωνος-Σίνα-Σκουφά, μια τεράστια αδειανή πλατεία. Στη μέση μαρμάρινο
μνημείο η Κλειώ με το μηχανάκι της. Η εξαίσια κίνηση του γλύπτη έχει κρατήσει
το μεγαλείο του ξαναμμένου προσώπου της […]. Ηρωική ελίσσεται ανάμεσα στα
φορτηγά […].46

Εδώ μνημειώνεται όχι το μεγάλο ταλέντο ενός μεμονωμένου δημιουργού, όπως
στην Αργώ, αλλά η συλλογική αίσθηση χαράς και ελευθερίας – η αίσθηση που
ζήσαμε πολλοί και πολλές στη Μεταπολίτευση.
στον 20ό αιώνα: Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Αθήνα,
Θεμέλιο, 2010, 203-215.
45. Το μοτίβο της μετάλλαξης θα αρχίσει λίγο αργότερα, π.χ. στη Μεγάλη πομπή του Αλέξη
Πανσέληνου.
46. Άννα Δαμιανίδη, Οι ξυπόλητες, ό.π., 59.
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Κοινωνικοπολιτικές πτυχές
της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας
στα χρόνια του εκδημοκρατισμού
και του φεμινισμού (1974-1981)

Εισαγωγή
Τα χρόνια 1974-1981 αποτελούν για την αστυνομική λογοτεχνία στην Ελλάδα
μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται μικρός αριθμός τίτλων.
Μια εποχή μεγάλης παραγωγής, που βρισκόταν αρκετά χρόνια στο στάδιο της
παρακμής, ολοκληρώνεται οριστικά, ενώ ταυτόχρονα κάνει την εμφάνισή της μια
αναγέννηση του είδους, που χαρακτηρίζεται από ένα νέο ύφος και καινούριους
πρωταγωνιστές. Στην προηγούμενη περίοδο, τη μεγάλη εκδοτική επιτυχία της
αστυνομικής λογοτεχνίας μαρτυρεί η ευρεία κυκλοφορία του περιοδικού Μάσκα
και του ανταγωνιστικού Μυστηρίου (τα οποία συνέχισαν να κυκλοφορούν, έστω
και με διακοπές, μέχρι το 1974 και το 1970 αντίστοιχα), καθώς και άλλων περιοδικών που είχαν θέσει παρόμοιους στόχους, προσφέροντας στο κοινό τη λαϊκή
λογοτεχνία που επιζητούσε. Την ίδια εμπορική ευκαιρία είχαν αξιοποιήσει και
κάποια γυναικεία περιοδικά και εφημερίδες που τακτικά δημοσίευαν σύντομα
διηγήματα ή και ολόκληρα μυθιστορήματα σε συνέχειες, πρωτότυπα ή σε μετάφραση. Τα μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή, πολυγραφότατου πρωταγωνιστή
του είδους ήδη από τη δεκαετία του ’50 και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’70,
εκτιμήθηκαν τόσο από τους αναγνώστες των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν
αμέσως και σε μορφή βιβλίου.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, το ενδιαφέρον για τη λαϊκή και την αστυνομική λογοτεχνία εξασθενεί, ενώ οι σημαντικότερες εκδοτικές
σειρές αστυνομικών τσέπης σταματούν. Το φαινόμενο οφείλεται πιθανώς σε
πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η επιρροή που άσκησε η εμφάνιση της
τηλεόρασης στις ψυχαγωγικές και καταναλωτικές συνήθειες, η διάδοση μιας αρ109
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νητικής προκατάληψης σύμφωνα με την οποία η αστυνομική λογοτεχνία αποτελεί ένα ανήθικο είδος1 και, κατά τα χρόνια της δικτατορίας, η γενική θεσμική
καταπίεση της ελευθερίας της έκφρασης.2 Μόνο από τη δεκαετία του ’80 και
μετά παρατηρείται μια ανάκαμψη του αστυνομικού είδους, καθώς και, χάρη και
στο κύμα καινούριων μεταφράσεων των αμερικανικών νουάρ και hard-boiled,
μια αύξηση της εγχώριας παραγωγής και η είσοδος μιας γενιάς νέων συγγραφέων
στην αστυνομική σκηνή.3
Στην περίοδο 1974-1981, που εμπεριέχει το τέλος μιας εποχής και την αρχή
μιας άλλης, τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς την πολιτική και κοινωνική
κατάσταση της χώρας, το corpus των έργων που δημοσιεύονται, μολονότι περιορισμένο σε σχέση με προηγούμενες εποχές, διαθέτει ακόμα ένα αναγνωστικό
κοινό που επιλέγει τα αστυνομικά για την ψυχαγωγία του. Στην παρούσα μελέτη
θα ασχοληθώ με αυτά τα κείμενα –τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν κυρίως
σε ψυχαγωγικές ανάγκες– εξετάζοντάς τα από τη σκοπιά της πολιτιστικής ανάλυσης. Στόχος μου είναι η παρουσίαση των στοιχείων που αποκαλύπτουν τον τρόπο
με τον οποίο αυτά τα έργα κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές αυτής της ιστορικής περιόδου, τόσο μέσα από την
επανερμηνεία του άμεσου παρελθόντος, όσο και μέσα από προβολές στο μέλλον.
Εστιάζω στα στοιχεία της αλλαγής που προβάλλονται εντονότερα στο σώμα των
κειμένων, δηλαδή στη συλλογική διαχείριση των ενοχών που σχετίζονται με τη
δικτατορία και στις νέες αντιλήψεις για το φύλο που προβάλλονται στον δημόσιο
χώρο με την επάνοδο των φεμινιστικών κινημάτων και τη δημιουργία του κινήματος απελευθέρωσης των ομοφυλοφίλων.

1. Βλ. Ανδρέας Αποστολίδης, Τα πολλά πρόσωπα του αστυνομικού μυθιστορήματος: Δοκίμια
για την ιστορία και τις σύγχρονες τάσεις του, Αθήνα, Άγρα, 2009, 278-279. Ο Αποστολίδης δηλώνει
ότι εκείνη την περίοδο «η χωροφυλακή εξέδιδε εγκύκλιους που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου στους νέους για τη βλαβερή επιρροή των αστυνομικών αναγνωσμάτων, διότι τους έθιζαν στο
έγκλημα∙ η κομμουνιστική Αριστερά, διότι αποτελούσαν αντανάκλαση της αστικής ιδεολογικής
παρακμής και εργαλείο αποπροσανατολισμού από την ταξική πάλη, ενώ και οι δυο συμφωνούσαν
πως λογοτεχνικά δεν ήταν παρά ένα θλιβερό παραφιλολογικό φαινόμενο».
2. Ο Henri Tonnet, «Σκέψεις για την εξέλιξη του νεοελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος»,
στο Μαίρη Μικέ, Μίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου (επιμ.), Ο λόγος της παρουσίας. Τιμητικός
τόμος για τον Παν. Μουλλά, Αθήνα, Σοκόλης, 2005, 329-341: 334, σημειώνει ότι ίσως το μειωμένο
ενδιαφέρον για την αστυνομική λογοτεχνία σχετιζόταν με την αρνητική εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, που ήταν συνδεδεμένη με τους βασανισμούς των αντιφρονούντων.
3. Αυτές οι τάσεις της αστυνομικής λογοτεχνικής σκηνής αποδίδονται από τους Tonnet, ό.π., 329341∙ Αποστολίδης, ό.π., 277-314∙ Φίλιππος Φιλίππου, Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας:
Ο Γιάννης Μαρής και οι άλλοι, Αθήνα, Πατάκης, 2018∙ Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018, 544 κ.ε.
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Το corpus στο οποίο αναφέρομαι4 αποτελείται από ένα ετερογενές σύνολο
17 έργων, εκ των οποίων 15 μυθιστορήματα, μία συλλογή διηγημάτων και ένα
διήγημα. Τα έργα είναι: τα τελευταία τρία μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή
(1916-1979), που δημοσιεύτηκαν αρχικά σε εφημερίδες και την ίδια χρονιά κυκλοφόρησαν σε μορφή βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Περγαμηνή: Η τρίτη αλήθεια (Επίκαιρα, 1974), Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη (Ακρόπολις, 1976) και
Η απαγωγή (Ακρόπολις, 1978)∙ το παιδικό μυθιστόρημα Η εξαφάνιση του Ανταίου5
της πολυγραφότατης και βραβευμένης Άλκης Γουλιμή (1926-2000), στο οποίο η
έρευνα σχετικά με την εξαφάνιση μιας τεχνολογικής συσκευής εναλλάσσεται με
πολυσέλιδες παρεκβάσεις διδακτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στη διδασκαλία
της αστρονομίας στους μικρούς αναγνώστες∙ το μυθιστόρημα Ο κυνηγός φαντασμάτων,6 το πρώτο αστυνομικό της Αθηνάς Κακούρη (γενν. 1928), η οποία στη
συνέχεια θα ασχοληθεί κυρίως με το ιστορικό μυθιστόρημα∙ το σύντομο μυθιστόρημα Κάθε νύχτα και ένας φόνος7 του Ανδρέα Κουβελογιάννη (1939), δημοσιογράφου και εκδότη των περιοδικών Αθηναϊκές νύχτες και Θαυμάσιο∙8 το σατιρικό
και πειραματικό μυθιστόρημα Γκουντ μπάι μίστερ Παπ9 του Νίκου Πλατή (γενν.
1951), συγγραφέα χιουμοριστικών έργων, κόμικς και παιδικών βιβλίων, δημοσιογράφου καθώς και τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού παραγωγού∙ τα μυθιστορήματα Περιπέτεια στη Σαμοθράκη και Ανατομία ενός φόνου10 του Δημήτρη Χανού
(1928-2003), συγγραφέα έργων περιπέτειας, μεταφραστή αγγλικών, συνεργάτη
4. Οφείλω ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον Φίλιππο Φιλίππου, που με βοήθησε να εντοπίσω τα πιο
σπάνια από αυτά τα βιβλία, αντλώντας και από την προσωπική του βιβλιοθήκη. Ευχαριστώ και τη
Μαρία Νικολοπούλου, από την οποία έμαθα για το μυθιστόρημα του Νίκου Πλατή.
5. Άλκη Γουλιμή, Η εξαφάνιση του Ανταίου, Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1974.
6. Αθηνά Κακούρη, Ο κυνηγός φαντασμάτων, Αθήνα, Πλειάς, 1974. Δεν συμπεριλαμβάνω σε
αυτή την έρευνα τη συλλογή διηγημάτων της ίδιας Αλάτι στα φυστίκια, η οποία κυκλοφόρησε το
1974 από τον Ερμή, αλλά απαρτίζεται από διηγήματα που δημοσιεύτηκαν στον Ταχυδρόμο κατά τη
δεκαετία του ’60. Το ίδιο ισχύει και για το μυθιστόρημα των Στράτη Μυριβήλη, Μ. Καραγάτση,
Άγγελου Τερζάκη και Ηλία Βενέζη, Το μυθιστόρημα των τεσσάρων, Αθήνα, Εστία, 1979, που είχε
πρωτοδημοσιευτεί σε συνέχειες στην εφημερίδα Ακρόπολις το 1958.
7. Ανδρέας Κουβελογιάννης, Κάθε νύχτα και ένας φόνος, χ.τ., Ντέσσυ Πρεςς, χ.χ. Σύμφωνα με τον
Φιλίππου, ό.π., 402, και με τη βιβλιογραφία της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (https://www.elsal.gr/el/bibliography/bibliography-1970-1980/βιβλιογραφία-1974.html, τελευταία επίσκεψη, 3.3.2020), το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1974, ενώ σύμφωνα με τον Νίκο Πλατή («Το αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα», Αντί, τχ. 137 [26 Οκτ. 1979], 38-42: 41) το 1973.
8. Το περιοδικό Αθηναϊκές νύχτες κυκλοφόρησε από το 1970 έως το 2000, ενώ η κυκλοφορία
του Θαυμάσιου ξεκίνησε το 1978 αλλά δεν κατάφερα να εξακριβώσω πότε ακριβώς σταμάτησε.
9. Νίκος Πλατής, Γκουντ μπάι μίστερ Παπ, Αθήνα, [αυτοέκδοση], 1976.
10. Δημήτρης Χανός, Περιπέτεια στη Σαμοθράκη, Αθήνα, εκδ. Σαμοθράκη, 1978, και Δημήτρης
Αθηναίος (= Δημήτρης Χανός), Ανατομία ενός φόνου, Αθήνα, Εκλεκτά μυθιστορήματα [αυτοέκδοση], χ.χ. Η βιβλιογραφία Ε.Λ.Σ.Α.Λ. (https://www.elsal.gr/el/bibliography/bibliography-1980-1990/
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της Μάσκας και του Μυστηρίου, καθώς και εκδότη που είχε κυκλοφορήσει και
μια σειρά μελετών για τη λαϊκή και την αστυνομική λογοτεχνία∙ το κατασκοπευτικό μυθιστόρημα Αποστολή στα Βαλκάνια11 του Αναστάσιου Μπάλκου (19161995), αντιστράτηγου του Στρατού Ξηράς και υπουργού Δημόσιας Τάξης επί
Καραμανλή (1977-1980), ο οποίος είχε στο ενεργητικό του δυο δοκίμια και ένα
μυθιστόρημα κατασκοπείας∙ η συλλογή διηγημάτων Στον κύκλο του νόμου και το
μυθιστόρημα Γυμνό μοντέλο12 του Χαράλαμπου Θ. Σταμάτη, ανώτερου στελέχους της Αστυνομίας Πόλεων, ο οποίος είχε ήδη γράψει δοκίμια για την ιστορία
της αστυνομίας∙ το διήγημα Προμελετιμένες [sic] δολοφονίες13 από την ομότιτλη
συλλογή της Αφροδήτης [sic] Σουλουγανή, πιθανώς ψευδώνυμο του Θεοδόση
Γρ. Βουλγαράκη, συγγραφέα μικρών βιβλίων που κυκλοφορούσαν ανά δεκαπενθήμερο στη σειρά «Αληθινές ιστορίες»∙ τα δύο αστυνομικά τσέπης του Στυλιανού
Μωϋσείδη, Ο θάνατος στην Ολυμπία και Μη μαδάς τη μαργαρίτα,14 που αποτελούσαν μέρος μιας σειράς με τους ίδιους κεντρικούς ήρωες∙ και το μυθιστόρημα του
G. J. Rozaki με τίτλο Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, που κυκλοφόρησε
στην ίδια εκδοτική σειρά.15 Τέλος, το φεμινιστικό αστυνομικό μυθιστόρημα Ένα
και ένα κάνουν όσα θες,16 των Τιτίνας Δανέλλη και Μάνου Κοντολέων (γενν.
1946), των οποίων η καριέρα εξελίχθηκε αργότερα στην αστυνομική λογοτεχνία
και στην παιδική λογοτεχνία αντίστοιχα.

βιβλιογραφία-1990.html, τελευταία επίσκεψη, 3.3.2020) τοποθετεί την έκδοση του Ανατομία ενός
φόνου το 1980, ενώ ο Χατζηβασιλείου, ό.π., 575, το 1981.
11. Αναστάσιος Μπάλκος, Αποστολή στα Βαλκάνια (Δίκτυα στην Τασκένδη), Αθήνα, ΑτλαντίςΠεχλιβανίδης, 1979.
12. Χαράλαμπος Σταμάτης, Στον κύκλο του νόμου, Αθήνα, Σιδέρης, 1979, και ο ίδιος, Γυμνό
μοντέλο, Αθήνα, Σιδέρης, 1981.
13. Αφροδήτη [sic] Σουλουγανή, Θεοδόσης Γρ. Βουλγαράκης, Προμελετιμένες [sic] δολοφονίες: Αστυνομικό μυθιστόρημα, Αθήνα, Αληθινές ιστορίες, 1980. Παρά τον «παραπλανητικό» υπότιτλο, το βιβλίο απαρτίζεται από τρία μικρά διηγήματα εκ των οποίων μόνο το πρώτο παρουσιάζει
στοιχεία detection, ενώ τα άλλα δύο είναι ερωτικές ιστορίες. Το όνομα της συγγραφέα αναγράφεται
στο εξώφυλλο μαζί με το όνομα του Θεοδόση Γρ. Βουλγαράκη, που έγραψε όλα τα υπόλοιπα βιβλία
της ίδιας σειράς, ο πρόλογος όμως προειδοποιεί ότι το έργο γράφτηκε από τη Σουλουγανή.
14. Στυλιανός Μωϋσείδης, Ο θάνατος στην Ολυμπία, Αθήνα, Όσκαρ Πρεςς (σειρά Nobel), 1981,
και ο ίδιος, Μη μαδάς τη μαργαρίτα, Αθήνα, Όσκαρ Πρεςς (σειρά Nobel), 1981.
15. G. J. Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, Αθήνα, Όσκαρ Πρεςς (σειρά Nobel),
1981. Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν βιογραφικά στοιχεία για τον ή την συγγραφέα. Συμβατικά,
θα χρησιμοποιήσω αρσενικές αντωνυμίες επειδή ο πρωταγωνιστής του βιβλίου είναι άνδρας.
16. Τιτίνα Δανέλλη και Μάνος Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες, Αθήνα, Καστανιώτης,
1981.
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Ποιος είναι ποιος; Ζητήματα ενοχής στα χρόνια του εκδημοκρατισμού
«Κ. Μαρή, φιλοδοξώ προσωπικά να μοιάσω με τον… αστυνόμο Μπέκα!». Σύμφωνα με τον Γιώργο Λεονταρίτη,17 η πρόταση διατυπώθηκε από έναν αξιωματικό
της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της διάλεξης που ο γνωστός μυθιστοριογράφος
έδωσε για το σώμα των αξιωματικών της αστυνομίας μετά από πρόσκληση του
Αναστάσιου Μπάλκου, υπουργού και συγγραφέα κατασκοπευτικών μυθιστορημάτων. Το επεισόδιο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της ικανότητας της αστυνομικής λογοτεχνίας να διεισδύει στο φαντασιακό του αναγνώστη και να επηρεάζει
τη συμπεριφορά του. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό των πολιτιστικών προϊόντων της μαζικής κουλτούρας, αν σκεφτεί κανείς την επιρροή που οι κώδικες
και οι εκφραστικοί τρόποι της ταινίας Ο Νονός, και άλλων παρόμοιων, άσκησαν
πάνω στις συνήθειες πραγματικών εγκληματικών οργανώσεων όπως η μαφία.18
Η επιρροή της αστυνομικής λογοτεχνίας γίνεται ιδιαίτερα βαθιά στον βαθμό που
χαρακτηρίζεται από αναπαραγωγιμότητα: οι αναγνώστες της την προτιμούν όχι
τόσο για την πρωτοτυπία του περιεχομένου ή για την ποιότητα του ύφους –χωρίς
αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά απουσιάζουν–, όσο
για την ποικιλία στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων σχημάτων και προτύπων,
η οποία εγγυάται μια διασκέδαση χωρίς κόπο και ταυτόχρονα εντυπώνεται στον
αναγνώστη μέσω της επανάληψης.19
Ωστόσο, ο αντίκτυπος στο κοινό δεν αποτελεί το μοναδικό στοιχείο που καθιστά το αστυνομικό ένα κοινωνικό είδος∙ η αφηγηματική στρατηγική του προβλέπει την επίλυση μιας υπόθεσης, η οποία αποτελεί την αναπαραγωγή ενός ηθικούφιλοσοφικού διλήμματος∙ αυτό το δίλημμα συχνά συνιστά την πιο οξεία εκδήλωση της παθολογίας της κοινωνίας μέσα στην οποία το έργο γράφτηκε. Η αφήγηση
προβάλλει κοινωνικούς τύπους που αντλούνται από την πραγματικότητα και ο
αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να τους αναγνωρίσει ως πειστικές αναπαραστάσεις ανθρώπων που θα μπορούσε να συναντήσει στην καθημερινότητά του ή,
έστω, που αποτελούν μέρος του περιθωρίου. Έτσι, για να λύσει το μυστήριο, ο
ντετέκτιβ πρέπει να διαθέτει κάποιες ικανότητες κοινωνιολογικού χαρακτήρα, οι
οποίες δεν συνίστανται μόνο στη γνώση της ανθρώπινης και της εγκληματικής

17. Γιώργος Λεονταρίτης, Ο Γιάννης Μαρής και η εποχή του, Αθήνα, Άγρα, 2013, 130.
18. Σχετικά με τη μετάδοση τελετουργιών και τρόπων επικοινωνίας από την κινηματογραφική
μυθολογία της μαφίας στην πραγματική οργανωμένη εγκληματικότητα, βλ. Diego Gambetta, Codes
of the Underworld: How Criminals Communicate, Πρίνστον, Princeton University Press, 2009.
19. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της μαζικής λογοτεχνίας, βλ. Carlo Bordoni,
Il romanzo di consumo: Editoria e letteratura di massa, Νάπολη, Liguori, 1993.
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φύσης, αλλά συμπεριλαμβάνουν και κώδικες και τρόπους λειτουργίας της κοινότητας μέσα στην οποία διαπράχθηκε το έγκλημα.20
Οι χαρακτήρες, η ατμόσφαιρα και το είδος του εγκλήματος συχνά αποκαλύπτουν τη γεωγραφική προέλευση του έργου ή τις προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα, ήδη από την εποχή της αγγλικής αστυνομικής λογοτεχνίας της Golden
Age. Αυτό ακριβώς το ρεύμα της αστυνομικής λογοτεχνίας άσκησε τη σημαντικότερη επιρροή πάνω στην ελληνική παραγωγή της περιόδου 1974-1981, πρωτίστως ως προς το γεγονός πως η αφήγηση επικεντρώνεται κυρίως στο πρόσωπο
του ντετέκτιβ και όχι στο πρόσωπο του παραβάτη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιρροή
δεν προέρχεται από την πρώτη εκδοχή της Golden Age of Detective Fiction, όπου
ο ντετέκτιβ είναι ένας δανδής, ένας εκκεντρικός και ιδιοφυής άνθρωπος, ο οποίος
διακατέχεται από ένα δυνατό αίσθημα λογικής και από έναν βαθύ σεβασμό προς
τις θετικιστικές αξίες και φτάνει στη λύση με τη βοήθεια της επιστήμης (όπως
συμβαίνει, λόγου χάριν, σε πολλά μυθιστορήματα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ)∙
προέρχεται αντίθετα από τα μεταγενέστερα ήδη της Golden Age of Detective
Story, στα οποία πρωταγωνιστούν κοινοί άνθρωποι21 (η Αγκάθα Κρίστι είναι μία
από τους εκπροσώπους αυτής της δεύτερης τάσης εφόσον, εκτός από εκκεντρικούς ντετέκτιβ όπως ο Ηρακλής Πουαρό, δημιούργησε και πρωταγωνιστές όπως
τη Μις Τζέιν Μαρπλ και χαρακτήρες εμπνευσμένους από τους «κοινωνικούς τύπους» της εποχής της).
Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας της περιόδου
έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό: δεν είναι καθόλου αστυνομικοί. Οι αιτίες αυτής της έντονης τάσης μπορούν να εντοπιστούν πιθανώς στην ελάχιστη
υπόληψη της οποίας χαίρει η αστυνομία λόγω της βίαιης συμπεριφοράς της κατά
τη διάρκεια της δικτατορίας και των προηγούμενων ετών. Εξαιρούνται από αυτόν
τον κανόνα μόνο έξι έργα.22 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάμεσά τους είναι η περί20. Σχετικά με το ηθικό-φιλοσοφικό δίλημμα των αστυνομικών και την ομοιότητα των τρόπων
λειτουργίας του ντετέκτιβ με εκείνους του κοινωνιολόγου, βλ. Κώστας Καλφόπουλος, «Ο ντετέκτιβ
ως κοινωνιολόγος: Σκέψεις για το “αστυνομικό”, την αστυνομική έρευνα και μια παρέκβαση για το
νουάρ», στο Αστυνομική λογοτεχνία. Επιστημονικό συμπόσιο (30 και 31 Μαρτίου 2012), επιμ. Ουρανία Καϊάφα, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής:
Σχολή Μωραΐτη), 2015, 25-36, και Δημοσθένης Κούρτοβικ, «Από την αίρεση στην ορθοδοξία;»,
στο Αστυνομική λογοτεχνία. Επιστημονικό συμπόσιο, ό.π., 37-42.
21. Μολονότι, όπως παρατηρεί ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, ό.π., 40, αυτή η προτίμηση της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας προς τους «μέσους» πρωταγωνιστές εκτείνεται και εκτός της
περιόδου που μελετάται εδώ, αξίζει να θυμίσουμε πως η πρόσφατη επιτυχία του νουάρ άλλαξε αυτή
την τάση.
22. Αναφέρομαι στα Χανός, Ανατομία ενός φόνου, ό.π.∙ Σουλουγανή, Προμελετημένες δολοφονίες, ό.π.∙ Κουβελογιάννης, Κάθε νύχτα και ένας φόνος, ό.π. (όπου όμως το πρόσωπο του αστυ-
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πτωση του Χαράλαμπου Σταμάτη, τα βιβλία του οποίου φαίνεται να εντάσσονται
σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης της εικόνας του αστυνομικού. Χαλκέντερος συγγραφέας πάνω από 700 άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εξειδικευμένα περιοδικά και εφημερίδες,23 σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένα στην ιστορία της
Αστυνομίας Πόλεων, και δύο απολογητικών δοκιμίων για τον θεσμό της αστυνομίας,24 με τα δυο του λογοτεχνικά έργα ο Σταμάτης φαίνεται να θέλει να μεταφέρει μια απολύτως καθησυχαστική εικόνα των συναδέλφων του: οι αστυνομικοί
απεικονίζονται ως πειθαρχημένοι και επιμελείς σωτήρες εγκληματιών, οι οποίοι
οδηγούνται στον ορθό δρόμο χωρίς τη χρήση βίας. Μια δεύτερη εξαίρεση στον
κανόνα αποτελεί το σατιρικό μυθιστόρημα Γκουντ μπάι μίστερ Παπ του Νίκου
Πλατή, το οποίο, μέσω μιας παρωδίας του είδους, πραγματοποιεί μια οξεία κριτική του αντικομμουνισμού, του φασισμού και της βίας του, καθώς και του θεσμού
της αστυνομίας, την οποία ο Πλατής αναπαριστά ως ένα σύμφυρμα άχρηστων και
βίαιων ατόμων.
Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές των μυθιστορημάτων της περιόδου, ακόμη
και όταν είναι αστυνομικοί, είναι ως επί το πλείστον εκπρόσωποι της μικρομεσαίας τάξης,25 των οποίων η καθημερινότητα οργανώνεται γύρω από τις υποχρεώσεις της δουλειάς και τις επαφές με την οικογένεια και τους φίλους. Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για δημοσιογράφους –παρόλο που υπάρχουν και ένας
γιατρός,26 ένας αρχιτέκτονας27 και ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ–,28 οι οποίοι ακόμη
και όταν πλουτίζουν δεν ξεχνούν την καταγωγή τους και τις απλές χαρές του νοικοκύρη της μικρομεσαίας τάξης.29 Το επάγγελμα του δημοσιογράφου, αν από τη
μία αποτελεί ενός είδους alter ego του συγγραφέα, από την άλλη προσδίδει στον
νομικού πλαισιώνεται από έναν συμπρωταγωνιστή δημοσιογράφο)∙ Μαρής, Η απαγωγή, Αθήνα,
Περγαμηνή, 1978 (πρόκειται για τον γνωστό αστυνόμο Μπέκα)∙ Πλατής, Γκουντ μπάι μίστερ Παπ,
ό.π.∙ Σταμάτης, Στον κύκλο του νόμου, ό.π., και ο ίδιος, Γυμνό μοντέλο, ό.π.
23. Οι βιβλιογραφικές αναφορές όλων των δημοσιευμάτων του Χαράλαμπου Σταμάτη καταχωρούνται στο τέλος των βιβλίων του.
24. Χαράλαμπος Σταμάτης, Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων (1921-1971) και οι αστυνομικοί
θεσμοί εν Ελλάδι από της βαθειάς αρχαιότητος, Αθήνα, Φραγκούλη, 1971, και ο ίδιος, Παλαιοί συγγραφείς και αστυνομικός ορθολογισμός, Αθήνα, Σιδέρη, 1978.
25. Πρόκειται για μια τάση αρκετά διαδεδομένη και σε προηγούμενες δεκαετίες, αν κρίνουμε
τουλάχιστον από την παραγωγή του Γιάννη Μαρή. Στα χρόνια 1974-1981 μοναδική εξαίρεση στο
φαινόμενο αποτελεί το μυθιστόρημα των Δανέλλη και Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες,
ό.π., όπου δεν υπάρχει μόνο ένας πραγματικός πρωταγωνιστής, ενώ μερικοί από τους χαρακτήρες
είναι πλούσιοι αστοί.
26. Κακούρη, Ο κυνηγός φαντασμάτων, ό.π.
27. Μαρής, Η τρίτη αλήθεια, Αθήνα, Ατλαντίς, 2001.
28. Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, ό.π.
29. Ό.π.
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πρωταγωνιστή μια ευρεία κινητικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να έρχεται σε
επαφή με ανθρώπους και περιβάλλοντα άλλων τάξεων.
Οι πρωταγωνιστές των περισσότερων μυθιστορημάτων κινούνται στην πρωτεύουσα. Παρόλο που δεν λείπουν εκδρομές εκτός πόλης30 ή σε παραθαλάσσιες
τοποθεσίες,31 το μεγαλύτερο μέρος των ντετέκτιβ έχουν ως έδρα την Αθήνα32 και
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους στο αστικό περιβάλλον, σε εσωτερικούς
χώρους, που αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς τους (το σπίτι όπου κάποιος
τους περιμένει ή το γραφείο όπου ανταλλάσσουν απόψεις με τους συναδέλφους),
και δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, στους οποίους όμως δεν ανήκουν.
Αυτή η κίνηση από έναν προσωπικό εσωτερικό χώρο προς τα έξω, και έπειτα
πάλι προς έναν άλλο εσωτερικό αλλά ξένο χώρο, διαφαίνεται εντονότερα καθώς
αντιστοιχεί σε μια διχοτομία που κυριαρχεί σε αυτή την ομάδα βιβλίων: αν η
κοινωνική τάξη του ντετέκτιβ αναδεικνύεται ξεκάθαρα, εξίσου ξεκάθαρο είναι το
γεγονός ότι το έγκλημα πραγματοποιείται έξω από αυτήν. Έτσι, οι ένοχοι, και σε
πολλές περιπτώσεις και τα θύματά τους, ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα «άλλη»
σε σχέση με τη μικρομεσαία τάξη, ή είναι άτομα που επιχειρούν μια κοινωνική
αναρρίχηση και προσπαθούν να ενταχτούν σε έναν κόσμο που τους είναι ξένος.
Η τελευταία περίπτωση συναντάται στα μυθιστορήματα του Μαρή, όπου, όπως
επανειλημμένα τόνισε ο Ανδρέας Αποστολίδης, το έγκλημα προέρχεται από τη
σύγκρουση μεταξύ φτώχειας και πολυτέλειας, ενώ «ο δούρειος ίππος για την εισδοχή στο πολυτελές από την ανδρική σκοπιά είναι ο ζιγκολό, και από τη γυναικεία
η μετρέσα».33 Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και στο μυθιστόρημα των Δανέλλη και
Κοντολέων, όπου κίνητρο για το έγκλημα αποτελεί η διάψευση της φιλοδοξίας
μιας πρωταγωνίστριας να γίνει η γυναίκα του υπουργού, αλλά και σε άλλα έργα.34
Σε άλλες περιπτώσεις οι ένοχοι προέρχονται από το εξωτερικό, και φθάνουν στη
30. Μωϋσείδης, Ο θάνατος στην Ολυμπία, ό.π.∙ Μπάλκος, Αποστολή στα Βαλκάνια, ό.π.
31. Δανέλλη και Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες, ό.π.∙ Χανός, Περιπέτεια στη Σαμοθράκη, ό.π.∙ Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, ό.π.∙ Μαρής, Η τρίτη αλήθεια, ό.π.
32. Αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την τάση μόνο το μυθιστόρημα της Κακούρη, Ο κυνηγός φαντασμάτων, ό.π., το μοναδικό που διαδραματίζεται αποκλειστικά σε νησί.
33. Ανδρέας Αποστολίδης, «Το σταυρόλεξο, ο Αποστολίδης και ο συγγραφικός κόσμος του
Γιάννη Μαρή», στο Αστυνομική λογοτεχνία. Επιστημονικό συμπόσιο, ό.π., 145-152: 146.
34. Στο Κουβελογιάννης, Κάθε νύχτα και ένας φόνος, ό.π., η ένοχη είναι μια γυναίκα που προέρχεται από τον υπόκοσμο, η οποία σκοτώνει για να διατηρήσει την προνομιούχα θέση που απέκτησε
μέσω του γάμου της με έναν πλούσιο άνδρα∙ στο Μωϋσείδης, Ο θάνατος στην Ολυμπία, ό.π., ο
ένοχος είναι ένας αγρότης ο οποίος, έχοντας κατακτήσει οικονομική ευμάρεια χάρη στη σκληρή
δουλειά, μετατρέπεται σε εγκληματία προσπαθώντας να γίνει πλούσιος∙ στο Σουλουγανή, Προμελετημένες δολοφονίες, ό.π., ένας πλούσιος άνδρας σκοτώνει τη γυναίκα του για να μπορέσει να ζήσει
ελεύθερα με την ερωμένη του, μια γυναίκα της νύχτας.
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χώρα για να πραγματοποιήσουν ένα έγκλημα εις βάρος άλλων ξένων σε ελληνικό
έδαφος, όπως ο «τούρκος […] αλλά με γερμανικό διαβατήριο» του Περιπέτεια
στη Σαμοθράκη,35 ή οι γαλλοκαναδοί τρομοκράτες του Μη μαδάς τη μαργαρίτα.36
Στο Ο θάνατος στην Ολυμπία37 ο ένοχος είναι Έλληνας, που όμως τον ώθησε
στο κατεξοχήν αντιπατριωτικό έγκλημα της αρχαιοκαπηλίας και στον πολλαπλό
φόνο μια ομάδα Αμερικανών και Ελληνοαμερικανών που υπηρετούν το «εβραϊκό λόμπι»∙ στο Ο κυνηγός φαντασμάτων38 η ένοχη ανήκει σε διάφορες κατηγορίες ετερότητας: είναι η μοναδική ξένη πρωταγωνίστρια, μια Αγγλίδα πρώην χορεύτρια, η οποία είχε παντρευτεί έναν ζάμπλουτο Κερκυραίο και σκοτώνει τον
πρώην άνδρα της και συμπατριώτη, ο οποίος προσπαθεί να καταστρέψει τη νέα
πλούσια ζωή της.
Έτσι αναδύεται ως απόλυτος πρωταγωνιστής και θετικός ήρωας ο εκπρόσωπος της μικρομεσαίας τάξης, ο οποίος εκφράζει μια μετριοπάθεια που δεν έχει
καμία σχέση με τον πολιτικό μανιχαϊσμό και με τις εντάσεις που είχαν σημειωθεί στη δημόσια σφαίρα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Μέσω της επίλυσης της
υπόθεσης και μέσω της επιστροφής από το εγκληματικό χάος –που είχαν δημιουργήσει κατεξοχήν «έτεροι» χαρακτήρες– στην «κανονικότητα» και την τάξη, ο
μικρομεσαίος άνδρας αναλαμβάνει τον ρόλο του φύλακα της κοινωνικής ηθικής:
ο υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη δεν είναι, εδώ, το οπλισμένο χέρι των αρχών ή η
προπαγάνδα ενός κόμματος, αλλά ο κοινός άνθρωπος, ο οποίος επανακτεί την
κυριότητα πάνω στην καθημερινότητά του και αποδεικνύεται ικανός, όταν χρειάζεται, να πειθαρχήσει τον ίδιο τον εαυτό του.39
Σύμφωνα με τον Slavoj Žižek,40 η αστυνομική λογοτεχνία σκηνοθετεί μπροστά στα μάτια του αναγνώστη μια φαντασίωση που βασίζεται στη συλλογική
διάσταση της δολοφονίας. Στις υποθέσεις φόνου, ένα σύνολο ύποπτων ομαδοποιείται μέσα από ένα αίσθημα ενοχής που εν δυνάμει μπορεί να καταστήσει τον
καθένα ένοχο, διότι όλοι έχουν το κίνητρο και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το έγκλημα. Ο ρόλος του ντετέκτιβ συνίσταται στη διάλυση αυτού του διάχυτου αισθήματος ενοχής, εντοπίζοντας έναν συγκεκριμένο ένοχο και απενοχοποιώντας κατ’ επέκταση τους υπόλοιπους ύποπτους.
35. Χανός, Περιπέτεια στη Σαμοθράκη, ό.π., 172.
36. Μωϋσείδης, Μη μαδάς τη μαργαρίτα, ό.π.
37. Μωϋσείδης, Ο θάνατος στην Ολυμπία, ό.π.
38. Κακούρη, Ο κυνηγός φαντασμάτων, ό.π.
39. Αναφέρομαι στον πρωταγωνιστή του Μαρή, Η τρίτη αλήθεια, ό.π., ο οποίος, όταν αντιλαμβάνεται ότι ο ίδιος είναι ο δολοφόνος, παραδίδεται οικειοθελώς στην αστυνομία.
40. Bλ. Slavoj Žižek, Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Κέιμπριτζ (Μασαχουσέτη), MIT, 1991, 48-66: 59.
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Στα συγκεκριμένα μυθιστορήματα η βία μετατοπίζεται έξω από την περίμετρο
της μικρομεσαίας τάξης, και μερικές φορές και στο εξωτερικό, ενώ τα εγκλήματα, με δύο μόνο εξαιρέσεις,41 δεν αποκαλύπτουν κανένα πολιτικό υπόβαθρο.
Έτσι, η αστυνομική λογοτεχνία της πρώιμης Μεταπολίτευσης φαίνεται να βάζει
σε λειτουργία μια διαδικασία κάθαρσης, η οποία απελευθερώνει τον μέσο Έλληνα από το τραύμα του «εσωτερικού εχθρού» γύρω από το οποίο είχε συγκροτηθεί
η εθνική ταυτότητά του κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών,42 ενώ
παράλληλα του προσφέρει έναν «εξωτερικό εχθρό» που τον απενοχοποιεί από τη
δολοφονική επιθυμία. Η λειτουργία απόδρασης και διασκέδασης των μυθιστορημάτων, η οποία μερικές φορές δηλώνεται ανοιχτά στον πρόλογο ή και μέσα στο
βιβλίο,43 δεν υλοποιείται εδώ, όπως είδαμε ότι συμβαίνει σε άλλες λογοτεχνίες,
μέσω μιας αναζήτησης των ενοχών της κοινωνίας∙ αντίθετα, διακρίνεται για την
απενοχοποίηση, η οποία φαίνεται να εκφράζει μια άρνηση απέναντι στην «ανάγκη πραγμάτευσης του ζητήματος της ενοχής ή της αθωότητας του έθνους κατά
την περίοδο της δικτατορίας».44
Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, λόγω του έντονου αντικομμουνισμού, η κυβέρνηση είχε υιοθετήσει μια στρατηγική «οικειοθελούς αμνησίας»45 απέναντι στα
γερμανικά εγκλήματα, η οποία είχε δημιουργήσει μια διάσταση ανάμεσα στη συλλογική μνήμη και στον δημόσιο λόγο. Με την αρχή της Μεταπολίτευσης, η Αριστερά προσπάθησε να καλύψει αυτό το χάσμα, επαναπροτείνοντας την εικόνα του
γερμανού εχθρού και της αντιφασιστικής αξίας της Αντίστασης, ως αντίθετα στον
«αμερικανισμό»,46 για να συνεισφέρει στη συγκρότηση μιας καινούριας έννοιας του
41. Πρόκειται για το Πλατής, Γκουντ μπάι μίστερ Παπ, ό.π., και το Μπάλκος, Αποστολή στα
Βαλκάνια, ό.π., αντικομμουνιστικό και στρατοκρατικό έργο. Στο Μωϋσείδης, Μη μαδάς τη μαργαρίτα, ό.π., η υπόθεση τρομοκρατίας δεν σχετίζεται με τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, παρόλο που
διαδραματίζεται σε ελληνικό έδαφος.
42. Βλ. Κ. Δοξιάδης, «Η ιδεολογία στη μεταπολεμική Ελλάδα», Λεβιαθάν, τχ. 13 (1993), 135-147.
43. Χανός, Ανατομία ενός φόνου, ό.π.· ο ίδιος, Περιπέτεια στη Σαμοθράκη, ό.π.∙ Δανέλλη και
Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες, ό.π., 9. Στη σελίδα 26 του ίδιου βιβλίου, ένας εκδότης
εκφράζει και ένα εγκώμιο της απολιτίκ μαζικής λογοτεχνίας: «Ο κόσμος κουράστηκε με την ψευτοκουλτούρα, με την όρθια διανόηση. Βαρέθηκε τα αντιστασιακά, γιατί ξαφνικά ανακάλυψε ότι
και οι ίδιοι οι δικτάτορες παριστάνουν τώρα τους αντιστασιακούς. Άσε πια εκείνα της Κατοχής και
του Εμφυλίου. […] Δεν δίνει κανείς δεκάρα για να προβληματιστεί με τους ανούσιους προβληματισμούς του άλλου. Θέλει κάτι ελαφρό, χιουμοριστικό. Ευχάριστο».
44. Τζένη [Ζηνοβία] Λιαλιούτη, «Ο αντιαμερικανισμός και το εθνικό αφήγημα της Μεταπολίτευσης, 1974-1985: Ανορθολογικά στοιχεία, ορθολογικές χρήσεις», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή,
Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο,
2015, 197-210: 198.
45. Ό.π.
46. Για τον όρο «αμερικανισμός», βλ. Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα,
1947-1989, Αθήνα, Ασίνη, 2016, και συγκεκριμένα το κεφάλαιο «Η έννοια του αμερικανισμού στον
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πατριωτισμού. Καθιστώντας τον ξένο, και κάποιες φορές συγκεκριμένα τον Αμερικανό,47 αποδιοπομπαίο τράγο που αναλαμβάνει το βάρος της κηλίδας της βίας,
τα έργα αυτά εκφράζουν με τον τρόπο τους και το καινούριο αντιδυτικό αφήγημα.

Αναπαραστάσεις του φύλου στα χρόνια του φεμινισμού
Και στις έμφυλες αναπαραστάσεις η αστυνομική λογοτεχνία αυτής της περιόδου
επηρεάζεται από την αγγλική και τη γαλλική λογοτεχνία. Είναι λίγες οι περιπτώσεις
όπου ο «μικρομεσαίος» άνδρας, του οποίου η συγκεκριμένη λογοτεχνία φαίνεται
να αποτελεί την εποποιία, είναι ένας μοναχικός άνθρωπος, με λίγους ή αδύναμους
κοινωνικούς δεσμούς∙48 συχνότερα ο πρωταγωνιστής ενσαρκώνει τον ρόλο του
κουβαλητή, δηλαδή του τρυφερού οικογενειάρχη που φροντίζει τους δικούς του
και προνοεί για τα προς το ζην τους μέσω της επαγγελματικής επιτυχίας την οποία
οφείλει στην εμπειρία και στην εξυπνάδα του, χωρίς τη χρήση βίας. Η οικογένεια
αποτελεί το καταφύγιό του, έναν χώρο υποστήριξης στον οποίο μπορεί το βράδυ
να επιστρέψει, έχοντας περάσει τη μέρα παλεύοντας ενάντια στην παρανομία ή –σε
μία μόνο περίπτωση– μετά από μια εξωσυζυγική περιπέτεια∙49 η οικογένεια μερικές φορές περιλαμβάνει τους γονείς∙50 πολύ συχνότερα, όμως, ο κύριος δεσμός του
πρωταγωνιστή είναι η σύζυγός του, μερικές φορές και μητέρα των παιδιών του,51
η οποία απεικονίζεται τόσο λιτά που δεν μοιάζει με πραγματικό χαρακτήρα αλλά
με την αρχέτυπη ιδέα της σιωπηρής και πιστής συντρόφου, σύμβολο σταθερότητας
και ζεστασιάς. Αυτή η κλασική εικόνα της οικογένειας συναντάται και στο μοναδικό παιδικό μυθιστόρημα του corpus, όπου τα αρσενικά και θηλυκά στερεότυπα της
οικιακής ζωής αναπαράγονται διδακτικά και για τα παιδιά.52 Μονάχα στην περίπτωση του Κουβελογιάννη απαντάται μια αρρενωπότητα διαφορετικού τύπου, που
συμφιλιώνει την εικόνα του μέσου οικογενειάρχη με εκείνη του ασυγκίνητου και
δημόσιο λόγο, 1947-1967».
47. Εκτός από τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν, μια αρνητική εικόνα των Βορειοαμερικανών εντοπίζεται και στο Γουλιμή, Η εξαφάνιση του Ανταίου, ό.π.
48. Μαρής, Η τρίτη αλήθεια, ό.π., και ο ίδιος, Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη, Αθήνα, Περγαμηνή, 1976∙ Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, ό.π.
49. Η μοναδική περίπτωση προδοσίας της οικογένειας παρουσιάζεται στο Χανός, Περιπέτεια
στη Σαμοθράκη, ό.π., αλλά στο τέλος του μυθιστορήματος αποκαλύπτεται ότι ήταν απλώς όνειρο.
50. Μωϋσείδης, Μη μαδάς τη μαργαρίτα, ό.π., και ο ίδιος, Ο θάνατος στην Ολυμπία, ό.π.
51. Μαρής, Η απαγωγή, ό.π.∙ Κουβελογιάννης, Κάθε νύχτα και ένας φόνος, ό.π.∙ Κακούρη, Ο
κυνηγός φαντασμάτων, ό.π.∙ Μωϋσείδης, Μη μαδάς τη μαργαρίτα, ό.π., και ο ίδιος, Ο θάνατος στην
Ολυμπία, ό.π.
52. Γουλιμή, Η εξαφάνιση του Ανταίου, ό.π.
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βίαιου ντετέκτιβ των αμερικανικών hard-boiled, ο οποίος δεν διστάζει να χτυπήσει
τους υπόπτους και στο τέλος να σκοτώσει όλους τους ενόχους.
Στο ζευγάρι, που αποτελείται από τον φρόνιμο οικογενειάρχη και τη διακριτική και νοικοκυρά σύζυγό του, προστίθεται και εκείνο που αποτελείται από τη
femme fatale της υψηλής κοινωνίας και τον ντετέκτιβ που γοητεύεται από αυτήν.
Πρόκειται για μοιραίες γυναίκες της αθηναϊκής νύχτας, που μοιάζουν με εκείνες
που εμφανίζονταν στα διηγήματα των περιοδικών Μάσκα και Μυστήριο, και που
εμπνέονται από τα έργα του James Cain.53
Σ’ αυτό το πανόραμα στερεοτυπικών αναπαραστάσεων φύλου υπάρχουν και
μερικές εξαιρέσεις, που αφορούν πρωτότυπους χαρακτήρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μυθιστορήματα του Δημήτρη Χανού, όπου εμφανίζονται σύνθετοι και πλήρεις θηλυκοί χαρακτήρες. Στο Ανατομία ενός φόνου κεντρική θέση κατέχει η Μάρα, η δολοφόνος, μια γυναίκα μέσης ηλικίας τόσο χειραφετημένη που είναι έτοιμη να πληρώσει έναν νεαρό προκειμένου να κάνει σεξ μαζί
του. Η προσωπική της ιστορία παρουσιάζεται μέσα από ένα ψυχολογικό πρίσμα
που προκαλεί τη συμπάθεια του αναγνώστη. Στο Περιπέτεια στη Σαμοθράκη, μια
άλλη γυναίκα μέσης ηλικίας, διαζευγμένη και άτεκνη, προσπαθεί να ξεκινήσει
μια καινούρια ζωή με τον πρωταγωνιστή. Πρόκειται για «μοντέρνες» γυναίκες
που δεν προσωποποιούν απλώς μια αφηγηματική λεπτομέρεια, αλλά συνεισφέρουν ενεργά στην πλοκή.
Και στα δύο μυθιστορήματα του Στυλιανού Μωϋσείδη εμφανίζεται ένας νέος
γυναικείος χαρακτήρας, παρόλο που περιγράφεται με τα στοιχεία ενός στερεότυπου: πρόκειται για τον χαρακτήρα της φεμινίστριας, τον οποίο ενσαρκώνει η
Νταίζη, η φιλενάδα του δημοσιογράφου-ντετέκτιβ. Η Νταίζη είναι μια όμορφη
γυναίκα και πολλά υποσχόμενη ηθοποιός, της οποίας η καριέρα δυσκολεύεται
να απογειωθεί εξαιτίας του σιγματισμού της. Η αφηγηματική θέση της μέσα στη
διήγηση παρουσιάζεται αντιφατικά, με βάση κάποια χαρακτηριστικά: η Νταίζη
είναι μια νεαρή χειραφετημένη και φιλόδοξη κοπέλα που είναι διατεθειμένη να
αντιμετωπίσει τους φόβους της, προκειμένου να κατακτήσει τους επαγγελματικούς στόχους της· «δεν ανεχότανε να την “χρησιμοποιούν”»,54 και διατηρεί με
53. Femme fatale και ντετέκτιβ που γοητεύονται από αυτές εμφανίζονται στο Μαρής, Η τρίτη
αλήθεια, ό.π., και ο ίδιος, Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη, ό.π.∙ Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο
δολοφονίας, ό.π.∙ Δανέλλη και Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες, ό.π. Στο Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, ό.π., η συνύπαρξη δύο πρωταγωνιστών –ενός αστυνομικού και ενός
δημοσιογράφου– επιτρέπει τη διατήρηση της εικόνας του οικογενειάρχη, την οποία ενσαρκώνει ο
αστυνομικός, και της εικόνας του μοναχικού άνδρα που εκτιμά τις επικίνδυνες γυναίκες, την οποία
αντιπροσωπεύει ο δημοσιογράφος.
54. Μωϋσείδης, Ο θάνατος στην Ολυμπία, ό.π., 71.
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τον φίλο της μια σχέση ελεύθερη. Σύμφωνα με τον παντογνώστη αφηγητή, η ματιά του οποίου σχεδόν ταυτίζεται με τη θέση του πρωταγωνιστή, αυτά τα στοιχεία
καθιστούν την πρωταγωνίστρια μια «φανατική φεμινίστρια».55 Η Νταίζη παρουσιάζεται συνάμα ως ένα αστείο πρόσωπο του οποίου ο κύριος ρόλος μέσα στην
αφήγηση είναι να προκαλέσει το γέλιο: η δουλειά της δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα
πραγματικό επάγγελμα,56 η ίδια δεν αντιλαμβάνεται το ελάττωμα που έχει στην
άρθρωση, το οποίο είναι ξεκάθαρο στους άλλους, ενώ συχνά πέφτει σε κρίσεις
πανικού μπροστά σε καταστάσεις κινδύνου. Ο φίλος της Χάρης τη χειραγωγεί με
ευκολία και ανέχεται τις απόψεις της μόνο επειδή είναι πεπεισμένος πως η σταδιοδρομία της δεν θα εξελιχθεί ποτέ και, κατά συνέπεια, η ίδια κάποια στιγμή θα
εγκαταλείψει την προσπάθεια. Έτσι, «ο Χάρης, που μπορούσε να βλέπει τα πράγματα αντικειμενικά, της επιφύλασσε έναν ρόλο πολύ ωραιότερο, χωρίς βέβαια
χειροκροτήματα και προβολείς, αλλά με ουσιαστικότερη αποστολή. Τον ρόλο της
συζύγου και της μητέρας».57 Ωστόσο, και παρόλο που η Νταίζη παρουσιάζεται
ως μια κωμική καρικατούρα, δεν αποτελεί απλώς ένα θετικό πρόσωπο του έργου
(πίσω από τη φανατική φεμινίστρια κρύβεται μια καλή κοπέλα), αλλά είναι και το
πρόσωπο στο οποίο αφιερώνεται το μεγαλύτερο μέρος των δύο μυθιστορημάτων,
καθώς και εκείνο που παρουσιάζεται με τον πλέον λεπτομερή τρόπο. Κοντολογίς,
ο νέος χαρακτήρας της φεμινίστριας δημιουργεί συμπάθεια στον αναγνώστη,
διότι της αφαιρείται ο πολιτικός χαρακτήρας, και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία που
θα την καθιστούσαν απειλή για την καθεστηκυία τάξη.
Μια αναπαράσταση φύλου που αξίζει να σημειωθεί συναντάμε και στον Κυνηγό φαντασμάτων της Αθηνάς Κακούρη και στο Ένα και ένα κάνουν όσα θες των
Δανέλλη και Κοντολέων.
Ο Κυνηγός φαντασμάτων διαδραματίζεται στην Κέρκυρα. Η αφήγηση χαρακτηρίζεται από έναν ελαφρύ και ειρωνικό τόνο που προέρχεται κυρίως από την
έντονη αντίθεση που δημιουργείται μεταξύ του σταθερού και λογικού χαρακτήρα
του πρωταγωνιστή Θεόδωρου και της εκκεντρικότητας των άλλων προσώπων,
κυρίως σε επίπεδο σεξουαλικών ηθών και φύλου. Σε αντίθεση με τη συμβατική
και αρκετά τετραγωνισμένη κοινωνική αρρενωπότητα του Θεόδωρου, οι άλλοι
χαρακτήρες, που παρουσιάζουν μια αντικομφορμιστική ταυτότητα φύλου και μια
πιο ελεύθερη σεξουαλικότητα, είναι: αρχικά ο Νένης, που με την πλουμιστή και
θηλυπρεπή γκαρνταρόμπα του, την προδιάθεσή του στη διασκέδαση και στη γυ55. Ό.π., 71, 73 κ.ε.
56. Όταν ο συγγραφέας αναφέρεται στη θεατρική σταδιοδρομία της νεαρής πρωταγωνίστριας
χρησιμοποιώντας τον όρο «επάγγελμα», τον βάζει πάντοτε μέσα σε εισαγωγικά για να υποδείξει την
ακαταλληλότητα του όρου ως προς την ηθοποιία.
57. Μωϋσείδης, Ο θάνατος στην Ολυμπία, ό.π., 71.
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ναικεία παρέα, ενσαρκώνει το ακριβώς αντίθετο στερεότυπο σε σχέση με τον
πρωταγωνιστή∙ ο οικογενειάρχης Μιμίκος Καραπάνος, που ανέχεται ξεκάθαρα
τη διαρκή παρουσία του Νένη, παρόλο που πρόκειται για τον εραστή της συζύγου
του, της Σύνθια, μιας πρώην χορεύτριας αγγλικής καταγωγής∙ και, τέλος, η Ανέτα, πρωταγωνίστρια και φιλενάδα του Θεόδωρου, μια δραστήρια και αυτόνομη
γυναίκα η οποία, μολονότι ερωτευμένη, δεν χάνει την ευκαιρία να τονίσει την
ανεξαρτησία της και να διασκεδάσει τη ζήλια και την περιορισμένη οπτική του
συντρόφου της. Αυτή στο τέλος θα λύσει το μυστήριο μαζί με τον πατέρα της και
θα βοηθήσει στη σύλληψη της δολοφόνου, ενώ ο Θεόδωρος θα εξαπατηθεί. Η
δολοφόνος θα αποδειχθεί πως είναι η Σύνθια.
Η ειρωνεία, που στηρίζεται στην παρουσία δύο ισχυρών, ανεξάρτητων γυναικών, εκ των οποίων η μία είναι ικανή να επιλύσει ένα έγκλημα και η άλλη να το
διαπράξει, φαινομενικά έχει ως σκοπό τη διακωμώδηση των στερεότυπων που
σχετίζονται με το φύλο. Αυτή η ατμόσφαιρα, όμως, σύντομα κλονίζεται από μια
πληθώρα σχολίων που επιφέρουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: δεν διακωμωδούν τα στερεότυπα, αλλά τελικά τα υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, η Ανέτα
δυσκολεύεται να αποδεχθεί πως ο υπαίτιος του εγκλήματος είναι η Σύνθια:
Δυσκολότερα συνδυάζω μια κοπέλα με τέτοιες βίαιες πράξεις. Εξάλλου οι άνδρες,
και μάλιστα στην ηλικία του Μιμίκου, έχουν αδυναμία για τις κοπέλες. Ή μάλλον
[…] οι κοπέλες ξέρουν καλύτερα πώς να φέρουν βόλτα έναν άντρα στην ηλικία του
Μιμίκου, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε βίαια μέσα.58

Έτσι προκύπτει μια σειρά ερωτημάτων που σχετίζονται με την εικόνα των ρόλων
του φύλου στο μυθιστόρημα της Κακούρη: πρόκειται για μια εικόνα προοδευτική
που εκφράζεται μέσα από τα πρόσωπα του έργου, ή μήπως για μια συντηρητική
εικόνα που προκύπτει από τα σεξιστικά σχόλια που «διακοσμούν» το έργο; Μήπως η Αθηνά Κακούρη, ενώνοντας εκκεντρικότητα, ελευθερία ηθών και αντιδραστικά σχόλια, προσπαθεί να σκιαγραφήσει την αντίθεση στην οποία ζει η ελληνίδα γυναίκα της εποχής της, η οποία είναι αναγκασμένη να διχάζεται ανάμεσα σε
μια πολύ συντηρητική ακόμη καθημερινότητα και στην τάση της προς τη νεοτερικότητα ενός φεμινιστικού κινήματος;
Ίσως η Κακούρη να μην προσπαθεί να σκιαγραφήσει την ελληνίδα γυναίκα του
1974 αλλά την αγγλίδα γυναίκα της περιόδου 1920-1960, η οποία πάλεψε μέσα
στα ερείπια της βικτωριανής ηθικής και τις ανάγκες της μοντέρνας και τεχνολογικά
προηγμένης κοινωνίας. Η αντίθεση στην αναπαράσταση των γυναικείων προσώ58. Κακούρη, Ο κυνηγός φαντασμάτων, ό.π., 170.
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πων, πράγματι, αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό της γραφής της Αγκάθα Κρίστι,
όπως επίσης και μερικές φράσεις που θα ειπωθούν απρόσμενα από τις πιο ανεξάρτητες γυναίκες. «All women fancy marriage, no matter how advanced and selfsupporting they are»,59 αναφέρει για παράδειγμα μια από τις χειραφετημένες ηρωίδες της αγγλίδας συγγραφέως. Ωστόσο, στην Κρίστι τα αφηγηματικά επίπεδα συγχέονται διαρκώς κι έτσι οι χειραφετημένες πρωταγωνίστριες στο τέλος επιλέγουν
τον γάμο και τα παιδιά, ενώ οι πιο καταπιεσμένες και ανύποπτες νοικοκυρές τελικά
αποδεικνύονται σιδηρές κυρίες. Αντίθετα, στον Κυνηγό φαντασμάτων η φαινομενική σύγχυση των αφηγηματικών επιπέδων φαίνεται να καταλήγει σε μια μονόδρομη
κατεύθυνση: η Ανέτα, παρ’ όλη την αρχική περιπαικτική στάση απέναντι στον φίλο
της και τη δηλωμένη αυτονομία της, στο τέλος αποδεικνύεται πως όχι μόνο τον έχει
ανάγκη, αλλά και πως η ολοκλήρωση για αυτήν περνάει μέσα από τον γάμο. Επίσης, το γεγονός πως στο τέλος θα αποκαλυφθεί ότι ένοχη είναι η Σύνθια, στοιχείο
που την καθιστά δυνατή γυναίκα, την τελευταία στιγμή επιβεβαιώνει όλες τις υποψίες και τα κοινωνικά στερεότυπα που σχετίζονται και με το φύλο, τα οποία μέχρι
εκείνη τη στιγμή είχαν εκφραστεί από τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Έτσι, μόνο η
γυναίκα με ένα παρελθόν «ελευθέρων ηθών» είναι εκείνη που μπορεί να γίνει υπαίτια κάθε κακού. Συνεπώς, η εκ πρώτης όψεως αποσταθεροποιητική διακωμώδηση
στερεότυπων και κοινωνικών συμβάσεων που διατρέχει όλο το μυθιστόρημα της
Κακούρη στο τέλος αποδεικνύεται ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι, το οποίο
όμως κρύβει ένα πατριαρχικό αξιακό σύστημα. Η Ανέτα συνεισφέρει στη διαλεύκανση της υπόθεσης, βάζει τέλος σε αυτό το παιχνίδι και επαναφέρει την τάξη.
Εντελώς διαφορετικός είναι ο δρόμος που θα επιλέξουν οι νεαροί Τιτίνα Δανέλλη και Μάνος Κοντολέων σε ένα από τα πρώτα μυθιστορήματά τους, που
εκδόθηκε όταν η σταδιοδρομία τους, της πρώτης στην αστυνομική λογοτεχνία
και του δεύτερου στη λογοτεχνία για παιδιά, βρισκόταν ακόμα στην αρχή. Στο
Ένα και ένα κάνουν όσα θες ιδιαίτερη θέση μεταξύ των πολλών πρωταγωνιστών
κατέχει αναμφισβήτητα η Ευγενία, που μοιάζει να ενσαρκώνει από τις πρώτες
σελίδες του έργου τον τυπικό ρόλο της μοιραίας γυναίκας: πανέμορφη, μυστηριώδης, μελαχρινή και πλούσια, για την οποία αρκετοί από τους φίλους της έχασαν
τα λογικά τους και ποτέ δεν τα ανέκτησαν. Ο χαρακτήρας αυτός όμως σύντομα θα
αποδειχθεί πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα στερεότυπο: η Ευγενία είναι
φεμινίστρια που εκπονεί μια μελέτη «για τη θέση της γυναίκας μέσα στο σύγχρονο
νεοελληνικό μυθιστόρημα».60 Έτσι η θέση της μέσα στο έργο αποδεικνύεται ο
59. Παραθέτω από το M. Vipond, «Agatha Christie’s women», The International Fiction Review, τ. 8, τχ. 2 (1981), 121.
60. Δανέλλη και Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες, ό.π., 35.
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άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η όλη υπόθεση, αλλά και η εξέλιξη της
ψυχολογίας πολλών άλλων ηρώων. Μια από αυτούς είναι η Σοφία, μια νέα κοπέλα
δίχως οικονομική ευμάρεια και με καταγωγή από χαμηλά κοινωνικά στρώματα,
αλλά γεμάτη θυμό. Η Σοφία, ενώ στην αρχή του μυθιστορήματος είναι αποφασισμένη να αναρριχηθεί στην κοινωνική πυραμίδα μέσα από τον γάμο της με έναν
πλούσιο άνδρα, χάρη στην Ευγενία και στην αλληλεγγύη της ανακαλύπτει την αξία
της και αποφασίζει να διεκδικήσει μια επαγγελματική σταδιοδρομία.
Και στην περίπτωση του έργου των Δανέλλη και Κοντολέων ένοχη είναι μια
γυναίκα, και πιο συγκεκριμένα η Φλώρα, η σύζυγος του θύματος, η οποία αποφασίζει να τον σκοτώσει τη στιγμή που αντιλαμβάνεται πως ο άνδρας της, ο Πέτρος,
που μόλις είχε αποδεχθεί τη θέση του υπουργού, ετοιμαζόταν να την εγκαταλείψει
και να γυρίσει στην Ευγενία, τον παλιό του έρωτα. Ωστόσο, δεν πρόκειται για
έγκλημα πάθους, αλλά συμφέροντος: η Φλώρα είναι μια γυναίκα που επέλεξε να
επιδιώξει να αναρριχηθεί στην κοινωνική κλίμακα μέσα από τον γάμο της με τον
Πέτρο, τον οποίο υποστηρίζει σαν να ήταν ένα στοίχημα. Έτσι, η απόφαση του
Πέτρου να εγκαταλείψει τη Φλώρα αναιρεί τη μακροχρόνια προσπάθειά της να
γίνει κυρία υπουργού με κάθε κόστος. Κατά μια έννοια η Ευγενία και η Φλώρα
αποτελούν τους δύο βασικούς γυναικείους χαρακτήρες του μυθιστορήματος: η
πρώτη, της οποίας το όνομα παραπέμπει στον εξευγενισμό, είναι φεμινίστρια,
ακολουθεί τους στόχους της δίχως τη διαμεσολάβηση των ανδρών, υποστηρίζει
τις υπόλοιπες γυναίκες και επηρεάζει θετικά όλα τα πρόσωπα του βιβλίου, άνδρες
και γυναίκες. Η δεύτερη, της οποίας το όνομα παραπέμπει στη φύση, σιωπηρή,
υποταγμένη και φαινομενικά αφιερωμένη στον σύζυγο, ενσαρκώνει αντίθετα τη
γυναίκα που, παγιδευμένη στο πατριαρχικό δίχτυ που την υποχρεώνει να ζήσει
μέσα από τον σύζυγό της, παραμένει αποξενωμένη, ενώ απέναντι στις άλλες γυναίκες παίρνει μια θέση ανταγωνιστική, που την τελευταία στιγμή την οδηγεί
στον πολλαπλό φόνο.
Τέλος, σε τέσσερα μυθιστορήματα αυτής της εποχής εμφανίζονται και ομοφυλόφιλοι άνδρες. Αν, όπως παρατηρεί ο Αποστολίδης, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του Μαρή ο ομοφυλόφιλος ενσάρκωσε συχνά τον χαρακτήρα του ενόχου,61 σε ένα από τα τελευταία του βιβλία ο ένοχος είναι μεν ξένος, δηλαδή ένας
βορειοευρωπαίος τουρίστας «σε αναζήτηση μιας “μεσογειακής περιπέτειας”»,62
αλλά κατά μια έννοια απενοχοποιείται διακριτικά από τον πρωταγωνιστή: στη
δήλωση μιας φίλης που τον χαρακτηρίζει «ένα πάρα πολύ καλό παιδί»63 απαντά
61. Αποστολίδης, «Το σταυρόλεξο…», ό.π., 146.
62. Μαρής, Η τρίτη αλήθεια, ό.π., 25.
63. Ό.π., 98.
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πως δεν έχει κάτι αντίθετο να δηλώσει. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Ανατομία ενός φόνου, όπου για τον ομοφυλόφιλο Βανίδη, που χαρακτηρίζεται «κάπως
θηλυπρεπής»,64 αναφέρεται: «Μπορεί να είχε το… κουσούρι του, αλλά ήταν σίγουρα ένας πιστός και αγνός φίλος».65 Στο μυθιστόρημα του Rozaki, αντίθετα,
όταν ο ντετέκτιβ συναντά κάποιον που «κάνει μπαμ από χίλια μέτρα απόσταση
ότι είναι ομοφυλόφιλος»,66 μέσα από μια δηλωμένη ανοχή διαφαίνονται πολύ πιο
ξεκάθαρα τα πραγματικά ομοφοβικά συναισθήματά του, που αρκεί μια χειραψία
για να τα προκαλέσει:
Ο Βαλίνης δεν έτυχε ποτέ να έχει σχέση με τύπους του δικού του είδους. Δεν
έτρεφε βέβαια καμία προκατάληψη εναντίον τους, αλλά αντίθετα ένιωθε μια ενδόμυχη θλίψη για την ίδια τους την ύπαρξη. Και μια που δεν μπορούσε εκείνος να
διορθώσει τις παραξενιές της φύσης, προτιμούσε να τους αγνοεί. Αλλά τώρα, αυτή
η ξαφνική και παράξενη επαφή τον έκανε χωρίς να θέλει να νιώθει μια κρύα ανατριχίλα να διαπερνά την ραχοκοκαλιά του, σαν κάποιο ερπετό να τρύπωσε άξαφνα
μέσα στα ρούχα του!67

Στο Ένα και ένα κάνουν όσα θες των Δανέλλη και Κοντολέων, η φιγούρα του
ομοφυλόφιλου παρουσιάζεται μέσα από το ψυχολογικό υπόβαθρο. Σε μια πρωτόγνωρη σκηνή coming out, ένας από τους πρωταγωνιστές αποκαλύπτει τις σεξουαλικές προτιμήσεις του σε έναν άνδρα τον οποίο είχε ερωτευθεί, αντιμετωπίζοντας
και το ζήτημα της εσωτερικευμένης ομοφοβίας:
Ένιωσα μια αηδία για τους ομοφυλόφιλους και σ’ ευγνωμονώ που δε μου έχεις
δώσει καμία σημασία, και κυρίως που δε μου ’χεις πει πως είμαι του γούστου σου.
[…] Άρχισα, λοιπόν, να βγαίνω με γυναίκες, αλλά τίποτα. Δεν ένιωθα τίποτα. Από
το σπίτι μου πέρασε κάθε λογής γυναίκα, από πριγκίπισσα μέχρι τσούλα. Απ’ το
κρεβάτι μου, όμως, σχεδόν καμία. Λέω σχεδόν γιατί, μια φορά, μία μόνο φορά τα
κατάφερα.68

Τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, οι φεμινιστικοί αγώνες και ο αγώνας για
την απελευθέρωση των ομοφυλοφίλων διεκδικούν με αποφασιστικότητα –μετά
από αρκετά χρόνια υποχρεωτικού συντηρητισμού ως προς τους ρόλους των φύ64. Χανός, Ανατομία ενός φόνου, ό.π.
65. Ό.π., 77.
66. Rozaki, Ένα αριστοτεχνικό σχέδιο δολοφονίας, ό.π., 64.
67. Ό.π., 67-68.
68. Δανέλλη και Κοντολέων, Ένα και ένα κάνουν όσα θες, ό.π., 85.
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λων– τη νομιμότητα νέων τρόπων ύπαρξης της γυναίκας και του άνδρα σε οικογενειακό, επαγγελματικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και σεξουαλικό επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές δεν φαίνεται να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών
έργων, ωστόσο τα νέα μοντέλα φύλου που αρχίζουν να διαφαίνονται στη δημόσια
σφαίρα φαίνεται να κερδίζουν έδαφος μέσα σε κάποια από αυτά τα έργα. Αν με
τους Δανέλλη και Κοντολέων βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μυθιστόρημα ξεκάθαρα φεμινιστικό που επιχειρεί να παρουσιάσει μια κάποια κατανόηση απέναντι
στον ομοφυλόφιλο, στον Rozaki ο χαρακτήρας του gay, που τη συγκεκριμένη
περίοδο αποκτά μια πρωτόγνωρη ορατότητα, προκαλεί μια αντίδραση απόρριψης
και τήρησης αποστάσεων από το θέμα, μια αντίδραση που προδίδει ένα αίσθημα
απειλής. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε και για τον Μωϋσείδη, του οποίου η προσπάθεια φαίνεται να στοχεύει σε μια συμφιλίωση με τη νέα
εικόνα της γυναίκας, υπό τη σκιά του πατερναλισμού: προκειμένου ο χαρακτήρας
της φεμινίστριας να γίνει αποδεκτός, πρέπει υποχρεωτικά να αποδυναμωθεί και
να απογυμνωθεί από κάθε ίχνος πολιτικότητας, που θα μπορούσε να θέσει σε
κίνδυνο την παρούσα τάξη των πραγμάτων.

Συμπεράσματα
Στα αστυνομικά της περιόδου φαίνεται να κυριαρχεί η αναπαράσταση του μικρομεσαίου άνδρα που κατορθώνει να αποκαταστήσει την κοινωνική τάξη, που καλείται να επιλύσει εγκλήματα τα οποία διεπράχθησαν κυρίως από πρόσωπα που
δεν ανήκουν στον κύκλο του αλλά σε κοινωνικά στρώματα ανώτερα ή κατώτερα,
ή ακόμη και σε διαφορετικές εθνικότητες, ή από πρόσωπα που δοκιμάζουν τα όρια
που τους επιβάλλει η κοινωνική θέση τους. Αυτή η μετακίνηση του εγκλήματος
«προς τα έξω», η οποία μοιάζει να προσπαθεί να εξορκίσει τον εσωτερικό εχθρό
που αποτελεί σταθερή παρουσία στον ελληνικό δημόσιο λόγο, επαληθεύεται και
μέσω της αναπαράστασης των φύλων. Πράγματι αυτή η αναπαράσταση συνδέεται με ένα μικροαστικό περιβάλλον όπου η γυναίκα παρουσιάζεται στερεοτυπικά
κυρίως ως άγγελος της εστίας (ένα θετικό πρόσωπο που ανήκει στον κόσμο του
πρωταγωνιστή) ή ως femme fatale (πρόσωπο συχνά αρνητικό που τοποθετείται
εκτός του κοινωνικού κύκλου του ντετέκτιβ). Μέσα σε αυτό το πανόραμα, που
συνηθίζεται στα αστυνομικά λογοτεχνικά έργα, εκδηλώνεται ενδιαφέρον και για
έναν νέο κοινωνικό τύπο, ή καλύτερα για μια φιγούρα που σε αυτή την περίοδο
κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στη δημόσια ελληνική σκηνή: πρόκειται για τη φεμινίστρια, που παρουσιάζεται είτε από μια ξένη προς τη μάχη για τα
δικαιώματα των γυναικών οπτική γωνία, είτε με απόλυτη συνείδηση της ουσίας
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τους. Υπό αυτή την έννοια, το Ένα και ένα κάνουν όσα θες συνιστά μια μοναδική περίπτωση στο corpus του αστυνομικού μυθιστορήματος της περιόδου, που
μας επιτρέπει να μιλήσουμε για ένα πραγματικό «φεμινιστικό αστυνομικό έργο»,
όπου δεν παρουσιάζεται απλώς μια φεμινίστρια, αλλά η συνολική πλοκή διαποτίζεται από φεμινιστικές αξίες.
Μια συστηματική μελέτη της αστυνομικής λογοτεχνίας των περασμένων εποχών μέσα από αυτό το πρίσμα θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια συγκριτική ανάλυση που θα μας επέτρεπε να διαπιστώσουμε έως ποιο σημείο τα
χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στα έργα αυτής της επταετίας μπορούν να
εντοπιστούν και στην προηγούμενη λογοτεχνία ή, αντίθετα, αποτελούν καινοτομίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την τάση της «εξωτερικοποίησης» του εγκλήματος και των πρωταγωνιστών, αλλά και για την αναπαράσταση του ομοφυλόφιλου
προσώπου, που σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται μέσα από ένα ομοφοβικό
βλέμμα και σε άλλες μέσα από κάποιο βαθμό ανοίγματος προς έναν διαφορετικό
τρόπο να ζει κανείς τη σεξουαλικότητά του. Ωστόσο, παρόλο που η μελέτη της
ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας έχει να παρουσιάσει ήδη πλούσια αποτελέσματα, δεν διαθέτουμε ακόμη όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα μας επέτρεπαν
αυτή την ανάλυση.
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Η «λογοτεχνία της εργατικής τάξης»
στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης
Αισθητικές τάσεις και ιδεολογικοί προσανατολισμοί *

Η

παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στη διερεύνηση ενός συνόλου μυθοπλαστικών κειμένων που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη φάση της Μεταπολίτευσης,
τα οποία, στο πλαίσιο της έρευνάς μας, λογίζονται ως υποσύνολο της εγχώριας
εκδοχής ενός ευρύτερου λογοτεχνικού είδους, της «λογοτεχνίας της εργατικής
τάξης». Τα έργα αυτά εμφανίζουν κοινά θεματικά, ιδεολογικά και τεχνοτροπικά
χαρακτηριστικά, η εξέταση των οποίων είναι ικανή να οδηγήσει στην εξαγωγή
σημαντικών συμπερασμάτων για τη λογοτεχνική αισθητική, αλλά και τα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα και τις ιδεολογικές τάσεις της περιόδου. Σε ένα πρώτο
στάδιο, θα προσδιορίσουμε τις θεωρητικές βάσεις του είδους, ενώ στη συνέχεια
θα εστιάσουμε στα πιο κομβικά έργα της σχετικής ελληνικής παραγωγής της
περιόδου, και πιο συγκεκριμένα στο Διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή (πρώτη
έκδοση: 1976) και στους Συμπαίκτες (πρώτη έκδοση: 1977) και τα Μερόνυχτα
Φραγκφούρτης (πρώτη έκδοση: 1982) του Αντώνη Σουρούνη. Αφού αναδείξουμε
τα ιδεολογικά και αφηγηματικά χαρακτηριστικά που συντείνουν στην κατάταξη των έργων στη λογοτεχνία της εργατικής τάξης, θα αποδείξουμε ότι κατά τη
συγκεκριμένη μεταβατική περίοδο η συνάρθρωση του ταξικού και του εθνικού
στοιχείου, και η παράθεση δυαδικών αντιθέσεων, μαρτυρούν, από μέρους των
συγγραφέων, μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης της εθνικής ταξικής συνθήκης σε
διεθνή –ευρωπαϊκά αλλά και παγκοσμιοποιημένα– συμφραζόμενα, διαμορφωμένη, από άποψη αισθητικής, με όρους «κριτικού τοπικισμού».
* Το άρθρο εντάσσεται στο έργο «Λογοτεχνία της εργατικής τάξης από τον μεσοπόλεμο στα
χρόνια της κρίσης», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
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Μολονότι, όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως από τη σχετική βιβλιογραφία,1 λείπει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της «λογοτεχνίας της εργατικής
τάξης», οι σχετικές απόπειρες περιγραφής και οριοθέτησης του είδους μπορούν
να ομαδοποιηθούν με βάση τη στάση τους ως προς το κριτήριο του συγγραφέα,
του θέματος, της πολιτικο-ιδεολογικής οπτικής γωνίας και του κοινού απεύθυνσης. Από πλευράς μας, εκκινούμε από τη θέση ότι η ταξική καταγωγή του συγγραφέα, μολονότι μη παραγνωρίσιμος παράγοντας, ιδίως ως προς την αποτίμηση
της αυτοβιογραφικής διάστασης των κειμένων, δεν συνιστά εντούτοις κριτήριο
συμπερίληψης ή αποκλεισμού ενός λογοτεχνικού έργου.2 Ως προς τη θεματική
συγκρότηση, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη λογοτεχνική παραγωγή αναπαράγει
τα πολιτισμικά συμφραζόμενα της εργατικής τάξης (τόσο τους όρους της καθημερινής, εργασιακής ή οικιακής διαβίωσης, όσο και το ευρύτερο γλωσσικόπολιτισμικό περιβάλλον κοινωνικοποίησης των λογοτεχνικών ηρώων). Εκτός,
όμως, από τη θεματική αποτύπωση της εργατικής συνθήκης, κομβικός αναδεικνύεται και ο ιδεολογικός χαρακτήρας των κειμένων, εφόσον προϋποτίθεται κάποιου είδους «συμπόρευση» από μέρους του συγγραφέα, ανεξαρτήτως, όπως
είδαμε, της ταξικής του καταγωγής, μέσω μιας διαδικασίας ταύτισης και αγάπης
που η María Lugones αποκαλεί «παιγνιώδες ταξίδι από τον έναν “κόσμο” στον
άλλον».3 Αυτό το διαπολιτισμικό και διαταξικό ταξίδι βασίζεται στην τρυφερή

1. Βλ. λ.χ. Renny Christopher και Carolyn Whitson, «Toward a theory of working-class literature», Tought and Action, τ. 15, τχ. 1 (1999), 71-81∙ Nicholas Coles και Janet Zandy (επιμ.), American Working-Class Literature: An Anthology, Νέα Υόρκη/Οξφόρδη, Oxford University Press, 2007∙
John Russo και Sherry Lee Linkon (επιμ.), New Working-Class Studies, Ίθακα, Cornell University
Press, 2018 (12005).
2. Εξάλλου, η κυρίαρχη, πλέον, μαρξική αντίληψη αντιλαμβάνεται τη συγγραφική δραστηριότητα ως υπαγόμενη στην αντίστοιχη εργατική, στον βαθμό που οι συγγραφείς παράγουν όχι ιδέες,
αλλά υπεραξία προς όφελος των εκδοτών∙ βλ. Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism,
Μπέρκλεϋ, University of California Press, 1976, 56. Θα όφειλε, βεβαίως, να τονίσει κανείς ότι η
συγκεκριμένη εννοιολόγηση της τάξης βασίζεται αποκλειστικά στις θέσεις που καταλαμβάνουν οι
κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο των παραγωγικών σχέσεων, και παραγνωρίζει την έννοια του συμβολικού κεφαλαίου. Όπως έχει υποστηριχτεί, η έκδοση ενός λογοτεχνικού έργου προσδίδει κύρος
και επενεργεί με όρους «αστικοποίησης» για τον συγγραφέα του, ακόμη κι αν η καταγωγή του είναι
προλεταριακή, γεγονός που δυσχεραίνει την αποκλειστική και σε βάθος χρόνου αμετάβλητη ταξική
κατηγοριοποίηση των συγγραφέων∙ βλ. John Kirk, Class, Culture and Social Change: On the Trail
of the Working Class, Basingstoke/Νέα Υόρκη, Palgrave Macmillan, 2007, 105. Τέλος, ας σημειωθεί ότι η επικέντρωση στην ταξική προέλευση του συγγραφέα φαντάζει αναχρονιστική ή, σε κάθε
περίπτωση, αντιβαίνουσα στις σύγχρονες λογοτεχνικές προσεγγίσεις που επιβάλλουν τον «θάνατο
του συγγραφέα»∙ βλ. Christopher και Whitson, ό.π., 72.
3. Βλ. María Lugones, «Playfulness, “world”-travelling, and loving perception», Hypatia, τ. 2,
τχ. 2 (Καλοκαίρι 1987), 3-19.
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και όχι στην αλαζονική αντιμετώπιση του άλλου και επιτρέπει, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, την έκφραση της βιωμένης αίσθησης (sensibility) της εργατικής τάξης.
Η έννοια της σύμπλευσης ή της συμπόρευσης, που διαφοροποιείται από τη
ρητά δηλωμένη ή κομματικά κατευθυνόμενη «στράτευση» και αναφέρεται, υπό
μια γενικότερη έννοια, στον συσχετισμό τέχνης και ζωής με όρους ηθικής ευθύνης, μπορεί να αποδοθεί με τη μπαχτινική έννοια της «ανταποκρισιμότητας»
(answerability).4 Εφαρμοσμένη στο πλαίσιο της «λογοτεχνίας της εργατικής τάξης», η ανταποκρισιμότητα αναφέρεται, κατ’ αρχάς, στον αναστοχασμό περί ζητημάτων εξουσίας και αποκλεισμού σε επίπεδο αναπαράστασης: σύμφωνα με τη
Janet Zandy, ο συγγραφέας που φιλοδοξεί να υπηρετήσει το είδος οφείλει να στέκεται απέναντι στο υλικό του, δηλαδή στη «βιωμένη, υλική εμπειρία των μελών
της εργατικής τάξης», με όρους «ταπεινής παρατήρησης», σε αντίθεση με την
κυρίαρχη στρατηγική της «ηγεμονικής εγγαστριμυθίας».5 Ο όρος «ανταποκρισιμότητα» αναφέρεται επίσης, σύμφωνα με τον Peter Hitchcock, στην αναγνώριση,
από μέρους του συγγραφέα, της ενοχής που βαραίνει την ίδια την απόπειρα αναπαράστασης, εφόσον η συνθήκη της εργατικής τάξης ενέχει κάποιον βαθμό αδιαφάνειας και επομένως το παραγόμενο έργο, ανεξαρτήτως των ιδεολογικών προθέσεων του εκάστοτε συγγραφέα, παραμένει εξ ορισμού μερικό και ανακριβές ως
προς την αποτύπωση της εργατικής συνθήκης.6 Η ανταποκρισιμότητα με όρους
ταξικής αλληλεγγύης αφορά εξίσου και τη συμπερίληψη υλιστικών παραμέτρων,
η οποία επιτρέπει, εξάλλου, τον διαχωρισμό της «λογοτεχνίας της εργατικής τάξης» από τη «λαϊκή κουλτούρα» και λογοτεχνία, παρότι αμφότερες εστιάζουν
στα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη αντιμετωπίζεται ενσυνείδητα όχι απλώς ως μέρος του λογοτεχνικού κανόνα, αλλά ως μια
«λογοτεχνική/κοινωνική/κριτική πρακτική που διαπνέεται από τη συνείδηση της
κοινωνικής και ιστορικής σημασίας των ταξικών ανταγωνισμών».7 Εντέλει, ένας
περιεκτικός ορισμός θα έκανε λόγο για λογοτεχνία που παράγεται με θέμα την
4. Πρόκειται για όρο που επινόησε και ανέπτυξε ο Μπαχτίν σε πρώιμα κείμενά του, και ιδίως
στο «Art and Answerability» (1919), προκειμένου να περιγράψει την εσωτερική σύνδεση τέχνης
και ζωής με όρους ανταπόκρισης του καλλιτέχνη στα κοινωνικά τεκταινόμενα της εποχής του και
στην ευρύτερη κοινότητα που τον περιβάλλει, αλλά και την υπευθυνότητα ως ευρύτερη στάση ζωής
του καθημερινού ανθρώπου∙ βλ. Michael Holquist και Vadim Liapunov (επιμ.), Art and Answerability: Early Philosophical Essays by M. M. Bakhtin, Austin, Texas University Press, 1990, 1-3.
5. Janet Zandy, Hands: Physical Labor, Class, and Cultural Work, New Brunswick/Νιου Τζέρσεϋ/Λονδίνο, Rutgers University Press, 2004, 90.
6. Peter Hitchcock, «They must be represented? Problems in theories of working-class representation», PMLA, τ. 115, τχ. 1 (Ιαν. 2000) (ειδικό τεύχος: Rereading Class), 20-32: 27-28.
7. Βλ. Ian Syson, «Towards a poetics of working class writing», Southern Review, τ. 26, τχ. 1
(Μάρτ. 1993), 86-100: 89.
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εργατική τάξη και προς το συμφέρον της, από συγγραφείς που είτε αναπαράγουν
τη σχετική βιωμένη εμπειρία τους είτε ενεργούν ως μάρτυρες για άλλους.8
Βεβαίως, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η κοινή εμπειρία, η απεύθυνση σε μια κοινότητα, εργατική εν προκειμένω, κριτήριο που έθεσε μάλιστα
και ο Ιωάννης Συκουτρής για την ανάδειξη της «εργατικής γραμματείας»,9 και
η ταπεινή παρατήρηση της εργατικής συνθήκης δεν συνεπάγονται απόλυτη ταύτιση θέματος, συγγραφέα και αναγνώστη – ιδίως ως προς τη σχέση του αναγνωστικού κοινού και της αναπαριστώμενης εργατικής τάξης, αξίζει να σημειωθεί
ότι η ώθηση προς τη συνειδητοποίηση από μέρους των αναγνωστών της ταξικής τους θέσης αποτελεί μέρος του ηθικού καθήκοντος των συγγραφέων που
καταπιάνονται με το είδος. Πράγματι, η υπερβολική εγγύτητα ή η εκμηδένιση
της απόστασης μεταξύ συγγραφέα και εργάτη-μυθιστορηματικού υποκειμένου
παραπέμπει σε ένα άλλο, συγγενές σε ορισμένες περιπτώσεις, φαινόμενο: τον
λογοτεχνικό λαϊκισμό. Σύμφωνα με την τυπολογία του Alberto Asor Rosa,10 η
λαϊκιστική λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από την επικέντρωση σε έναν ταξικά αδιαφοροποίητο λαό –τον οποίο ο εκάστοτε λαϊκιστής συγγραφέας ανυψώνει στον
ρόλο του «προτύπου»–, τη θέαση της λογοτεχνίας με ορίζοντα το «εθνικό», την
πρόθεση πολιτικής ή ιδεολογικής ηγεμόνευσης, και, τέλος, την άρνηση αναγνώρισης οποιασδήποτε μορφής οργανωτικής αυτονομίας από μέρους της εργατικής
τάξης. Αντιπαραβάλλοντας την ιταλική με τη ρωσική περίπτωση, ο Asor Rosa
επισημαίνει ότι στην Ιταλία, εξαιτίας της καθυστερημένης έλευσης του βιομηχανικού καπιταλισμού –κάτι που, βεβαίως, ισχύει και για την Ελλάδα–, ο λαϊκισμός
έλαβε αρνητικές διαστάσεις, στον βαθμό που ακόμη κι αν κάποια εκδοχή εκσυγχρονιστικής και νεοτερικής κουλτούρας δεν έλειψε, οπωσδήποτε δεν επικράτησε,
γεγονός που άφησε περιθώρια για την εδραίωση του μικροαστικού λαϊκισμού,
στον οποίο συγκαταλέγει μάλιστα και τη γκραμσιανή θεώρηση του «εθνικούλαϊκού».11 Και αυτό διότι οι πολιτικοί και πολιτισμικοί εκπρόσωποί του αποδίδουν στην εργατική τάξη μικροαστικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα φιλοδοξούν να την ηγεμονεύσουν πολιτικά και πολιτισμικά.
Επιστρέφοντας, ή μάλλον στρεφόμενοι, στα καθ’ ημάς, έχει οπωσδήποτε σημασία να τονιστεί ότι στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μας αφορά, κατά
8. Coles και Zandy, ό.π., xxiii.
9. Ιωάννης Συκουτρής, «Γραμματεία», Μελέται και άρθρα, Αθήνα, Εκδόσεις του Αιγαίου, 1956,
127.
10. Βλ. Alberto Asor Rosa, Scrittori e popolo, Ρώμη, Samonà e Savelli, 1965.
11. Για μια διαχρονική προσέγγιση του όρου «εθνικός-λαϊκός», βλ. David Forgacs, «Nationalpopular: Genealogy of a concept», στο Simon During (επιμ.), The Cultural Studies Reader, Λονδίνο/Νέα Υόρκη, Routledge, 21999 (11993), 209-219.
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την οποία αναζωπυρώνεται, ένθεν κακείθεν του ιδεολογικού φάσματος, το ενδιαφέρον για τη «λαϊκότητα» και το «λαϊκό», οι έννοιες της λαϊκότητας, της εθνικής
ταυτότητας και του λαϊκισμού αναπόφευκτα διαπλέκονται, όπως έχει καταδείξει
σε έρευνές του ο Κώστας Καραβίδας.12 Μερίδα της Αριστεράς, πολιτικής και
πολιτισμικής, θα συναρθρώσει απροβλημάτιστα τον όρο «εθνικός» όχι μόνο με
τον όρο «λαϊκός» αλλά και, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, με την εργατική
τάξη.13 Οπωσδήποτε, οι αναζητήσεις της εθνικής ιδιοπροσωπίας σε συνάρτηση
με τη λαϊκότητα –ως επιδίωξη αναπαράστασης πλειοψηφικών εμπειρικών βιωμάτων, μαζικής απήχησης των διάφορων πολιτισμικών προϊόντων και ευρείας κατανόησης των νοηματικών τους παραμέτρων– δεν μπορούν να ιδωθούν ανεξάρτητα
από την ανάκτηση της εθνικής εξωστρέφειας μετά την πτώση της δικτατορίας και
την ευρύτερη πολιτική και ιστορική προοπτική της ένταξης στην –τότε– ΕΟΚ,
καθώς και τις ανακατατάξεις που έμελλε να επιφέρει σε εθνικό επίπεδο. Και πρόκειται, μάλιστα, για διλημματικές διερωτήσεις που, κατά την ίδια περίοδο, απασχολούν –πλην, προφανώς, της πολιτικής σφαίρας και του ευρύτερου δημόσιου
διαλόγου– και ποικίλους τομείς του πολιτισμού, όπως την εθνική κινηματογραφία, καλώντας τη, όπως επισημαίνει ο Γιάννης Μπακογιαννόπουλος το 1977, να
τοποθετηθεί απέναντι στην «επέκταση του προβλήματος που άλλοτε συζητιόταν
ως “ελληνικότητα ή διεθνισμός”» με όρους θεματικούς, αισθητικούς και ευρύτερα ιδεολογικούς.14
Κωδικοποιημένη με όρους θεματογραφίας, η σύζευξη εθνικών και ταξικών
ανησυχιών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη μορ12. Βλ. Κώστας Καραβίδας, «Αναζητήσεις της λαϊκότητας: Ιδεολογικές διασταυρώσεις και
απομακρύνσεις στο “Αντί” και τον “Πολίτη”», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 302-316,
και ο ίδιος, «Εκδοχές του “λαϊκού” στην κουλτούρα της Μεταπολίτευσης: Από τον λαϊκό πολιτισμό
στον πολιτισμικό λαϊκισμό», στο Λαϊκισμός στην ιστορία, την τέχνη, την πολιτική. Επιστημονικό Συμπόσιο (Αθήνα, 20 και 21 Νοεμβρίου 2015), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού
και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 2016, 199-229.
13. Σε άρθρο του, λ.χ., στον Πολίτη, το 1976, ο Αριστείδης Μπαλτάς θα αναφερθεί στην εργατική τάξη ως τη «μόνη γνήσια εθνική τάξη», ενώ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Σύγχρονος
Κινηματογράφος για την ταινία του Ο Γιώργος από τα Σωτηριάνικα, με θέμα τη ζωή των μεταναστών
στη Γερμανία, ο Λευτέρης Ξανθόπουλος δηλώνει ότι σκοπός του ήταν να πραγματοποιήσει «μια
έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά που συνιστούν αυτή την ιδιότητα της Ρωμιοσύνης»∙ βλ. Αριστείδης Μπαλτάς, «Μια πρόκληση (η πρόκληση)», Ο Πολίτης, τχ. 3-4 (Ιούλ.-Αύγ. 1976), 5-9, και Χρήστος Βακαλόπουλος, «Οι πολλές πραγματικότητες του ντοκυμανταίρ», συζήτηση με τον Λευτέρη
Ξανθόπουλο, Σύγχρονος Κινηματογράφος, τχ. 20 (Φεβρ.-Μάιος 1979), 41-43: 41.
14. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Κινηματογραφική αποτίμηση: Ελληνικός Κινηματογράφος
1976-1977», στο Γιάννης Σολδάτος (επιμ.), Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, τ. 5: Ντοκουμέντα 1970-2000, Αθήνα, Αιγόκερως, 2004, 185-186: 186.
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φοπλασία του έλληνα μετανάστη που απασχολήθηκε ως εργάτης στη συμβολική
«καρδιά» της καπιταλιστικά ανεπτυγμένης Ευρώπης, τη Γερμανία.15 Με αυτόν
μας τον ισχυρισμό, δεν υποστηρίζουμε, βεβαίως, ότι παρόμοιοι προβληματισμοί διοχετεύτηκαν κατ’ αποκλειστικότητα στο συγκεκριμένο ταξικά και εθνικά
επικαθορισμένο μοτίβο, ούτε παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η μυθοπλαστική
αναπαράσταση των μεταναστών είναι φυσικό να πυκνώνει σε μια περίοδο όπου
εκδηλώνονται συναφή φαινόμενα σε κοινωνικό επίπεδο:16 αφενός παρατηρείται
ανάσχεση του μεταναστευτικού φαινομένου και αυξητική τάση της παλιννόστησης,17 γεγονός που ανατρέπει, έστω προσωρινά, το ισοζύγιο εισροής-εκροής
μεταναστών και φέρνει στο προσκήνιο τους όρους επαναπατρισμού των πρώην
Gastarbeiter· αφετέρου, ανιχνεύεται μια ευρύτερη τάση ευαισθητοποίησης ως
προς τις συνθήκες διαβίωσης των ελλήνων μεταναστών, καθώς και τους όρους
ενσωμάτωσής τους στον γερμανικό κοινωνικό ιστό με τη μορφή διασπορικής κοινότητας, η οποία πλέον αποκτά ορατότητα και δύναμη διεκδίκησης.18 Παράλληλα, με δεδομένο, όπως ισχυρίζεται η Sonali Perera, ότι η λογοτεχνία της εργατικής
15. Δεν θα μπορούσαμε, βεβαίως, να ισχυριστούμε ότι η εγχώρια «λογοτεχνία της εργατικής
τάξης» κατά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης καταπιάστηκε αποκλειστικά με τις ποικίλες
εκφάνσεις και τις διαστάσεις του μεταναστευτικού φαινομένου, ή ότι η συγκεκριμένη, επιμέρους,
θεματική μονοπώλησε το ενδιαφέρον των κοινωνικά ευαισθητοποιημένων συγγραφέων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα διηγήματα «Ντε!» του Μένη Κουμανταρέα (Το Τραμ, τχ. 3, 1976), «Βάρδια επ’
αγκύρα» του Τάσου Κόρφη (Το Τραμ, τχ. 6, 1977), «Το πρώτο βήμα» του Γιάννη Λεγκάκη (Διαγώνιος, τχ. 14, 1976), «Βελονιά τη βελονιά» της Μάρως Δούκα (συλλογή διηγημάτων Καρέ φιξ, 1976),
αλλά και την ποιητική συλλογή Ο προλετάριος του Τάσου Μακράτου (1977).
16. Έχει, ίσως, σημασία να επισημανθεί ότι η μορφοπλασία του εργάτη-μετανάστη εμφανίζεται
και στο θεατρικό έργο Απεργία ή η πάλη των τάξεων απ’ αυτούς που παλεύουν (Γ. Σκούρτης, 1976),
το οποίο επένδυσε μουσικά ο Δ. Μούτσης («Εργατική Συμφωνία»), ενώ το 1974 κυκλοφόρησε το
δισκογραφικό έργο «Μετανάστες» σε μουσική του Γ. Μαρκόπουλου και στίχους του Γ. Σκούρτη.
17. Βλ. Νικήτας Πατινιώτης, «Παλιννόστηση και κοινωνικοοικονομική επανένταξη», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 56 (1985), 87-104.
18. Βλ. ενδεικτικά τη σειρά άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Ο Πολίτης, σχετικά
με την εκπαίδευση των ανήλικων Ελλήνων στη Δυτική Γερμανία, ζήτημα που σχετίζεται και με
τις ταξικές ισορροπίες σε επίπεδο πολυεθνικής συνύπαρξης: Hans Eideneir, «Τα Ελληνόπουλα
της Γερμανίας σε αδιέξοδο;», Ο Πολίτης, τχ. 16 (Ιαν.-Φεβρ. 1978), 28-33∙ Παντελής Νικητόπουλος, «Τα εκπαιδευτικά προβλήματα των Ελληνόπουλων στη Δυτική Γερμανία», Ο Πολίτης, τχ. 22
(Νοέμ. 1978), 34-39∙ Γιώργος Τσιάκαλος, «Σχετικά με την εκπαίδευση των Ελληνόπουλων στη
Δυτική Γερμανία», Ο Πολίτης, τχ. 35 (Ιούν. 1980), 18-23. Για το ίδιο θέμα, βλ. επίσης Κώστας
Βαραγγούλης, Οικογένειες αλλοδαπών εργαζομένων στη Δ. Γερμανία: Σχολικό πρόβλημα, Αθήνα,
χ.ε., 1983. Το 1974, εκδόθηκε επίσης η μονογραφία του Γιώργου Ξ. Μαντζουράνη Έλληνες εργάτες
στη Γερμανία από τις εκδόσεις Gutenberg, ενώ το 1977 εκδόθηκε η μαρτυρία με τίτλο Μας λένε
γκασταρμπάιτερ… του ιδίου, από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Το 1979, επιπλέον, μεταφράστηκε η μελέτη
των John Berger και Jean Mohr με τίτλο Ο έβδομος άνθρωπος: Η ιστορία του μετανάστη εργάτη στην
Ευρώπη (1950-1975) από τον Λευτέρη Ξανθόπουλο για λογαριασμό των εκδόσεων Καστανιώτη.
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τάξης είναι κατ’ αρχήν αντιεθνικιστική και επομένως διεθνιστική,19 θα μπορούσε
να υποστηριχτεί ότι, κατά τη συγκεκριμένη πολιτική και ευρύτερα πολιτισμική
συγκυρία, η ενασχόληση με το είδος συνιστά μια εκ των πραγμάτων ιδεολογικά
φορτισμένη συγγραφική επιλογή, η οποία, όπως θα δούμε, βρίσκει την αισθητική
της ενσάρκωση με όρους «κριτικού τοπικισμού».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η μορφοπλασία του Gastarbeiter αναδεικνύεται σε θεματική δεσπόζουσα και για τη λογοτεχνία της εργατικής τάξης κατά
τη συγκεκριμένη περίοδο, αν όχι απαραιτήτως ποσοτικά, τουλάχιστον ως προς
τις εμβληματικότερες ενσαρκώσεις του είδους, στον βαθμό που αναδεικνύεται
σε προνομιακό πεδίο διαπραγμάτευσης ταυτοτικών συνιστωσών που άπτονται
των ταξικών συσχετισμών αλλά και της εθνικής ιδιοπροσωπίας. Το μυθιστόρημα
Το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή,20 καθώς και Οι συμπαίκτες και τα Μερόνυχτα Φραγκφούρτης του Αντώνη Σουρούνη,21 μυθιστόρημα και συλλογή διηγημάτων αντιστοίχως, θεματοποιούν όψεις της μεταναστευτικής εμπειρίας των
Gastarbeiter και, όπως θα δούμε, διέπονται από αισθητικές αρχές και εκκινούν
από ιδεολογικές αφετηρίες που μας επιτρέπουν να τα ταυτοποιήσουμε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της εγχώριας πεζογραφίας της εργατικής τάξης.
Απαντώντας σε αρνητική κριτική του Περικλή Κοροβέση για το Διπλό βιβλίο
του Δημήτρη Χατζή στο περιοδικό Το Δέντρο το 1978,22 σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο ίδιο περιοδικό την ίδια χρονιά, η Νανά Ησαΐα σημειώνει: «Αυτό που
πολλοί δεν είδαν είναι ότι πέρα ή και μαζί με το κοινωνικό του περιεχόμενο και
πρόβλημα, φέρνει κι ένα άλλο πρόβλημα […]. Ποιος είναι ο συγγραφέας μπροστά στον άνθρωπο που ζει τυφλά τις βασικές του ανάγκες της ζωής; Ποιος είναι
ο σημερινός σκεφτόμενος μπροστά σε αυτόν που δεν ξέρει να σκεφτεί;».23 Αντιστοίχως, επισημαίνοντας ότι ο συγγραφέας στο Διπλό βιβλίο είναι μια από τις
φανερές μορφές που παίρνει η φωνή του αφηγητή-συγγραφέα για να μιλήσει για
λογαριασμό των ηρώων του, λαμβάνοντας, εξάλλου, υπόψη τη δυσκολία επικοι19. Sonali Perera, No Country: Working-Class Writing in the Age of Globalization, Νέα Υόρκη,
Columbia University Press, 2014, 8∙ η πλάγια γραφή στο πρωτότυπο.
20. Δημήτρης Χατζής, Το διπλό βιβλίο, Αθήνα, Το Ροδακιό, 1999 (11976).
21. Αντώνης Σουρούνης, Οι συμπαίκτες, Αθήνα, Καστανιώτης, 1988 (11977)∙ και Αντώνης Σουρούνης, Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, Αθήνα, Καστανιώτης, 1993 (11981). Αξίζει να σημειωθεί ότι
προδημοσιεύσεις των διηγημάτων «Μερόνυχτα Φραγκφούρτης» και «Με τον Σπύρο Χουρσούτογλου στο “Salonica Bar”» είχαν πραγματοποιηθεί στο περιοδικό Διαγώνιος, το 1981 (τχ. 7) και το
1979 (τχ. 2) αντιστοίχως.
22. Βλ. Περικλής Κοροβέσης, «Το τέλος της μικρής μας λογοτεχνίας;», Το Δέντρο, τχ. 1 (Μάρτ.
1978), 26-31.
23. Νανά Ησαΐα, «Πάνω στο άρθρο του Π. Κοροβέση “Το τέλος της μικρής μας λογοτεχνίας;”»,
Το Δέντρο, τχ. 2 (Μάιος-Ιούν. 1978), 75-80: 77.
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νωνίας που τους χαρακτηρίζει, η Έρη Σταυροπούλου περιγράφει ακριβώς αυτή
την πρόθεση ηθικής δέσμευσης από μέρους του Δημήτρη Χατζή.24 Το γεγονός
ότι η εν λόγω ιδεολογικά σημασμένη απόβλεψη αφηγηματοποιείται ως τέτοια
κατοχυρώνει, με τρόπο ρητό, την ανταποκρισιμότητα που διέπει το μυθιστόρημα.
Και τούτο, αφενός διότι προβάλλει ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ταξικά
μη ευνοημένους, αφετέρου διότι επιτυγχάνει την αποφυγή ταύτισης της φωνής
του μετανάστη-εργάτη κεντρικού χαρακτήρα και του συγγραφέα-αφηγητή, κατά
τρόπο ώστε να δηλώνεται και η απόσταση, ταξική και συναισθηματική, του Χατζή ως συγγραφέα από το θέμα και τους ήρωές του. Με άλλα λόγια, με βάση τη
συγκεκριμένη στρατηγική, το Διπλό βιβλίο εξασφαλίζει τη μη συμπερίληψή του
στην κατηγορία της «λαϊκιστικής λογοτεχνίας». Ας σημειωθεί, εξάλλου, ότι η θεματοποίηση της λογοθετικής απόκλισης που χαρακτηρίζει την ηγεμονική, αστική
ρητορική, φορέα της οποίας συνιστά στο Διπλό βιβλίο ο συγγραφέας-αφηγητής,
από τον δημώδη λόγο της εργατικής τάξης, με φορέα, και σε αυτή την περίπτωση, ένα μεταναστευτικό υποκείμενο, απαντάται επίσης στο διήγημα «Πρως τη
Νομαρχήα Ατηκής», ανωνύμου συγγραφέα, που εκδόθηκε το 1978 στο περιοδικό
Το Δέντρο.25
Παράλληλα, όμως, μέσω της εμφανούς συμπαράθεσης διακριτών ιδιολέκτων,
ο Χατζής κατορθώνει και κάτι ακόμη σε ιδεολογικό επίπεδο: στο τέλος του πρώτου, μόλις, κεφαλαίου, ο προλετάριος ήρωας αποκαλύπτει τις συγγραφικές προθέσεις σε μια αποστροφή του προς τον συγγραφέα –«Το ρωμέικο ζητάς να βρεις
από μένα;»–,26 εγχείρημα που, όπως προαναφέραμε, χαρακτήριζε και τις πολιτισμικές έρευνες της Αριστεράς κατά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Η
αναζήτηση από τον συγγραφέα της αυθεντικής ελληνικής ουσίας ως παγιωμένης
ρωμεϊκότητας στο πρόσωπο του έλληνα μετανάστη –ο οποίος, μη έχοντας γαλουχηθεί εξ ολοκλήρου στο πνεύμα της (ελληνικού τύπου) τυχοδιωκτικής μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, θα μπορούσε να τη διατηρεί αναλλοίωτη– φαίνεται αρχικά
να αποβαίνει άκαρπη: ο εργάτης-ήρωας εκθέτει επανειλημμένα την υπαρξιακή
συνθήκη του ως απάτριδος, δηλώνει πολίτης του μεγάλου κόσμου, «ο πιο γνήσιος
πολίτης της πολιτείας των ξένων», και βεβαιώνει πως «τίποτα ρωμαίικο δεν έμεινε μέσα μου».27
24. Έρη Σταυροπούλου, «Δημήτρης Χατζής: “Το φράγμα της σιωπής”. Το πρόβλημα της επικοινωνίας στους ήρωές του», Προτάσεις ανάγνωσης για την πεζογραφία μιας εποχής: Μ. Αλεξανδρόπουλος, Σπ. Πλασκοβίτης, Α. Φραγκιάς, Μ. Χάκκας, Δ. Χατζής, Αθήνα, Σοκόλης, 2001, 209-234:
209-210.
25. [Ανώνυμος], «Πρως τη Νομαρχήα Ατηκής», Το Δέντρο, τχ. 3 (Ιούλ.-Αύγ. 1978), 104-109.
26. Χατζής, Το διπλό βιβλίο, ό.π., 27.
27. Ό.π., 63.
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Και παρ’ όλ’ αυτά, στον λόγο του συγγραφέα εμφιλοχωρούν στοιχεία του λαϊκιστικού αστικού λόγου με τον οποίο έχει εκ των πραγμάτων γαλουχηθεί: αναρωτιέται, λόγου χάρη, αν η ουσία της ελληνικότητας εντοπίζεται όντως στη φτώχεια,28
η πειθάρχηση και η κανονικοποίηση της οποίας πραγματοποιείται μέσω του τριμερούς σχήματος πατρίς-θρησκεία-οικογένεια – σχήμα στο οποίο ο Gastarbeiter
χαρακτήρας αδυνατεί να προσαρμοστεί, εκλαμβάνοντάς το, εντούτοις, ως αυτονόητο και φυσικοποιημένο. Με άλλα λόγια, ο Χατζής δεν αντιπαραβάλλει στην
αστική, έστω προοδευτική, ρητορική του διανοούμενου συγγραφέα έναν εναντιωματικό, απόλυτα ταξικά συνειδητοποιημένο λόγο της εργατικής τάξης – τέτοιος
αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να αρθρωθεί. Η ταξική συνειδητοποίηση του
εργάτη-μετανάστη συμβαίνει, όμως, ακριβώς τη στιγμή που η κηδεμόνευση του
συγγραφέα αρχίζει να εκλείπει: η χαλύβδωση της διεθνιστικής προλεταριακής
αλληλεγγύης, η οποία εγγράφεται στη σκηνή της συνεργασίας με τον γερμανό
συνάδελφο, συμβαίνει όταν ο συγγραφέας αποχωρεί από το προσκήνιο. Αλλά
όχι μόνον αυτό: στις λυρικού τύπου περιγραφές της φτώχειας και της ανέχειας
από μέρους του συγγραφέα, ο προλετάριος ήρωας αντιπαραβάλλει τη βιωματική παρουσίαση της οργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων και των κοινωνικών
καθορισμών, διεκδικώντας την ταυτοποίησή του όχι με όρους ελληνικού λαϊκού
μεταναστευτικού υποκειμένου, αλλά πρωτίστως ως μέλους μιας πολυεθνικής εργατικής τάξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας. Εντέλει,
τα εθνικά στερεότυπα που επιστρατεύουν, εν είδει δίπολου, ο συγγραφέας και ο
εργάτης-μετανάστης αποδεικνύονται, μέσω του λόγου του τελευταίου, σε εθνικά
οριοθετημένες, διακριτές εκδοχές του καπιταλισμού, που οδεύουν, μάλιστα, προς
αναθεώρηση.29
Από μεριάς του, ο Αντώνης Σουρούνης ακολουθεί διαφορετική στρατηγική
για τη διασφάλιση της ανταποκρισιμότητας: αν ο Χατζής φροντίζει με ιδιαίτερη
επιμέλεια να διαχωρίσει τον λόγο του συγγραφέα-αφηγητή από εκείνον του εργάτη-μετανάστη, ο Σουρούνης στοχεύει κατ’ αρχάς στη δημιουργία μιας εντύπωσης
αποξένωσης και αποστασιοποίησης στον αστό αναγνώστη. Αποτρέπει, έτσι, την
ταύτιση του τελευταίου με τους μετανάστες προλετάριους πρωταγωνιστές του,
καθώς οι τελευταίοι παραβιάζουν επανειλημμένα τον αστικό κώδικα ηθικής με
την υπερσεξουαλικοποίηση και την τυχοδιωκτική τους συμπεριφορά, οι οποίες
εκθρέφουν την ηθελημένη λουμπενοποίησή τους. Ταυτόχρονα, κατασκευάζοντας
28. Ό.π., 39.
29. Η εκ βάθρων επαναθεμελίωση του καπιταλιστικού συστήματος σε νέες παραγωγικές βάσεις, με την άνοδο του τριτογενή τομέα, την αποβιομηχάνιση της Δύσης και την παγκόσμια διασύνδεση, διαφαίνεται ως προοπτική στο Διπλό βιβλίο, με το επικείμενο κλείσιμο του κατασκευαστικού
εργοστασίου στο οποίο απασχολείται ο πρωταγωνιστής.
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ένα αντι-ηρωικό πρότυπο εργατικής υποκειμενικότητας, ο Σουρούνης υπονομεύει
τη στερεοτυπική κατασκευή του ηθικά άμεμπτου «εργάτη-ήρωα» από τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, αποφεύγοντας παράλληλα την άρθρωση διδακτικών νύξεων και
την εκφορά υπονοούμενων αιτημάτων παραδειγματικής συμμόρφωσης από μέρους των αναγνωστών-εργατών. Επιπλέον, απομακρύνεται άρδην από την –ηγεμονική όσον αφορά την πολιτισμική παραγωγή– μελοδραματική κατασκευή της
εργατικής συνθήκης στη βάση της δυστυχίας και μιας αόριστης κακοδαιμονίας.30
Στο μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος Οι συμπαίχτες, που αφορά τις συνθήκες διαβίωσης του κεντρικού χαρακτήρα, ονόματι Νούση, ως Gastarbeiter στη
Γερμανία, ο Σουρούνης καταφεύγει στην τριτοπρόσωπη αφήγηση, εναλλάσσοντας
την εσωτερική με τη μηδενική εστίαση∙ η πρωτοπρόσωπη αφήγηση, εν είδει αυτοβιογραφικής κατάθεσης από μέρους του Νούση, αφορά αποκλειστικά τη μνημονική ανασύσταση παρελθουσών εμπειριών στην Ελλάδα, ενώ η τριτοπρόσωπη
αφήγηση χρησιμοποιείται για την περιγραφή των βιωμάτων της μετοικεσίας. Η
συγκεκριμένη συγγραφική στρατηγική ορίζει, και εδώ, έναν διττό λόγο, μια δεύτερη φωνή: η εμφιλοχώρηση ενός τριτοπρόσωπου αφηγητή στην κυρίως αφήγηση
υποδηλώνει είτε την αλλοτρίωση και την αποπροσωποποίηση που υφίσταται ο
εργάτης-πρωταγωνιστής, ο οποίος αποκτά διχασμένη, χρονικά τεμαχισμένη, υπόσταση, είτε την αιφνίδια αποστέρηση του δικαιώματος αυτο-αναπαράστασης με
τη μετατροπή του σε ταυτοχρόνως μεταναστευτικό και ταξικά μη προνομιούχο
υποκείμενο στη χώρα υποδοχής, σε αντίθεση με την έστω περιορισμένη ορατότητα που απολάμβανε στη χώρα προέλευσης. Παράλληλα, κατ’ αυτόν τον τρόπο
φανερώνεται εμμέσως η αναγνώριση της διάστασης συγγραφικού και εντέλει επινοημένου μυθιστορηματικού υποκειμένου, ακόμη κι αν λάβει κανείς υπόψη τα
βιογραφικά στοιχεία του Σουρούνη και την εργατική του προέλευση.31
Αντιστοίχως, στο διήγημα «Με τον Σ. Χουρσούτογλου στο “Salonica Bar”»
της συλλογής Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, ο Σουρούνης αποδίδει γλαφυρά το φαινόμενο της εργατικής αλλοτρίωσης και της πραγμοποίησης ως διάστασης σώματος-πνεύματος για το υποκείμενο της εργατικής τάξης: «Αγάπησα και τα μπράτσα
30. Στο διήγημα «Ο τελευταίος του ρόλος», το οποίο θίγει με τρόπο αναστοχαστικό ζητήματα
αναπαράστασης, ο αφηγητής περιγράφει τον κεντρικό ήρωα ως εξής: «Ήταν φτυστός με τους τύπους εκείνους που δείχνανε στο πανί πόσο σκάρτη είναι η πουτάνα η κοινωνία, για να παρηγοριέται
ο κοσμάκης και να κάθεται φρόνιμα»∙ βλ. Σουρούνης, Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, ό.π., 29.
31. Βεβαίως, η συγκεκριμένη αφηγηματική συνθήκη παραβιάζεται άπαξ: στη σελ. 21 των Συμπαικτών, η τριτοπρόσωπη αφήγηση διακόπτεται με την παρεμβολή ενός πρωτοπρόσωπου ρηματικού τύπου: «Πάλι έβρεξε χωρίς να το μάθω». Στα Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, η αυτοβιογραφική
διάσταση της γραφής του Σουρούνη, ή η επίφαση αυτής, αναδεικνύεται εναργέστερα και δίχως τη
χρήση μυθοπλαστικών προσωπείων, καθώς ένας από τους ήρωες στο διήγημα «Μια γιαπωνέζικη
πυρκαγιά» φέρει το επώνυμο του συγγραφέα.
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μου και τα χέρια μου και τα πόδια μου. Τα μιλούσα, να πούμε, σαν συντρόφια που
δούλευαν μαζί μου και υπέφεραν μαζί μου».32 Η ελλειμματική αυτοσυνειδησία
και αίσθηση του εαυτού του εργάτη, ωστόσο, αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, προτιμότερη από την αντίστοιχη συνθήκη άλλων κοινωνικών κατηγοριών,
συμπεριλαμβανομένου και του συγγραφικού υποκειμένου, η απόσταση από το
οποίο (ακόμα και ταξική) υπογραμμίζεται με τρόπο αναστοχαστικό: «Το σκέφτεσαι, πόσες κουραδομηχανές έχουν ξεχάσει πως έχουν χέρια και το θυμούνται
μόνο στον μπιντέ; Ακόμα και οι γραφιάδες […] το μόνο που θα προσέχουν θα ’ναι
τα κοντυλοφόρια τους».33
Όπως ο Χατζής, έτσι και ο Σουρούνης αποφεύγει τη στρατηγική της κατά μέτωπον επίθεσης σε κανονιστικά στερεότυπα, υιοθετώντας «πλάγιες», «λοξές»
μεθόδους εναντίωσης στην ηγεμονική κατασκευή του μεταναστευτικού υποκειμένου της εργατικής τάξης, που βασίζεται στο πρότυπο της περιχαρακωμένης
οικιακότητας. Αντ’ αυτού, κατά τη Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, οι ήρωες του
Σουρούνη αναδεικνύουν τον φαλλό σε πλοηγό ζωής και σε αποκλειστικό σημείο
αναφοράς.34 Και τούτο αφενός διότι, όπως δηλώνεται κειμενικά, «η “επιχείρηση
έρωτας” παραμένει ακόμα η μόνη επιχείρηση που οι ίδιοι είναι κύριοί της».35 Η
σεξουαλικότητα αναδεικνύεται για τους Gastarbeiter σε αποκλειστικό πεδίο αυτοδιαχείρισης του σώματος, το οποίο εκχωρείται ως άβουλο αντικείμενο εκμετάλλευσης και βιοπολιτικής εξουσίας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής εργασιακής
σχέσης. Αφετέρου, όμως, η μανιώδης ερωτοληψία, οι σεξιστικές αντιλήψεις και
το αχαλιναγώγητο ένστικτο των χαρακτήρων του αποδείχνονται πιστό αντικαθρέφτισμα της λογοθετικής κατασκευής της ελληνικής αρρενωπότητας. Σύμφωνα με
τη Μαίρη Μικέ, στον λόγο της γερμανίδας συντρόφου του Νούση εντοπίζονται
τα συστατικά που απαρτίζουν την εκλεκτική σύνθεση της εξαγώγιμης εικόνας της
Ελλάδας: η ιδεολογία της αυθεντικότητας και της «φυσικής» αρσενικής ζωής, η
χοϊκή παρουσία και η φαλλοκρατική επιθυμία.36 Εξάλλου, η «συνάντηση», μέσω
της παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών, της οικονομικά ανεπτυγμένης, πλην σεξουαλικά ακόρεστης και πάντως ανικανοποίητης, Δυτικής Ευρώπης, η οποία ενσαρκώνεται με όρους θηλυκοποίησης, με το ελληνικό στοιχείο, η ανδροπρέπεια του
32. Σουρούνης, Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, ό.π., 94.
33. Ό.π., 94.
34. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «Αυτοβιογραφικός λόγος: Ιστορικοί και μυθιστορηματικοί
βίοι στο μυθιστόρημα εφηβείας», Εντευκτήριο, τχ. 28-29 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 1994) (αφιέρωμα
στον αυτοβιογραφικό λόγο), 74-88: 85-87.
35. Σουρούνης, Οι συμπαίκτες, ό.π., 86.
36. Μαίρη Μικέ, «Gastarbeiter: Μνήμες, φαντασιώσεις κι επιθυμίες. Η περίπτωση του Αντώνη
Σουρούνη», Εναρμόνιο κράμα: Δοκίμια για την πεζογραφία, Αθήνα, Άγρα, 2012, 167-177.

139

Βασιλική Πέτσα

οποίου αποδεικνύεται μέσω του ερωτικού σφρίγους, συνιστά επανερχόμενη θεματική σε πολιτισμικά προϊόντα μαζικής κουλτούρας ή υπονομευτικά σαρκαστικής
διάθεσης για τα μεταπολιτευτικά ήθη και τις συνάδουσες κοινωνικές σχέσεις.37
Και είναι με βάση αυτά ακριβώς τα συστατικά που διαμορφώνεται η υποκειμενική συγκρότηση των Gastarbeiter χαρακτήρων του Σουρούνη, συστατικά,
εξάλλου, που δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην –με οριενταλιστικούς όρους–
αναπαράσταση της εθνοτικής ετερότητας, αλλά και του ταξικά υποδεέστερου άλλου, κινητοποιώντας εκδοχές του νατουραλιστικού λόγου. Ο Σουρούνης δείχνει
να τραβά στα άκρα τη συνάρθρωση της ταξικά, εθνοτικά και έμφυλα επικαθορισμένης αναπαράστασης, υιοθετώντας τη στρατηγική της «υπερταύτισης» (overidentification) ή «ανατρεπτικής κατάφασης» (subversive affirmation), η οποία δεν
συνίσταται στην ειρωνική μίμηση, στρατηγική εξάλλου απορροφήσιμη και εξουδετερώσιμη, αλλά στη χυδαία και τυπολατρική αναπαραγωγή των κυρίαρχων
ιδεολογικών σχημάτων και ταυτοτήτων, με στόχο την κατάδειξη των εγγενών
αντιφάσεων και των σκοτεινών σημείων τους και την πρόσκληση διερώτησής
τους.38 Εν προκειμένω, ενόψει και της ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαδικασιών
της Ελλάδας στην ΕΟΚ, ο Σουρούνης καταπιάνεται με, και διογκώνει, εκδοχές του
«εσωτερικευμένου οριενταλισμού» για να σχολιάσει τις διαδικασίες πολιτισμικής
αυτο-αναγνώρισης της χώρας υπό καθεστώς (ημι-)περιφερειακής υπανάπτυξης.39
Στο σημείο αυτό, και προκειμένου να διερευνήσουμε άλλη μια όψη της ανταποκρισιμότητας, δομημένης πρωτίστως με αισθητικούς όρους, είναι χρήσιμο να
τεθεί ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει κατά τη μελέτη της λογοτεχνίας της ερ37. Αναφέρουμε ενδεικτικά την κινηματογραφική ταινία Τα καμάκια του Όμηρου Ευστρατιάδη
(1981) και το ομότιτλο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού (1978), που επίσης διαδραματίζεται εν
μέρει στο Ναύπλιο.
38. Για τη λακανικής προέλευσης στρατηγική της υπερταύτισης, βλ. κυρίως Slavoj Žižek,
«Why Are Laibach and Neue Slowenische Kunst Not Fascists?», The Universal Exception: Selected
Writings, Β΄, Λονδίνο, Continuum, 2006 (11993), 63-66∙ Inke Arns και Sylvia Sasse, «Editorial:
On mimesis as strategy of resistance», Maska, τχ. 98-99 (Άνοιξη 2006) (ειδικό τεύχος: «subversive
affirmation»), 5-2∙ Stevphen Shukaitis, «Overidentification and/or bust?», Variant, τχ. 37 (ΆνοιξηΧειμώνας 2010), διαθέσιμο στο https://www.variant.org.uk/37_38texts/10Overident.html (τελευταία επίσκεψη, 24.9.2019). Οι αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής αφορούν
πρωτίστως τις σχέσεις ταξικού ανταγωνισμού μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης, λ.χ. την
ταυτόχρονη πίεση για μείωση των μισθών και για αύξηση της κατανάλωσης.
39. Για την έννοια του «εσωτερικευμένου οριενταλισμού» (internalized/internal orientalism), βλ.
Christiane Brosius, Empowering Visions: The Politics of Representation in Hindu Nationalism, Λονδίνο, Anthem Press, 2004, ιδίως το τέταρτο κεφάλαιο (σ. 131-180)∙ Carol A. Breckenridge και Peter
van der Veer, «Orientalism and the postcolonial predicament», στο Orientalism and the Postcolonial
Predicament: Perspectives on South Asia, Φιλαδέλφεια, University of Pennsylvania Press, 1993, 1-19∙
Έφη Γαζή, «“Οριενταλισμός”. Το κείμενο ως γεγονός», Μνήμων, τχ. 21 (1999), 237-246: 244.
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γατικής τάξης: Κατά πόσον συγκεκριμένοι αισθητικοί τρόποι συνδέονται διαχρονικά ή σε καθορισμένες κοινωνικές περιόδους με το συγκεκριμένο λογοτεχνικό
είδος; Έχει, λόγου χάρη, υποστηριχτεί ότι η αποσπασματικότητα εναρμονίζεται
και απηχεί το «εργατικό γούστο», καθώς το τελευταίο εκφράζει με τη σειρά του
υπαρκτές υλικές συνθήκες (έλλειψη χρόνου, παιδείας, κ.λπ.).40 Ομοίως, η Sonali
Perera, υιοθετώντας διεθνιστική οπτική, προσεγγίζει κομβικά παραδείγματα της
γραφής της εργατικής τάξης, ποικίλης γεωγραφικής προέλευσης, και αποφαίνεται
ότι τόσο το ίδιο το λογοτεχνικό είδος στη διαχρονική θεσμική του εξέλιξη, όσο και
τα μεμονωμένα κείμενα που το απαρτίζουν, διέπονται από ασυνέχεια, κενά και
παρεμβολές,41 τα οποία δεν αποτελούν απαραιτήτως τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά μιας αισθητικής που επιδιώκει να είναι μεταμοντέρνα, αλλά προκύπτουν και
από τις συνθήκες συγγραφής των κειμένων. Σύμφωνα, πάντως, με τους Nicholas
Coles και Janet Zandy, στον βαθμό που δεν υφίσταται μία αποκλειστική και μοναδική ταυτότητα της εργατικής τάξης, έτσι δεν μπορεί να γίνεται και λόγος για
ενιαία αισθητική. Από την άλλη, κινούμενος σε γενικότερες κατευθύνσεις, ο John
Kirk διατείνεται ότι η κυρίαρχη αισθητική ιδεολογία που συνδέεται με την αστική
μορφή τέχνης επικεντρώνεται πρωτίστως στον ατομικισμό και ενσαρκώνεται στο
είδος του ρεαλιστικού μυθιστορήματος.42
Σε παρόμοιους τόνους, η αρνητική κριτική του Περικλή Κοροβέση για το Διπλό
βιβλίο εστιάζει στην αισθητική του ρεαλισμού που υιοθετεί ο Χατζής –την οποία,
εξάλλου, αποκαλεί «αστική»–, και στη μη ανάπτυξη πειραματικών αφηγηματικών τεχνικών, άποψη που επανέρχεται διαχρονικά σε παρόμοιες συζητήσεις για το
έργο, όχι, βέβαια, δίχως αντίλογο. Στο αφιέρωμα, λ.χ., «Η νεότερη και η σύγχρονη
πεζογραφία» που διοργάνωσε το περιοδικό Αντί το 1999, ο Δημήτρης Ραυτόπουλος εκτιμά ότι, προκειμένου να μην εγκαταλείψει την ιδεολογική πρωτοπορία, ο
Χατζής, όπως, άλλωστε, και ο Τσίρκας, εγκατέλειψε τη λογοτεχνική, σε μια εποχή
που δεν ευνοούσε τη συμπόρευση των δύο εκδοχών πρωτοπορίας,43 ενώ η Ελισάβετ Κοτζιά ισχυρίζεται ότι με το Διπλό βιβλίο ο Χατζής τοποθετείται «στην πλευρά των νεοτερικών αναζητήσεων».44 Ας δεχτούμε ότι πράγματι, τόσο ο Χατζής
όσο, κυρίως, και ο Σουρούνης, μολονότι διατηρούν στοιχεία αποσπασματικότητας
40. Βλ. Magnus Nilsson, «Class, taste, and literature: The case of Ivar Lo-Johansson and Swedish working-class literature», Journal of Working-Class Studies, τ. 4, τχ. 1 (Ιούν. 2019), 24-36.
41. Βλ. Perera, ό.π.
42. Βλ. Coles και Zandy, ό.π., xxiv∙ Kirk, ό.π., 109.
43. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Μεταπτώσεις της νεοτερικότητας, 1960-’75-’90...», Αντί, τχ. 688
(4 Ιουν. 1999), 27-31: 28.
44. Ελισάβετ Κοτζιά, «Το έργο των μεταπολεμικών πεζογράφων στη μεταδικτατορική περίοδο», Αντί, τχ. 688 (4 Ιουν. 1999), 32-35: 34.
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και ασυνέχειας στα κείμενά τους, δεν καινοτομούν από άποψη τεχνοτροπίας, ότι
αναπαράγουν ή παραμένουν προσκολλημένοι σε καθιερωμένους λογοτεχνικούς
τόπους, ότι υιοθετούν την τεχνική της, κατά Κοροβέση, κλασικής, ταξικά προσδιορισμένης, «αστικής» γραφής.45 Δεν θα μπορούσαμε, τότε, να κρίνουμε το έργο
τους στο πλαίσιο ενός πολιτικά δραστικού, πλην όχι εμφανώς ριζοσπαστικού, αισθητικού «retrogarde» ή «arrière-garde» ρεύματος, που θα επέτρεπε την επιστροφή στο παρελθόν για την ανάδειξη των ουτοπικών του δυνατοτήτων και την επούλωση παρελθουσών πληγών με ορίζοντα ένα ριζικά διαφορετικό μέλλον, σε ένα
παρόν που γνωρίζει πια πώς να απορροφά τους κραδασμούς και τις ρήξεις;46 Ενός
φαινομενικά οπισθοδρομικού, με άλλα λόγια, ρεύματος, που όμως, κατά βάθος,
θα εμφορούνταν από αβανγκάρντ προτάγματα, στον βαθμό που η εφαρμογή παρελθοντικών αισθητικών ρευμάτων σε νέα συμφραζόμενα απαιτεί μια νέα ερμηνευτική προσέγγισή τους.47 Και δεν απηχεί αυτή η συνειδητή ή μη καθήλωση στα
μετόπισθεν την πρόθεση συνέχισης μιας μάχης οριστικά χαμένης;48 Μιας μάχης
που, σύμφωνα με την Αναστασία Νάτσινα, αφορά την προσπάθεια αποτύπωσης
της αλήθειας και τη συγκρότηση μίας και μοναδικής, έμπλεης νοήματος, πραγματικότητας, αλλά και την οδυνηρή ματαίωση αυτής της προσπάθειας.49
Και από την άλλη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διττή χωροχρονική (ή και χρονοτοπική) οργάνωση της αφήγησης στα έργα που εξετάζουμε. Η εναλλαγή του
κοινοτιστικού ελληνικού παρελθόντος ως μη ωραιοποιημένης ανάμνησης συλλογικής ανέχειας, και του νεοτερικού δυτικοευρωπαϊκού παρόντος ως δυστοπικής
καθημερινότητας, που χαρακτηρίζεται από την παρόξυνση της μοναχικότητας
45. Βλ. Κοροβέσης, ό.π., 29. Η γραφή του Σουρούνη, τόσο στα Μερόνυχτα Φραγκφούρτης όσο
και στους Συμπαίκτες, χαρακτηρίζεται από έντονη προφορικότητα και υφολογική λαϊκότητα, αλλά
κινείται εξίσου εντός των αξόνων που ορίζει ο ρεαλισμός.
46. Για τις ποικίλες εννοιολογήσεις του «arrière-garde», που διανοίγουν το σημασιολογικό και
ιδεολογικό πεδίο αναφοράς του όρου πέρα από την αντιδραστικότητα και τον συντηρητισμό, βλ.
William Marx (επιμ.), Les arrières-gardes au XXe siècle, Παρίσι, PUF, 2008 (12004).
47. William Marx, «The 20th century: Century of the arrière-gardes?», στο Sascha Bru κ.ά.
(επιμ.), Europa! Europa?: The Avant-Garde, Modernism and the Fate of a Continent, Βερολίνο, De
Gruyter, 2009, 59-71: 68.
48. Χαρακτηριστική είναι, από αυτή την άποψη, η τοποθέτηση του Ρολάν Μπαρτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Tel Quel το 1971: «Το να συντάσσεται κανείς με το αβάν γκαρντ
σημαίνει ότι αναγνωρίζει τι είναι νεκρό∙ το να συντάσσεται κανείς με το αριέρ γκαρντ σημαίνει ότι
συνεχίζει να το αγαπά»∙ βλ. Roland Barthes, Oeuvres Complètes, τ. ΙΙΙ, Παρίσι, Seuil, 2002, 1038 (η
μετάφραση είναι της γράφουσας).
49. Αναστασία Νάτσινα, «Για τα όρια του μεταμονερνισμού στην ελληνική πεζογραφία κατά το
τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα», στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης, Δημήτρης Τζιόβας
(επιμ.), Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις ανασυγκρότησης,
θέματα και ρεύματα. Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου (Ρέθυμνο, 20-22
Μαΐου 2011), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης/Μουσείο Μπενάκη, 2012, 387-401: 395.
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και την ταξικά ανισόρροπη ανάπτυξη,50 συνιστά κοινή πρακτική των δύο συγγραφέων. Αμφότεροι, επομένως, δεν δρουν σύμφωνα με το υπόδειγμα του μπενγιαμινικού «αγγέλου της Ιστορίας», ο οποίος στέκει με «στραμμένο το πρόσωπο
[του] στο παρελθόν», δίχως νοσταλγική πρόθεση, αλλά επιδιώκοντας να διασώσει τις ματαιωμένες ελπίδες, ενόσω η πρόοδος ως «θύελλα» τον ωθεί προς το μέλλον;51 Και τέλος, δεν διακρίνει κανείς τα ίχνη της ρητορικής περί (ημι-)περιφερειακής υπανάπτυξης ως ερμηνευτικού σχήματος για την οικονομική θέση της
χώρας σε διεθνή συμφραζόμενα, ρητορική, εξάλλου, κυρίαρχη στον αριστερό
χώρο κατά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης;52
Έχουμε, με άλλα λόγια, την αίσθηση, επιστρέφοντας επίσης στη σύνδεση
του λαϊκού, του εργατικού και του εθνικού στοιχείου, ότι η ελληνική λογοτεχνία της εργατικής τάξης κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσε να ειδωθεί
και υπό το αισθητικό πρίσμα του ρεύματος του «κριτικού τοπικισμού» (critical
regionalism), όρου προερχόμενου από την αρχιτεκτονική θεωρία,53 που όμως έχει
εφαρμοστεί με κριτική και αναλυτική πρόθεση και στα πεδία της λογοτεχνικής
και κινηματογραφικής κριτικής και των πολιτισμικών σπουδών.54 Προσεγγίζοντας τις σημασιολογικές και ιδεολογικές διαστάσεις του όρου, ο Mike Wayne
50. Ο ήρωας στο διήγημα «Με τον Σ. Χουρσούτογλου στο “Salonica Bar”» αναρωτιέται: «Βλέπεις κάτι μεροκάματα που μοιάζουν με μηνιάτικα και λες […] γιατί δώδεκα μήνες δικοί μου να
ζυγίζουν ένα μήνα δικό του;»∙ βλ. Σουρούνης, Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, ό.π., 99.
51. Βλ. Βάλτερ Μπένγιαμιν, «Θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας», Θέσεις για τη φιλοσοφία
της ιστορίας – Ο σουρρεαλισμός – Για την εικόνα του Προυστ, μτφρ. Μηνάς Παράσχης, Αθήνα,
Ουτοπία, 1983, 12.
52. Αναφερόμαστε πρωτίστως σε μελέτες που δημοσίευσαν οι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Νίκος
Μουζέλης, Βασίλης Φίλιας, Κωστής Μοσκώφ, Γιώργος Β. Δερτιλής κ.ά. Για μια συγκεντρωτική
παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, βλ. Σεραφείμ Σεφεριάδης, «Για τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα: Μερικοί προβληματισμοί πάνω σε ένα παλιό θέμα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 6 (Νοέμ. 1995), 9-78: 12. Ενδεικτικό, από αυτή την άποψη, και
χαρακτηριστικά αρθρωμένο με ταξικούς και έμφυλους όρους, είναι και το ακόλουθο απόσπασμα
από τη Χαμένη άνοιξη του Στρατή Τσίρκα: «Μας θέλουν γκαρσόνια, ταβερνιάρηδες, μαστροπούς,
βαρκάρηδες, επιβήτορες, καμπαρετζήδες […] κι αυτοί να αρμέγουν τον τόπο, το κρασί, το λάδι […]
και τον ιδρώτα του κόσμου∙ βλ. Στρατής Τσίρκας, Η χαμένη άνοιξη, Αθήνα, Κέδρος, 1976, 148-149.
53. Πρόκειται για όρο που εισήγαγαν οι Liane Lefaivre και Alexander Tzonis το 1981 και αποτέλεσε αντικείμενο συστηματικότερης επεξεργασίας από τον Kenneth Frampton∙ βλ. Kenneth Frampton, «Towards a critical regionalism: Six points for an architecture of resistance», στο Hal Foster
(επιμ.), Postmodern Culture, Λονδίνο, Pluto Press, 1985 (11983), 16-30.
54. Για την περίπτωση της ιρλανδικής κινηματογραφικής παραγωγής, βλ. ενδεικτικά Martin
McLoone, «Inventions and re-imaginings: Some thoughts on identity and broadcasting in Ireland»,
στο Martin McLoone (επιμ.), Culture, Identity and Broadcasting in Ireland: Local Issues, Global
Perspectives, Μπέλφαστ, Institute of Irish Studies, 1991: 2-30. Βλ. επίσης Cheryl Temple Herr,
Critical Regionalism and Cultural Studies: From Ireland to the American Midwest, Gainesville,
University Press of Florida, 1996.
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αποφαίνεται ότι o κριτικός τοπικισμός μεταδίδει μια αίσθηση της εκάστοτε εγχώριας πολιτισμικής παραγωγής, με την έννοια της αυξημένης ευαισθησίας σε
πολιτισμικές εκφράσεις και πηγές τοπικής ή εθνικής κλίμακας, ενώ παράλληλα
εξακολουθεί να καταγράφει τις υλικές, κοινωνικές δομές που ορίζουν σχέσεις ανισότητας,55 αποτελώντας έναν τρόπο και μια μέθοδο διερευνητικής μεσολάβησης
ανάμεσα στο τοπικό και το υπερεθνικό.
Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε επομένως κανείς να ισχυριστεί αφενός
ότι, στη μεταπολιτευτική συγκυρία, η λογοτεχνία της εργατικής τάξης επενδύει το
μεταναστευτικό εργατικό υποκείμενο με συλλογικές διαστάσεις, και αποκτά έτσι,
τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, τα χαρακτηριστικά μιας κατά Fredric Jameson
«εθνικής αλληγορίας»,56 τάση που, εξάλλου, χαρακτήριζε την ελληνική μεταπολεμική λογοτεχνία.57 Αξίζει ωστόσο να λάβει κανείς υπόψη αφενός ότι και οι
δύο συγγραφείς που εξετάζονται συνθέτουν τον μυθιστορηματικό τους ιστό με
βάση διττούς άξονες, συγγραφικούς, τοπογραφικούς όσο –κρισιμότερα– και χρονικούς, και αφετέρου ότι η πλοκή τους χαρακτηρίζεται από αποσπασματική και
ασυνεχή διάρθρωση, χαρακτηριστικά που όχι μόνο προσιδιάζουν στο εργατικό
γούστο και στις υλικές συνθήκες διαβίωσης της εργατικής τάξης, αλλά συντελούν
και στην υπονόμευση μιας ενιαίας, συμπαγούς ολότητας. Μ’ αυτή την έννοια, τα
δύο κείμενα προβάλλουν ως θραυσματικές ή αποδομημένες αφηγήσεις που αλληγορούν μια εξίσου θραυσματική ή αποδομημένη εθνική ταυτότητα, στον βαθμό που η διεθνική διασυνδεσιμότητα αναφαίνεται ως αναπότρεπτα επερχόμενη
συνθήκη.58 Ορίζοντας ένα εν πολλοίς αγροτικό ή βιοτεχνικό –αλλά όχι ειδυλλιακό– «ελληνικό πριν» και ένα μηχανοποιημένο, αστικοποιημένο, «γερμανικό
55. Βλ. Mike Wayne, The Politics of Contemporary European Cinema: Histories, Borders,
Diasporas, Bristol (GB)/Portland (OR), Intellect Books, 2002∙ η πλάγια γραφή στο πρωτότυπο.
Αντιστοίχως, επιχειρώντας να ορίσει τις πολιτικές και σημασιολογικές ορίζουσες του «κριτικού τοπικισμού» με επίκεντρο την ιρλανδική κινηματογραφική παραγωγή, ο Martin McLoone σημειώνει
ότι το συγκεκριμένο ρεύμα αναδεικνύει εθνικές και τοπικές εκδοχές ζητημάτων που υφίστανται και
σε άλλες χώρες∙ βλ. Martin McLoone, «National cinema and cultural identity: Ireland and Europe»,
στο John Hill, Martin McLoone, Paul Hainsworth (επιμ.), Border Crossing: Film in Ireland, Britain
and Europe, Μπέλφαστ, Institute of Irish Studies, 1994, 146-173: 170.
56. Βλ. Fredric Jameson, «Third-World literature in the era of multinational capitalism», Social
Text, τχ. 15 (Φθινόπωρο 1986), 65-88.
57. Δημήτρης Τζιόβας, «Centrifugal topographies, cultural allegories and metafictional strategies in Greek fiction since 1974», στο Peter Mackridge και Eleni Yannakakis (επιμ.), Contemporary
Greek Fiction in a United Europe: From Local History to the Global Individual, Οξφόρδη, Legenda,
2004, 24-49.
58. Το έργο Τα καμάκια του Βασίλη Βασιλικού, που επίσης θεματοποιεί τη συνάντηση του εντόπιου εργατικού στοιχείου με την οικονομικά προνομιούχο Δύση, κατατέμνει εσκεμμένα τη χωρική
και τη χρονική ακολουθία και εξαλείφει τη σαφή χρονολογική σήμανση.
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μετά»,59 οι δύο συγγραφείς προβάλλουν σε ένα δυστοπικό μέλλον την κριτική
στάση τους ως προς την αναπόφευκτη, όσο και −σε τελική ανάλυση− ευκταία,
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, δεδομένων των οικονομικών, κυρίως, αλλά και
των πολιτισμικών ανισορροπιών σε επίπεδο εξουσίας. Έτσι, στα δύο έργα που
εξετάζουμε, η ελληνικότητα προβάλλεται μέσα από το πρίσμα της προλεταριακότητας, ή αλλιώς η ελληνικότητα κατασκευάζεται στην προλεταριακή της εκδοχή.
Πριν κλείσουμε, ας επιστρέψουμε για τελευταία φορά στην αντιδικία περί των
αισθητικών παραμέτρων που ορίζουν (ή θα όφειλαν να ορίζουν) το Διπλό βιβλίο,
καθώς, με αφορμή ένα συγκεκριμένο έργο, αναπαράγονται ευρύτερα διαδεδομένες ιδεολογικές και αισθητικές απόψεις και στάσεις της εποχής περί της θέσης
της λογοτεχνίας σε σχέση με τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Η συζήτηση
μεταξύ λογοτεχνών και κριτικών λογοτεχνίας που διημείφθη στο περιοδικό Η Συνέχεια το 1973 απηχεί εν πολλοίς, λίγα χρόνια νωρίτερα, τους ίδιους προβληματισμούς: ο Αλέξανδρος Αργυρίου αποφαίνεται ότι η «προωθημένη» γραφή μιας
«πνευματικής πρωτοπορίας» φαντάζει κατάλληλη αν δεχτεί κανείς ως δεδομένο
ότι τα ελληνικά προβλήματα εντάσσονται στα ευρωπαϊκά, και επομένως «είναι
ίδια η μοίρα για τις μορφές του εποικοδομήματος»∙ από την άλλη, ο Αλέξανδρος
Κοτζιάς αιτείται μιας λογοτεχνίας όπου θα διαφαίνεται ο «ελληνικός» χώρος και
χρόνος, ο έλληνας άνθρωπος, ο σημερινός ή ο χτεσινός, με όλο το πλέγμα των
δομών και των εξαρτήσεων που διέπουν τη ζωή του, ενώ παράλληλα θα αναδεικνύεται η «μισοαποικιακή κατάσταση της πατρίδας μας» και θα θεματοποιούνται
«τα αληθινά προβλήματα» του τόπου (φτώχεια, μετανάστευση, παρασιτισμός,
μιζέρια, αγραμματοσύνη, φόβος).60 Αν ο Αργυρίου παραβλέπει το σύνθετο πλέγμα ταξικών και υπερεθνικών ανισοτήτων που διέπει τις ενδοευρωπαϊκές και ευρύτερα διεθνείς σχέσεις, ο Κοτζιάς εμμένει σε μια ελληνοκεντρική οπτική που
ενδεχομένως παραβλέπει υπερεθνικούς παραλληλισμούς. Έχουμε, αντιθέτως, την
αίσθηση ότι, ως πολιτική και αισθητική στρατηγική που υιοθετείται στο Διπλό
59. Η αρχική, στενά τοπικιστική, προσήλωση του εργατικού υποκειμένου, η οποία υποδηλώνει
και άγνοια των ευρύτερων εθνικών και υπερεθνικών κοινωνικο-οικονομικών και ιστορικών διαδικασιών, αποδίδεται από τον Χατζή ως περιορισμός του οπτικού πεδίου και έλλειψη προοπτικής:
«Και παραπέρα από μας, έξω απ’ τη μάντρα [στο ξυλάδικο του Βόλου], τι γινόταν δεν ήξερα, δεν
έβλεπα πέρα απ’ τη μάντρα»∙ βλ. Χατζής, Το διπλό βιβλίο, ό.π., 32. Από την άλλη, επενδύοντας
και πάλι συμβολικά την έννοια της ορατότητας, η αλλοτρίωση, η πραγμοποίηση και η αποξένωση
που υφίστανται οι εργάτες στο πλαίσιο της φορντικής γραμμής παραγωγής παρουσιάζονται ως άμβλυνση της οπτικής ευκρίνειας: «Όλα μέσα απ’ αυτήν την τζαμαρία τα βλέπω – όσα βλέπω. Και τα
πρόσωπα που ’ναι γύρω μου, μέσ’ απ’ αυτήν τα βλέπω κι αυτά. Δεν την καλοβλέπω τη μορφή τους,
είναι κάπως σαν να μην έχουνε πρόσωπο» (ό.π., σ. 26).
60. Αλ. Αργυρίου, Αλ. Κοτζιάς, Κ. Κουλουφάκος, Σπ. Πλασκοβίτης, Στρ. Τσίρκας, «Η νεοελληνική πραγματικότητα και η πεζογραφία μας», Η Συνέχεια, τχ. 4 (Ιούν. 1973), 172-179.
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βιβλίο και στα έργα του Σουρούνη, ο κριτικός τοπικισμός ισορροπεί ανάμεσα
στο τοπικό και στο υπερεθνικό, στη νεοτερικότητα και τη μετανεοτερικότητα,61
απηχεί κομβικές, ιστορικά και πολιτισμικά καθορισμένες διχοστασίες, και καταλαμβάνει έναν «αδύνατο χώρο» μεταβατικότητας, μετεωριζόμενος ανάμεσα στη
νοσταλγία για ένα –παρότι μη ειδυλλιακό– κοινοτιστικό, αγροτικό περιβάλλον
και την απεμπόληση του ρομαντισμού, στις μικροαφηγήσεις και στο ανεπιστρεπτί απολεσθέν, ιδιοσυγκρασιακά τοπικό, καθώς και την εγνωσμένα μάταιη επιδίωξη άρθρωσης μιας μακροαφήγησης.62
Συνοψίζοντας, στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, επιχειρήσαμε να προσεγγίσουμε τρία κείμενα μυθοπλασίας αντιπροσωπευτικά για τη διαμόρφωση της
ελληνικής εκδοχής της λογοτεχνίας της εργατικής τάξης κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο. Έχοντας διερευνήσει τις ποικίλες κατευθύνσεις της ανταποκρισιμότητας ως ηθικής ευθύνης απέναντι στην εργατική τάξη, αναλύσαμε, ειδικότερα, τις
διακριτές, ιδεολογικές και αισθητικές στρατηγικές διασφάλισής της που υιοθέτησαν ο Δημήτρης Χατζής και ο Αντώνης Σουρούνης, και οι οποίες συνάδουν με
τα προτάγματα του «κριτικού τοπικισμού», ως στρατηγικής αναστοχασμού περί
των εθνικών και ταξικών ισορροπιών στο πλαίσιο μιας υπερεθνικής συνθήκης.
Εντέλει, καθίσταται, νομίζουμε, εύλογος ο ισχυρισμός ότι η λογοτεχνία της εργατικής τάξης κατά την πρώιμη Μεταπολίτευση προβάλλει εξίσου ως απόπειρα
πολιτισμικής επεξεργασίας της επανεμφάνισης της χώρας στο πεδίο των ασύμμετρων ευρωπαϊκών και ευρύτερα διεθνών σχέσεων, απόπειρα που διαφοροποιείται
τόσο από τη λαϊκιστική, εθνο-ρομαντική εσωστρέφεια όσο και από την άκριτη
φιλοδυτική εξωστρέφεια.

61. Τοποθετώντας, αμφότεροι, την κυρίως δράση των έργων τους στο βιομηχανοποιημένο, καπιταλιστικά πλήρως ανεπτυγμένο, δυτικοευρωπαϊκό πλαίσιο, καθιστούν ευκρινέστερη τη διαγραφή
των κοινωνικών και οικονομικών όρων και συνθηκών της νεοτερικότητας, καθώς και τη διαφαινόμενη διάβρωσή τους.
62. Δημήτρης Τζιόβας, Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης: Από την αφηγηματολογία στη
διαλογικότητα, Αθήνα, Οδυσσέας, 22002 (11993), 268, 270. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μάλιστα, να
σημειωθεί ότι, σχολιάζοντας τον διδακτισμό που παρεισφρέει στο κλείσιμο του μυθιστορήματος,
ο Τζιόβας μετέρχεται στρατιωτική ορολογία («κατάλοιπο της πρότερης θητείας του συγγραφέα ή
εγνωσμένη αντίσταση για την τιμή των όπλων», σ. 270), παραπέμποντας στα στρατιωτικά «μετόπισθεν» (arrière-garde).
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«Ανοιχτοί λογαριασμοί με την Ιστορία»
Η λογοτεχνία για παιδιά και νέους
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης*

Εισαγωγή
Η παιδική ηλικία και η νεότητα, ως ηλικιακές κατηγορίες, προικοδοτούνται από
τον πολιτισμό των ενηλίκων με διαφορετικές κάθε φορά ιδιότητες, προσδοκίες
και νόρμες, και συνεπώς είναι ιστορικά προσδιορισμένες.1 Τα βιβλία, αίφνης, που
ο κόσμος των ενηλίκων επιλέγει ή απορρίπτει για τα παιδιά είναι άμεσα συνυφασμένα με τις πολιτισμικές πρακτικές και τις κοινωνικές νόρμες που οι ενήλικοι
συν-αναγνώστες υιοθετούν γι’ αυτά∙ όχι σπάνια, αυτές οι αντιλήψεις συνοψίζονται στο αγωνιώδες ερώτημα: τι (πρέπει να) διαβάζουν τα παιδιά μας; Όταν
μάλιστα τα παιδικά βιβλία έχουν ιστορικό περιεχόμενο,2 τότε αποτελούν έναν
ευαίσθητο δείκτη και δέκτη του συχνά διαφιλονικούμενου και συγκρουσιακού
λόγου περί δημόσιας ιστορίας, αντανακλώντας με τον τρόπο αυτό τις πολιτικές
και ευρύτερα πολιτισμικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη συλλογική μνήμη. Σε
μεταβατικές ιστορικά εποχές, σε εκείνες που στη φιλολογία και την ιστορία χαρακτηρίζουμε ως «τομές», το παιδικό βιβλίο μπορεί και να λειτουργεί διαδραστικά,
ως πομπός και ως δέκτης πολιτισμικών αλλαγών.
* Όταν τέλειωναν αυτές οι γραμμές, έφυγε από κοντά μας η Άλκη Ζέη, που με τα βιβλία της
συντρόφευσε τις παιδικές μας αναγνώσεις. Στη μνήμη της αφιερώνεται αυτή η εργασία.
1. Για την έννοια της παιδικότητας και την ιστορικότητά της η βιβλιογραφία είναι εκτενής∙ βλ.
ενδεικτικά Δήμητρα Μακρυνιώτη (επιμ.), Κόσμοι της παιδικής ηλικίας, Αθήνα, Νήσος/Ε.Μ.Ε.Α.,
2003∙ Τόνια Κιουσοπούλου, «Η μελέτη των ηλικιών και των ηλικιακών ομάδων ως αντικείμενο
της νεότερης ιστοριογραφίας», στο Πασχάλης Κιτρομηλίδης και Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
(επιμ.), Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, 1833-2002, Β΄, Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ,
2004, 142-148.
2. Βλ. Α. Ζερβού, «Εφηβικά βιβλία για το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και το ναζισμό: Όροι πρόσληψης και διαχείρισης του ιστορικού υλικού για νεαρούς ενήλικες», στο Μένη Κανατσούλη και Δημήτρης Πολίτης (επιμ.), Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία: Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση
της ερμηνείας της, Αθήνα, Πατάκης, 2011, 88-108.
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Η Μεταπολίτευση, ως κατεξοχήν περίοδος μετάβασης αλλά και ρήξης, αποτελεί, μεταξύ άλλων, και μια εποχή επαναδιαπραγμάτευσης της διχασμένης
συλλογικής μνήμης για την πρόσφατη ιστορία∙ και γι’ αυτό αποτελεί τον χαμένο
συνδετικό κρίκο με τα κυοφορούμενα αιτήματα της μακράς δεκαετίας του ’60.3
Διάφορες μνημονικές κοινότητες διεκδικούν, στο πλαίσιο μιας επαναφήγησης
του παρελθόντος, το δικαίωμά τους στην Ιστορία και τη συμμετοχή τους στην
κατασκευή του ιδρυτικού «μυθότοπου» της Μεταπολίτευσης, μιας νέας δηλαδή
αφήγησης περί έθνους.4 Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, η Κατοχή, η Αντίσταση,
οι συνθήκες της Απελευθέρωσης, και πολύ λιγότερο ο Εμφύλιος, μετατρέπονται
σε ένα «επίμονο παρόν» στη δημόσια ιστορία, και θα αποτελέσουν το μήλον της
έριδος στον πολιτικό λόγο της εποχής.5 Εν ολίγοις, στη Μεταπολίτευση τίθεται
επί τάπητος το θέμα των «ανοιχτών λογαριασμών» με την πρόσφατη ιστορία. Η
«έκρηξη της μνήμης»,6 όπως έχει χαρακτηριστεί, δεν θα αφήσει ανέγγιχτη τη λογοτεχνία για παιδιά και νέους, η οποία τότε εμφανίζει μια εντυπωσιακή εκδοτική
έκρηξη –όχι πάντως επαρκώς χαρτογραφημένη– και συνακόλουθα αποκτά ένα
νέο πρεστίζ.7
Η εργασία εστιάζει στη μελέτη μιας από τις πολλές όψεις της «άνοιξης», όπως
έχει χαρακτηριστεί, του παιδικού βιβλίου την περίοδο της Μεταπολίτευσης, και
στη διαλογική σχέση που αυτό έχει με τη διαμεσολάβηση της δημόσιας ιστορίας
και την επαναδιαπραγμάτευση της συλλογικής μνήμης. Στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια η λογοτεχνία για παιδιά και νέους θα αποτελέσει έναν «ενδιάμεσο
3. Βλ. Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 1974-1990: Σταθερή δημοκρατία
σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2008 (12001), ειδικά τις σ. 25-141.
4. Βλ. Έφη Γαζή, «Μεταπλάσεις της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας και ταυτότητας στη Μεταπολίτευση», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα
στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 246-260∙ Τζένη [Ζηνοβία] Λιαλιούτη, «Ο αντιαμερικανισμός και το εθνικό αφήγημα της Μεταπολίτευσης, 1974-1985: Ανορθολογικά στοιχεία, ορθολογικές χρήσεις», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση, ό.π., 197-210.
5. Για τον πολιτικό λόγο της εποχής, τη δημόσια ιστορία και τη διεκδίκηση της μνήμης, βλ.
Ελένη Πασχαλούδη, «Η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο: Από την αμηχανία των νικητών στη
“δικαίωση” των ηττημένων», στο Νίκος Δεμερτζής, Ελένη Πασχαλούδη, Γιώργος Αντωνίου (επιμ.),
Εμφύλιος: Πολιτισμικό τραύμα, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2013, 113-160.
6. Για την έκρηξη της μνήμης στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, βλ. ενδεικτικά Αντώνης Λιάκος, «Η νεοελληνική ιστοριογραφία το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα», Σύγχρονα Θέματα,
τχ. 76-77 (Ιαν.-Ιούλ. 2001), 72-91: 82∙ για τη γυναικεία γραφή και τον Εμφύλιο της μνήμης, βλ.
Τασούλα Βερβενιώτη, «Γραφές γυναικών για τον ελληνικό εμφύλιο: Οι συλλογικές μνήμες και η
αμνησία», στο Γιώργος Αντωνίου και Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης: Η δεκαετία
του ’40 και η ιστοριογραφία, Αθήνα, Εστία, 2008, 345-383, και ειδικά τις σ. 363-378.
7. Σε αυτό το νέο πρεστίζ θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, και η διοργάνωση του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου της International Board of Books for Young People (IBBY) στην Αθήνα το 1978, αλλά και η
θεσμοθέτηση κρατικού βραβείου παιδικής λογοτεχνίας από την Ακαδημία Αθηνών τον ίδιο χρόνο.
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δημόσιο χώρο», στον οποίο η μεταπολεμική γενιά θα δοκιμάσει τις μνήμες της,
τις εμπειρίες, αλλά κυρίως τις ερμηνείες της, οι οποίες πολύ αργότερα θα υπερκεράσουν τη δημόσια ιστορία και θα περάσουν στην ακαδημαϊκή ιστοριογραφία
αλλά και τη σχολική ιστορία.8 Έως τότε η επίκληση της μνήμης για τη δεκαετία
του 1940 ήταν ένα αμφιλεγόμενο θέμα στον δημόσιο διάλογο. Πολύ περισσότερο, η δεκαετία του 1940 και η Αντίσταση ήταν ένα θέμα ταμπού για τους συγγραφείς του παιδικού βιβλίου. Η οικειοθελής ή επιβεβλημένη από τις μετεμφυλιακές
πολιτικές συνθήκες αμνησία στον δημόσιο λόγο είχε επιβάλει την αποσιώπηση.9
Τώρα, όμως, η περίοδος της Κατοχής, η Αντίσταση και οι συνθήκες της Απελευθέρωσης θα συνδεθούν με το αναδυόμενο πολιτικό αίτημα για τη θεσμοποίηση
της συλλογικής μνήμης. Το μείζον αίτημα άλλωστε για την Αριστερά στην περίοδο της Μεταπολίτευσης είναι η ένταξη της Αντίστασης στην εθνική ιστορία.
Η υπόθεσή μου είναι ότι οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τα μεταπολεμικά χρόνια συγκροτούν μια αντί-Ιστορία,10 που επιχειρεί
αν όχι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επίσημης και λαϊκής μνήμης, τουλάχιστον
να συμβάλει σε έναν ιστορικό συμβιβασμό που θα διανύσει μια δύσκολη απόσταση με πολλές ανωφέρειες και αντίστροφες πορείες ανάμεσα στον Γράμμο και τον
Γοργοπόταμο. Σε αυτό το άνυσμα της απόστασης θα συμπορευτεί, ή μάλλον θα
επιστρατευτεί, και η παιδική λογοτεχνία στη Μεταπολίτευση.
Είναι εντυπωσιακό ότι περισσότεροι από τους μισούς τίτλους ιστορικών αφηγημάτων –εάν μετρώ σωστά από μια πρώτη, όχι εξαντλητική καταγραφή– είναι
ιστορικές αφηγήσεις με θέμα κυρίως τη δεκαετία του ’40-’50 ή την προϊστορία
της (βλ. Παράρτημα).11 Το προδικτατορικό Καπλάνι της βιτρίνας (1963) της Άλκης Ζέη, ελαφρώς αναθεωρημένο στη Μεταπολίτευση, το διασκευασμένο για το
εφηβικό κοινό Μέσα στις φλόγες (1978) της Διδώς Σωτηρίου, με απόληξη τους
8. Για τη λογοτεχνία γενικά ως ενδιάμεσο χώρο μεταξύ μνήμης και συλλογικής μνήμης, βλ.
Βενετία Αποστολίδου, Τραύμα και μνήμη: Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Αθήνα, Πόλις,
2010, 21-22. Στη Μεταπολίτευση η παιδική λογοτεχνία θα αποτελέσει τον ενδιάμεσο δημόσιο χώρο
για μια πληθώρα κοινωνικών θεμάτων∙ ωστόσο για τη διερεύνηση αυτής της ειδικότερης διάστασης
της παιδικής λογοτεχνίας απαιτείται άλλη μελέτη.
9. Βλ. ενδεικτικά Νίκος Δεμερτζής, «Ο Εμφύλιος Πόλεμος: Από τη συλλογική οδύνη στο πολιτισμικό τραύμα», στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, Γ. Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος, ό.π., 43-90.
10. Για τον όρο, βλ. Τζένη [Ζηνοβία] Λιαλιούτη, «Ο αντιαμερικανισμός και το εθνικό αφήγημα
της Μεταπολίτευσης», ό.π., 199.
11. Την περίοδο 1970-1979 κυκλοφόρησαν 18 τίτλοι ιστορικών αφηγημάτων, εκ των οποίων οι
11 σχετίζονται με θέματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας∙ βλ. Γιάννης Μητροφάνης, «Το ιστορικό μυθιστόρημα για παιδιά και νέους κατά την περίοδο 1900-1980: Τα πρόσωπα και τα προσωπεία», διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Ρέθυμνο, 2001∙ πβ. και Βασίλης Αναγνωστόπουλος, Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας,
Αθήνα, Εκδόσεις των Φίλων, 101996 (11982), 15, 118-131.
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Νικητές (1983) της Ζωρζ Σαρή, συνθέτουν μέρος μόνο της εικόνας των συστημικών αλλαγών στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους στα πρώτα μεταπολιτευτικά
χρόνια.12 Τα περισσότερα, αν όχι όλα αυτά τα βιβλία, αποτέλεσαν μεγάλες εκδοτικές επιτυχίες στην εποχή τους και εξακολουθούν ώς σήμερα να είναι τα πλέον
ευπώλητα, γεγονός που σημαίνει ότι λειτούργησαν, ή τουλάχιστον λειτουργούν
ακόμη, ως παρασχολικά αναγνώσματα.13

Η έκρηξη της μνήμης και το δικαίωμα στην Ιστορία
Αυτές οι πυκνώσεις των φαινομένων στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια θέτουν
κάποια ερωτήματα, αλλά οδηγούν και σε κάποιες πρώτες διαπιστώσεις. Ας ξεκινήσουμε, όμως, πρώτα από τις διαπιστώσεις. Η δεκαετία του ’40-’50 και η Αντίσταση ειδικότερα είναι θέματα που, εξ όσων γνωρίζω, εμφανίζονται για πρώτη
φορά στην ελληνική παιδική λογοτεχνία στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια.14
Όσο και εάν φαίνεται παράδοξο, όχι τόσο ο πόλεμος και η Κατοχή όσο η Αντίσταση δεν θεωρήθηκαν κατάλληλο θέμα για την παιδική λογοτεχνία στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Αν όμως μελετήσουμε κάπως εγγύτερα το corpus των παιδικών
αφηγημάτων που γράφονται ή δημοσιεύονται –δεν είναι εξάλλου πάντα συνώνυμες οι δύο έννοιες– στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές οι μυθοπλαστικές αφηγήσεις συγκροτούν, με βάση τη θεματολογία
τους, ένα ιστορικό συνεχές: μεσοπόλεμος-δικτατορία του Μεταξά, Κατοχή και
Αντίσταση, Εμφύλιος, Δικτατορία, το οποίο –όπως επισημάνθηκε προηγούμενα–
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης αποτελεί ένα «επίμονο» και για πολλά χρόνια
διαρκές παρόν στη δημόσια ιστορία. Μόνο το μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη Κοντά
στις ράγες μοιάζει –αλλά δεν είναι– με παραφωνία σε αυτή τη συνέχεια. Και όμως,
όπως γράφει στον πρόλογο, η συγγραφέας βρήκε
πολλά πράγματα ακαταλαβίστικα για τη δική μας εποχή, μα και πολλά που θαρρείς
και είχανε συμβεί στην Ελλάδα, άλλα στη δικτατορία του Μεταξά κι άλλα στη δικτατορία του 1967. […] Τα γεγονότα της εποχής εκείνης δεν τα προσάρμοσα στις
12. Θα προσέθετα βέβαια εδώ και άλλες πυκνώσεις νεοτερικότητας στο παιδικό βιβλίο, όπως
τα βιβλία της Μάρως Λοΐζου, τα ανατρεπτικά παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, ή τις μεταφράσεις
βιβλίων του Τζιάνι Ροντάρι (Gianni Rodari).
13. Σχεδόν όλα τα βιβλία –πλην ενός– που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα έχουν υπερβεί έως
το 2018 τουλάχιστον την 26η έκδοση κατά μέσο όρο.
14. Δεν περιλαμβάνω στο πεδίο μου την παραλογοτεχνία –όπως τον Μικρό ήρωα, και γενικότερα
τα κλασικά εικονογραφημένα–, όσο και αν αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαχείρισης της μνήμης.
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δικές μας μέρες. Τ’ άφησα ακριβώς όπως ήτανε, παρμένα από ντοκουμέντα του
καιρού εκείνου. Μα πόσο μοιάζουνε και πόσο θυμίζουνε τα δικά μας!15

Το μυθιστόρημα αφηγείται τις περιπέτειες της μικρής Σάσας Βελιτσάνσκαγια
στην προεπαναστατική Ρωσία του 1900, λίγα μόλις χρόνια πριν την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Ομοιότητες, λοιπόν, και αναλογίες του τσαρικού δεσποτισμού με
τη Χούντα των συνταγματαρχών. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 1977, αλλά γράφτηκε το 1973 –στο Παρίσι όπου ζούσε η συγγραφέας ως πολιτική εξόριστη– με
αφορμή τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Σκόπευε να το κυκλοφορήσει στην Ελλάδα αλλά δεν είχε προβλέψει το ’74, όπως γράφει.16 Η λογοκρισία προφανώς την
εξωθεί σε μια υπαινικτική αφήγηση για την κοινωνική και πολιτική ακτινογραφία
της μεταπολεμικής κοινωνίας, όχι μόνο της ελληνικής,17 αλλά και για την ηρωική
εξέγερση στο Πολυτεχνείο, την οποία κατά τύχη βίωσε από κοντά. Η σκηνή, για
παράδειγμα, στο τέλος με τα άλογα, θυμίζει έντονα την εισβολή των τανκς εκείνη
τη φρικιαστική νύχτα στο Πολυτεχνείο.18
Πρόκειται για ένα παιχνίδι αλληλοδιείσδυσης της ιστορικότητας, που απωθεί
τη σύγχρονη ιστορία στο απώτερο παρελθόν, και αφήνει στον αναγνώστη, όχι
κατ’ ανάγκη στον αποδέκτη-παιδί, τη διαδικασία της αναγνώρισης και της σύνδεσης των γεγονότων. Η πλοκή του κειμένου «δείχνει» τον δρόμο, τις «ράγες»
του τρένου, αυτό το επιτυχημένο, δάνειο όμως εύρημα από το ομότιτλο διήγημα
της συγγραφέως,19 που οδηγεί τις μικρές ηρωίδες, τη Σάσενκα, την Κάτια και τη
Λίντα, στο τέλος να φαντασιώνονται τον εαυτό τους σαν το τρένο που, αντί να
σφυρίζει, φωνάζει ρυθμικά τα συνθήματα των διαδηλωτών την Πρωτομαγιά: «Ασυ-λία … Κάτω η Τυραν-νία η τυραν-νία … Ζήτω η Σοσιαλ-δη-μο-κρα-τία».20 Η
πρόωρη ενηλικίωσή τους επικυρώνεται με ένα δρώμενο που απλώς συμπυκνώνει
15. Άλκη Ζέη, Κοντά στις ράγες, Αθήνα, Κέδρος, 1987 (11977), 8.
16. Βλ. τα όσα αναφέρει η συγγραφέας στην προσωπική της ιστοσελίδα, http://www.alkizei.
com/el/βιογραφικα-στοιχεια/σε-πρώτο-πρόσωπο (τελευταία επίσκεψη, 20.4.2019).
17. Νομίζω ότι αυτή η αλληλοδιείσδυση της ιστορικότητας αφορά και τον Μάη του ’68. Πολλές
σκηνές αλλά και θέματα του βιβλίου θυμίζουν εκείνη την εποχή: το κίνημα της αντιαυταρχικής
αγωγής, η γαλλίδα δασκάλα, η μαντεμουαζέλ Πολίν, που θα φύγει ξαφνικά για το Παρίσι δήθεν
για να επισκεφθεί τον άρρωστο θείο της, ενώ η μικρή Σάσα μαθαίνει ότι εκεί έχουν συγκεντρωθεί
κρυφά πολλοί επαναστάτες για να μην τους πιάσει η αστυνομία του Τσάρου (σ. 161). Αλλά και ο
χρόνος της ιστορίας επιμηκύνεται τον επίμαχο μήνα, όταν ξεσπούν οι επαναστατικές κινήσεις των
φοιτητών με συνθήματα που θυμίζουν έντονα τον γαλλικό Μάη.
18. Ζέη, Κοντά στις ράγες, ό.π., 211-212.
19. Το διήγημα «Κοντά στις ράγες» ήταν από τα πρωτόλεια αφηγήματα της Άλκης Ζέη που
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Νεανική Φωνή (τχ. 4, Φεβρ. 1944)∙ τώρα και στο Άλκη Ζέη, Νεανική
Φωνή: Πέντε διηγήματα με ζωγραφική της Μαριλίτσας Βλαχάκη, Αθήνα, Καστανιώτης, 1996, 27-31.
20. Ζέη, Κοντά στις ράγες, ό.π., 236.
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τα αιτήματα της εποχής τους, τα οποία δεν είναι κατ’ ανάγκη –όπως ακούγονται– στενά πολιτικά, αλλά ευρύτερα πολιτισμικά. Η τυραννία της αυταρχικής
εκπαίδευσης που βιώνουν στο σχολείο τους, η καθαρεύουσα στον δημόσιο λόγο,
οι κοινωνικές ανισότητες στη γειτονιά και την πόλη τους, μεταμφιέζονται σε αναπάντητα για την παιδική τους οπτική ερωτήματα.
Για να επανέλθουμε, όμως, στο θέμα μας. Οι συγγραφικές εφεδρείες σε αυτό
το ιστορικό συνεχές ανασύρονται κυρίως από τη μεταπολεμική γενιά της λογοτεχνίας των ενηλίκων. H Διδώ Σωτηρίου, διάσημη ήδη για τα Ματωμένα χώματα,
αλλά και η Άλκη Ζέη, που ως πολιτική εξόριστη στη Σοβιετική Ένωση δημοσιεύει διηγήματά της στην Επιθεώρηση Τέχνης, είναι οι βασικοί εκπρόσωποι. Παρενθετικά, ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Άλκη Ζέη εμφανίζεται ήδη
στα πρώτα μετακατοχικά χρόνια ως ένα πολλά υποσχόμενο συγγραφικό ταλέντο
στο περιοδικό Νεανική Φωνή. Κάποια μάλιστα από τα διηγήματα που δημοσιεύονται εκεί θα αποτελέσουν και τη μαγιά για μεγαλύτερες συνθέσεις υστερότερα.21
Μόνο η Ζωρζ Σαρή πρωτοεμφανίζεται ως συγγραφέας λίγο πριν τη Μεταπολίτευση, με τον Θησαυρό της Βαγίας (1969).22 Οι συγγραφείς αυτοί, μαζί με άλλους
ή άλλες, όπως για παράδειγμα η Μαρούλα Κλιάφα, η Μάρω Λοΐζου, αλλά και ο
Ευγένιος Τριβιζάς, η Ευγενία Φακίνου, που πρωτοεμφανίζονται στον χώρο του
παιδικού βιβλίου μετά τη Μεταπολίτευση, συγκροτούν μια λογοτεχνική ομάδα η
οποία διαφοροποιείται αισθητά από έναν κύκλο συγγραφέων που αναδείχθηκε
στα μεταπολεμικά χρόνια, κυρίως μέσω των βραβείων της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς (Γ.Λ.Σ.), και πολύ λιγότερο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού
Βιβλίου (Κ.Ε.Π.Β.).
Αυτή η ομάδα συγγραφέων, η οποία αποτελεί και μια τομή για την ιστορία
του παιδικού βιβλίου την περίοδο της Μεταπολίτευσης, θα συσπειρωθεί εκδοτικά –όχι τυχαία –γύρω από τον Κέδρο, έναν εμβληματικό πια εκδοτικό οίκο που,
μόλις λίγα χρόνια πριν, είχε κυκλοφορήσει τα Δεκαοχτώ κείμενα και τα Νέα κείμενα (Ι και ΙΙ), γεγονός που θα τον συνδέσει με την ενότητα όλου του πολιτικού
φάσματος στον αντιδικτατορικό αγώνα. Στα μεταπολεμικά χρόνια ο Κέδρος είχε
21. Το ομότιτλο με το μυθιστόρημα Κοντά στις ράγες, για παράδειγμα, δημοσιεύτηκε όπως
είπαμε στη Νεανική Φωνή (τχ. 4, Φεβρ. 1944). Το διήγημα «Τα λιοντάρια δεν τρώνε γάτες» –δημοσιευμένο στην Επιθεώρηση Τέχνης (τχ. 117, Σεπτ. 1964)– διηθείται στον Μεγάλο περίπατο του Πέτρου∙ πβ. και το εισαγωγικό σημείωμα της συγγραφέως στη συλλογή Αρβυλάκια και γόβες, Αθήνα,
Κέδρος, 1975, 9-10. Για τα διηγήματα στη Νεανική Φωνή, βλ. Κωστής Σκαλιόρας, «Τα πρώτα της
Άλκης», στο Άλκη Ζέη, Νεανική Φωνή, ό.π., 9-18.
22. Βλ. Ζωρζ Σαρή, Ο θησαυρός της Βαγίας, Αθήνα, Κέδρος, 1969. Τη θεματολογία, όμως, που
ξεκινά με το πρωτόλειο αυτό κείμενο δεν θα τη συνεχίσει η συγγραφέας την επόμενη δεκαετία. Είναι και αυτό, νομίζω, μία ακόμη ένδειξη για την τροπή της θεματολογίας της παιδικής λογοτεχνίας
στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.
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συσπειρώσει, όπως και το Θεμέλιο, την αριστερή διανόηση, και είχε γίνει το στέκι σημαντικών πνευματικών ανθρώπων της εποχής (Βάρναλης, Τσίρκας, Ρίτσος
κ.ά.).23 Τώρα, στη Μεταπολίτευση, ο Κέδρος θα επιχειρήσει να ταυτιστεί και
με το ποιοτικό παιδικό βιβλίο, αλλά και θα επανεκδώσει κείμενα είτε ελαφρώς
αναθεωρημένα είτε μεταγραμμένα ως παιδικά βιβλία, που προδικτατορικά είχαν κυκλοφορήσει από το Θεμέλιο και τις Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις
(Π.Λ.Ε.).24 Σε αυτό όμως το θέμα θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
Αυτή η ομάδα συγγραφέων, η οποία αποτελεί μια μνημονική κοινότητα, εκβάλλει θριαμβευτικά μετά τη Μεταπολίτευση στον χώρο του παιδικού βιβλίου∙
υιοθετεί ώς έναν βαθμό συμβάσεις, θέματα και τεχνικές που είχαν καθιερωθεί
από καιρό στη λογοτεχνία των ενηλίκων, και δοκιμάζει τώρα την πολιτογράφησή
τους και στο παιδικό λογοτεχνικό σύστημα. Διεκδικεί το δικαίωμα στην Ιστορία και τη μνήμη για λογαριασμό των μικρών αναγνωστών. Το γεγονός αυτό θα
αποτελέσει μια τομή, χωρίς, ωστόσο, να παραβλέπονται και οι συνέχειες.25 Ως
μέσο έκφρασης της ιστορικής εμπειρίας θα επιστρατευθεί κυρίως η λογοτεχνική μαρτυρία, ένα υβριδικό είδος λόγου που συνδέεται τόσο με το αφηγηματικό
πλαίσιο της ιστοριογραφίας όσο και με την έννοια της αυθεντικότητας, και συνεπώς με τη «σύμβαση της φιλαλήθειας».26 Αυτή η ηθική δέσμευση –αλλά και
ευθύνη– που συνεπάγεται ο «μαρτυρικός λόγος» έχει συνδεθεί στη νεοελληνική
λογοτεχνία από πολύ νωρίς με τη στράτευση και τη ρήξη με το πολιτικό και λογοτεχνικό κατεστημένο.27 Στην περίπτωση της παιδικής λογοτεχνίας την περίοδο
που εξετάζουμε, η λογοτεχνική μαρτυρία θα υιοθετηθεί ως τρόπος απόδοσης της
ατομικής εμπειρίας από τους συγγραφείς, οι οποίοι την ανασύρουν από το ειδο23. Βλ. Λουκάς Αξελός, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα: Μια κριτική
προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια 1960-1981, Αθήνα, Στοχαστής, 1984, 25, 64-65.
24. Βλ. Βίτω Αγγελοπούλου, «Κέδρος και Νανά και τα βιβλία για παιδιά», στο Νιννέτα Μακρυνικόλα (επιμ.), Το χρονικό του Κέδρου, 1954-2004, Αθήνα, Κέδρος, 2004, 76-78. Ωστόσο, οι προσπάθειες για την ένταξη του παιδικού βιβλίου στο εκδοτικό πρόγραμμα του Κέδρου έχουν ξεκινήσει
από την ίδρυσή του, το 1954. Η διασκευή του Δον Κιχώτη από τον Κ. Βάρναλη και η μετάφραση της
Γκρινιάρας κατσίκας του Αλεξέι Τολστόι από τον Γ. Ρίτσο είναι από τα πρώτα παιδικά βιβλία που θα
κυκλοφορήσει ο Κέδρος μεταπολεμικά.
25. Το ιστορικό μυθιστόρημα, για παράδειγμα, το οποίο προωθείται συστηματικά από τους
διαγωνισμούς της Γ.Λ.Σ. και του Κ.Ε.Π.Β., θα εξακολουθήσει να λειτουργεί υπονομευτικά και αντιφατικά σε σχέση με τη δημόσια ιστορία∙ βλ. και Γ. Μητροφάνης, ό.π.
26. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ο άλλος εν διωγμώ: Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία.
Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1998, 101.
27. Βλ. Μαρία Νικολοπούλου, «Ο λόγος της μαρτυρίας στη μεταπολεμική πεζογραφία: Αυθεντικότητα, στράτευση και το “δικαίωμα στην Ιστορία” (1945-1994)», Historein, 4 (2003-2004)∙
περιλαμβάνεται στο CD-ROM με τα πρακτικά του συνεδρίου Η Ιστορία ως διακύβευμα: Μορφές
σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας, 2004.
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λογικό απόθεμα της μεταπολεμικής και ειδικά της μετεμφυλιακής λογοτεχνίας. Η
λογοτεχνική μαρτυρία μεταφέρεται δηλαδή από τη λογοτεχνία των ενηλίκων στο
παιδικό λογοτεχνικό σύστημα σηματοδοτώντας έτσι τη στροφή προς τον ρεαλισμό, κυρίως, όμως, την αναψηλάφηση της ατομικής μνήμης και του πρόσφατου
παρελθόντος ως συλλογικής εμπειρίας από την οπτική του παρόντος, δηλαδή του
νέου, υπό διαπραγμάτευση και διαμόρφωση, ιδρυτικού μύθου της Μεταπολίτευσης. Έτσι, η λογοτεχνική μαρτυρία ως μια νέα ειδολογική σύμβαση στην παιδική
λογοτεχνία θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τη θεματολογία του παιδικού
ιστορικού μυθιστορήματος, που αποφεύγει την περίοδο αυτή να θίξει ιστορικά
θέματα για τα οποία τόσο η μνήμη όσο και η εμπειρία είναι διχασμένη.28
Κοντολογίς, οι συγγραφείς, οι περισσότεροι από τους οποίους, αν όχι όλοι,
σχετίζονται με το αριστερό κίνημα και έχουν κοινές ιστορικές εμπειρίες από τη
δεκαετία του ’40-’50, αλλά και τον μεσοπόλεμο, όπως η Διδώ Σωτηρίου και η
Άλκη Ζέη, διεκδικούν επί ίσοις όροις και για την παιδική λογοτεχνία ό,τι νωρίτερα
είχαν κατακτήσει στο λογοτεχνικό πεδίο των ενηλίκων∙ την επαναφήγηση δηλαδή
κρίσιμων φάσεων της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας, με τη διαπραγμάτευση της
οποίας έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς. Η Αντίσταση, η οποία τώρα αποσυνδέεται
από το άμεσο ιστορικό της πλαίσιο, θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο και κοινό
στόχο της επαναφήγησης. Η έννοια της αντίστασης –τόσο στον πολιτικό λόγο της
εποχής, και δη στον αριστερό, όσο και στην παιδική λογοτεχνία– αποκόπτεται
από το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς και συνδέεται με όλες σχεδόν τις ιστορικές
περιπέτειες: από τη Μικρασιατική Καταστροφή έως την εξέγερση στο Πολυτεχνείο. Γι’ αυτόν τον λόγο, εξάλλου, οι αφηγήσεις τους συνιστούν ένα ιστορικό
συνεχές, που η Αριστερά θα επιδιώξει να το εντάξει στην εθνική ιστορία κατά τη
Μεταπολίτευση.

Η επαναφήγηση για τη Μικρασία
Αυτή η αφηγηματική και ειδολογική μετατόπιση στο λογοτεχνικό σύστημα για
παιδιά σχετίζεται είτε με βιβλία τα οποία στα προδικτατορικά χρόνια απέτυχαν να
πολιτογραφηθούν ως «κατάλληλα για παιδιά», όπως το Καπλάνι της βιτρίνας, είτε
με την αναθεώρηση του αφετηριακού κειμένου, όπου δημιουργείται ένα υπερκεί28. Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι, την περίοδο της Μεταπολίτευσης, η θεματολογία του
παιδικού ιστορικού μυθιστορήματος επικεντρώνεται είτε στα πρώτα επαναστατικά χρόνια είτε στην
κλασική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Σε αυτή τη θεματική εμμονή συμβάλλει φυσικά και η αθλοθέτηση βραβείων από τη Γ.Λ.Σ., την οποία διευθύνει η Τ. Σταύρου∙ βλ. Γιάννης Μητροφάνης, ό.π.
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μενο29 (hypertext) «κατάλληλο» για παιδικό βιβλίο, όπως το Μέσα στις φλόγες
της Διδώς Σωτηρίου. Το 1978 η διάσημη πια για τα Ματωμένα χώματα Διδώ Σωτηρίου θα διασκευάσει το αναθεωρημένο μόλις το 1971 πρωτόλειο μυθιστόρημά
της για ενήλικες Οι νεκροί περιμένουν «επί το καταλληλότερον δι’ ανηλίκους»∙
ένα σποραδικό «ξάκρισμα» γίνεται μόνο, σε κάποιες σκηνές βιασμού και σεξουαλικών αναφορών, αλλά σε κάθε περίπτωση η συγγραφέας θα μείνει πιστή στις
ιδεολογικές και αισθητικές αρχές του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.30 Το αφετηριακό κείμενο είχε κυκλοφορήσει το 1959 από το Θεμέλιο, και, φυσικά, με την
stampa cum sumptu του Λογοτεχνικού Κύκλου, θα εκδοθεί σχεδόν αμέσως από
τις Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις (Π.Λ.Ε.) στην υπερορία.31 Στη Μεταπολίτευση, όμως, εν ονόματι των ανοιχτών λογαριασμών με την Ιστορία, η Διδώ
Σωτηρίου, όχι νομίζω ευκαιριακά,32 επιχειρεί, ως διάσημη πια συγγραφέας, να
εντάξει την αφήγησή της για τη Μικρασία και στην παιδική λογοτεχνία. Το Μέσα
στις φλόγες, συνδυάζοντας τον αφηγηματικό λόγο της λογοτεχνικής μαρτυρίας
με εκείνον της μαρξιστικής ιστοριογραφίας, συνδέεται άμεσα με την αφήγηση
του ελληνικού αριστερού κινήματος για τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ήδη από
τον πρόλογο του βιβλίου, ο οποίος είναι σχεδόν πανομοιότυπος με εκείνον του
αφετηριακού κειμένου, η Διδώ Σωτηρίου θα καταγγείλει την «απάτη της πολιτικής της Αντάντ».33 Στην πραγματικότητα, και αυτό το μυθιστόρημα της Διδώς
Σωτηρίου –ή μάλλον αυτό, αφού το αφετηριακό κείμενο, Οι νεκροί περιμένουν,
προηγήθηκε του πολυσυζητημένου Ματωμένα χώματα, του οποίου θεωρώ ότι
αποτελεί την ιδεολογική αφετηρία– εκλαϊκεύει τον μαρξιστικό ιστοριογραφικό
λόγο, τον οποίο εκφράζει και σχεδόν ηγεμονεύει όλα αυτά τα χρόνια ο ιστορικός
Ν. Ψυρούκης. Η συγγραφέας μάλιστα, μόλις δυο χρόνια πριν, το 1976, θα κυ29. Χρησιμοποιώ τον όρο «υπερκείμενο» με τη σημασία που του προσέδωσε ο G. Genette στο
μνημειώδες έργο του Παλίμψηστα: Η λογοτεχνία δευτέρου βαθμού, μτφρ. Β. Πατσογιάννης, επιμ.
Μ. Στεφανοπούλου και Λ. Τσιριμώκου, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2018, 36-38, δηλαδή ως μια συμπαγή αλλά
μετασχηματισμένη, άμεσα ή έμμεσα, απορροή ενός κειμένου Α («υπο-κείμενο» / hypotext) σε ένα
κείμενο Β («υπερκείμενο» / hypertext).
30. Για τη διασκευή του μυθιστορήματος Οι νεκροί περιμένουν, βλ. Γιάννης Μητροφάνης, «Ιδεολογικοί ανταγωνισμοί και η διερεύνηση του κανόνα της παιδικής λογοτεχνίας: Η περίπτωση της
Διδώς Σωτηρίου», Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 2 (2003), 55-78.
31. Βλ. Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών:
Από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Αθήνα, Βιβλιόραμα/ΑΣΚΙ, 2003, 392-393.
32. Λέω «όχι ευκαιριακά» γιατί εικάζω ότι η Διδώ Σωτηρίου ίσως να είχε γράψει και άλλα
διηγήματα για παιδιά, ή τουλάχιστον σχεδίαζε να γράψει, τα οποία δεν ολοκλήρωσε, εάν κρίνει
κανείς από το γεγονός ότι στο αρχείο της έχουν εντοπιστεί ημιτελή κείμενα ή σχέδια∙ βλ. και Έρη
Σταυροπούλου, «Τα διηγήματα της Διδώς Σωτηρίου», στο Διδώ Σωτηρίου, Τυχαίο συναπάντημα και
άλλες ιστορίες, Αθήνα, Κέδρος, 2004, 272-322, και ειδικά τις σ. 277-278.
33. Βλ. Διδώ Σωτηρίου, Μέσα στις φλόγες, Αθήνα, Κέδρος, 291997 (11978), 8.
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κλοφορήσει και ένα δοκίμιο με τον εύγλωττο τίτλο Η Μικρασιατική Καταστροφή
και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, αφιερωμένο στη
μαρτυρική Κύπρο.34 Η Ιστορία, για τη Διδώ, προφανώς ειρωνικά επαναλαμβάνεται και απλώς επιβεβαιώνει, για τη μαρξιστική αντίληψη, τηρουμένων πάντα
των αναλογιών, τη βασική αιτία για το πρόσφατο τότε δράμα της Κύπρου. Ας
μην ξεχνάμε ότι ο αντιαμερικανισμός, ως απόλυτη έκφραση αλλά και εκδοχή
του αντι-ιμπεριαλισμού, θα αποτελέσει –και ενδεχομένως να αποτελεί ακόμη
και σήμερα– συστατικό στοιχείο πολιτικών ταυτοτήτων, τουλάχιστον στα πρώτα
χρόνια της Μεταπολίτευσης∙ διαπερνά μάλιστα οριζόντια –αλλά όχι με την ίδια
ένταση– τις κομματικές και ιδεολογικές διαιρέσεις τότε. Οι ανοιχτοί λογαριασμοί
με την ιστορία της Μικρασίας είναι και πάλι παρόντες στη Μεταπολίτευση, αλλά
τώρα η Διδώ απλώς τους επικαιροποιεί, υπενθυμίζοντάς τους, όπως άλλωστε θα
πράξει, λίγο νωρίτερα, και ο Στρατής Δούκας με την αναθεώρηση της Ιστορίας
ενός αιχμαλώτου στο ίδιο περίπου μήκος κύματος.35 Η επαναφήγηση της ιστορίας της Μικρασίας, για την οποία η θεσμική μνήμη του μετεμφυλιακού κράτους
στον σαραντάχρονο εορτασμό της επετείου ήταν μάλλον απούσα, στα χρόνια της
Μεταπολίτευσης αποτελεί, και για την παιδική λογοτεχνία, έναν ακόμη «ανοιχτό
λογαριασμό». Ας μην ξεχνάμε μάλιστα ότι το 1972 συμπληρώθηκαν τα πενηντάχρονα της Μικρασιατικής Καταστροφής∙ το γεγονός αυτό ίσως να τροφοδότησε
το ενδιαφέρον της συγγραφέως για τη διασκευή του Οι νεκροί περιμένουν σε παιδικό βιβλίο.
Τόσο το αφετηριακό κείμενο όσο και το υπερκείμενό του (hypertext) υπονομεύουν τον εθνοτικό ή και τον εθνικιστικό λόγο γύρω από την αφήγηση για
τη Μικρασία, και προβάλλουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των λαϊκών ανθρώπων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα πνεύμα, δηλαδή, διεθνισμού και
αλληλεγγύης των λαών απλώνεται παντού. Οι εθνοτικές αντιθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λειαίνονται και σταδιακά αποκρύπτονται, για
να μετασχηματιστούν σε κοινωνικούς ανταγωνισμούς. Στην πραγματικότητα, οι
ήρωες αποτελούν μετωνυμικές κατασκευές, είτε των διεθνών συμφερόντων, είτε
της αντίστασης εναντίον της κοινωνικής και της οικονομικής εκμετάλλευσης των
Μικρασιατών.
34. Βλ. Διδώ Σωτηρίου, Η Μικρασιατική Καταστροφή και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην
Ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα, Κέδρος, 1975.
35. Για τις αναθεωρήσεις του Στρατή Δούκα στην Ιστορία ενός αιχμαλώτου, βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, «Το 1922 και οι λογοτεχνικές αναθεωρήσεις», στο Αστέριος Αργυρίου, Κωνσταντίνος Δημάδης, Αναστασία Δανάη Λαζαρίδου (επιμ.), Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση,
1453-1981. Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου
1988), Α΄, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999, 165-174.
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Το Καπλάνι της Μεταπολίτευσης
Οι ανοιχτοί λογαριασμοί με τα αιτήματα της μακράς δεκαετίας του ’60 και την
επαναφήγηση της πρόσφατης ιστορίας έχουν, όμως, να κάνουν και με τη δικτατορία του Μεταξά, ως έναν ενδιάμεσο κρίκο της περιπέτειας των Ελλήνων αγωνιστών κατά του φασισμού. Η Άλκη Ζέη μετά τον Μεγάλο περίπατο του Πέτρου
(1971), ένα από τα αξιολογότερα κείμενά της με θέμα την Κατοχή, που με έναν
αδιόρατο τρόπο αναδεικνύει έναν νέο ηρωισμό,36 επανεκδίδει το 1974, ελαφρώς
αναθεωρημένο και αυτό, το Καπλάνι της βιτρίνας∙ ένα βιβλίο αμφίθυμο και ιδεολογικά βεβαρημένο. Η εκδοτική του πορεία ξεκινάει το 1963 από το Θεμέλιο,
και αμέσως μετά από τις Π.Λ.Ε., οι οποίες αναπαραγάγουν την αθηναϊκή έκδοση
στην υπερορία.37 Το Καπλάνι της βιτρίνας, όμως, θα έχει μια περιπετειώδη δεξίωση: η Χούντα θα απαγορεύσει την κυκλοφορία του, όπως άλλωστε συμβαίνει με
όλα τα βιβλία του Θεμέλιου, ενώ νωρίτερα, το 1964, θα κριθεί «ακατάλληλο δι’
ανηλίκους». Ένας ηθικός πανικός για μια νουβέλα που κατά τύχη και εν αγνοία
της Άλκης Ζέη προβάλλεται ως «μυθιστόρημα για νέους».38 Ας δούμε πώς εξομολογείται η συγγραφέας τις περιπέτειές της με το Καπλάνι της βιτρίνας:
Τόσο πολύ το χτύπησαν οι κριτικές, λέγοντας ότι είναι «εναντίον της θρησκείας,
της οικογένειας, της πατρίδας, να μην μπει στα σχολεία». Πού να ήξεραν ότι δεν θα
μείνει σχολείο [ενν. μετά τη Μεταπολίτευση] στην Κολοπετινίτσα που να μην το
έχει διαβάσει. Τότε είχα απογοητευτεί πολύ, αλλά με στήριξαν ευτυχώς, πέρασαν
όμως δέκα χρόνια για να βρει τον δρόμο του το Καπλάνι της βιτρίνας.39
36. Βλ. Αλεξάνδρα Ζερβού, «“Για την πατρίδα” στον “Μεγάλο περίπατο του Πέτρου”:
Αποσπάσματα από το έργο της Πηνελόπης Δέλτα μέσα στο κείμενο της Άλκης Ζέη», Διαβάζω,
τχ. 300 (Δεκ. 1992), 89-95∙ Αλέξανδρος Ακριτόπουλος, Η συγγραφέας Άλκη Ζέη: Αναπαραστάσεις
βιωματικής λογοτεχνίας κοινωνικού ρεαλισμού, Θεσσαλονίκη, Γράφημα, 2017, 33.
37. Βλ. Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, ό.π., 417-418.
38. Βλ. συνέντευξη της Άλκης Ζέη με τίτλο «“Το καπλάνι της βιτρίνας” της Άλκης Ζέη, που
κανείς δεν ήξερε τι σημαίνει» στην εκπομπή του Χρήστου Βασιλόπουλου Η μηχανή του χρόνου,
https://www.mixanitouxronou.gr/ (τελευταία επίσκεψη, 20.5.2019). Η παρακειμενική ένδειξη «μυθιστόρημα για νέους» στη σελίδα τίτλου ήταν απόφαση του εκδότη Μίμη Δεσποτίδη, σύμφωνα με
μαρτυρία της συγγραφέως. Ακόμη και στην Επιθεώρηση Τέχνης (τχ. 110, Φεβρ. 1964, σ. 238), τόσο
στο ανώνυμο σημείωμα όσο και στη διαφημιστική καταχώριση, αποσιωπάται ότι το Καπλάνι απευθύνεται σε νεανικό κοινό. Οι κριτικοί, ωστόσο, του Λογοτεχνικού Κύκλου στη Σοβιετική Ένωση
προβάλλουν το Καπλάνι ως ένα αμφίθυμο κείμενο∙ βλ. Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, ό.π., 418.
39. Βλ. Άλκη Ζέη, Η συνισταμένη των ανοησιών της υφηλίου: Μια συζήτηση με τον Θανάση
Νιάρχο, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2016, 13. Λίγο παρακάτω, στην ερώτηση πώς η κριτική υποδέχτηκε το
Καπλάνι της βιτρίνας, η συγγραφέας απαντά: «Δεν θέλω να σας πω, γιατί άλλοι έχουν πεθάνει, άλλοι
μπορεί να ζουν. Αλλά αυτός που είχε γράψει τα χειρότερα, όταν μετά τη Μεταπολίτευση ήρθε πιο
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Τον τόνο στη συζήτηση –ή μάλλον στη διαμάχη– είχε δώσει ο αντισυμβατικός για
τις συγγραφικές του επιλογές Αλ. Κοτζιάς από την κριτική του στήλη στη Μεσημβρινή, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είχε κατηγορήσει τη συγγραφέα για προσηλυτισμό, όσο και εάν της αναγνώριζε «ταλέντο» και «πηγαία παιδική δροσιά»:
Και ενώ ένας από τους κύριους στόχους της νουβέλας είναι να στιγματιστεί η επιστράτευση και χρησιμοποίηση παιδιών από τη δικτατορία, ο κατ’ εξοχήν στόχος
της νουβέλας είναι η επιστράτευση και χρησιμοποίηση παιδιών από την παράταξη
της «προόδου».40

Ο Αλ. Κοτζιάς, με αρκετή δόση ειρωνείας, θα κατηγορήσει –αδίκως όμως– την
Άλκη Ζέη και για ιστορικές ανακρίβειες:
Όσο για το σεβασμό της ιστορικής αλήθειας, ιδού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Η μία από τις αδελφούλες παρακολουθεί δυο μεγάλους ν’ αναφέρουν κάποιον
σπουδαίο. Και αφηγείται:
«Είχε ένα παράξενο, όμορφο όνομα: ΛΕΝΙΝ. Το βράδυ, σαν έπεσα να κοιμηθώ, το θυμήθηκα. ΛΕΝΙΝ … ΛΕΝΙΝ – και το ’λεγα πολλές φορές ώσπου με πήρε
ο ύπνος».
Αλλά δεδομένου ότι βρισκόμαστε στα 1936, το σωστότερο κατά τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό θα ήταν να την πάρει ο ύπνος ψιθυρίζοντας: ΣΤΑΛΙΝ … ΣΤΑΛΙΝ!41

Στην έκδοση, όμως, του ’74 η σκηνή αυτή απαλείφεται. Η συζήτηση περί Λένιν
ανάμεσα στον βιβλιόφιλο παππού της μικρής Μέλιας και τον ομοϊδεάτη πατέρα
κοντά προς την Αριστερά, μου έγραψε για τα Αρβυλάκια και γόβες –τα διηγήματα [ενν. όσα είχαν
προδικτατορικά δημοσιευτεί στην Επιθεώρηση Τέχνης]– έναν ύμνο» (σ. 51). Προφανώς η Άλκη Ζέη
φωτογραφίζει την κριτική του Αλ. Κοτζιά, «“Αρβυλάκια και γόβες”», Η Καθημερινή, 19.10.1975∙
τώρα και στο Αλ. Κοτζιάς, Αφηγηματικά: Κριτικά κείμενα Β΄, Αθήνα, Κέδρος, 1984, 132-136.
40. Βλ. Αλ. Κοτζιάς, «“Το καπλάνι της βιτρίνας”», Μεσημβρινή, 26.6.1964∙ τώρα και στο Αλ.
Κοτζιάς, Αφηγηματικά, ό.π., 131-132. Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι ο Αλ. Κοτζιάς δεν
ασχολήθηκε ποτέ με την κριτική του παιδικού βιβλίου – άλλη μία, ωστόσο, ένδειξη της ρευστότητας των ορίων μεταξύ παιδικής-νεανικής λογοτεχνίας και ενηλίκων∙ πβ. για το ίδιο θέμα και την
άποψη της Βενετίας Αποστολίδου, «Αναπαράσταση της εφηβικής παραβατικότητας στο μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη “Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της”», στο Τασούλα Τσιλιμένη (επιμ.), Σύγχρονα κοινωνικά θέματα στην ελληνική παιδική και νεανική λογοτεχνία: Ξεκλειδώνοντας τα μυστικά
της σημερινής κοινωνίας, Βόλος, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
2009, 91-100.
41. Βλ. Αλ. Κοτζιάς, Αφηγηματικά, ό.π., 131-132.
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τού συμμαθητή της Αλέξη, από την οποία τα δυο παιδιά μόνο τον απόηχό της
μπορούν να παρακολουθήσουν, είναι μάλλον περιττή και ίσως κάπως εκκεντρική για ένα βιβλίο που επανακυκλοφορεί σε ένα κλίμα εθνικής συμφιλίωσης στα
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Αλλά και ο κομμουνιστής ήρωας δεν θα έχει
το αποκλειστικό προνόμιο της αγωνιστικότητας. Καθένας που αγωνίζεται για τη
δημοκρατία, ενάντια στον φασισμό και τον αυταρχισμό της εξουσίας –που είναι
και το θέμα του βιβλίου–, μπορεί να είναι απλώς ένας «επαναστάτης» και όχι
κατ’ ανάγκη «κομμουνιστής». Ο Νόλης, ο παιδικός φίλος της μικρής αφηγήτριας
που εκδιώχθηκε από το μεταξικό σχολείο, όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει όπως ο
Νίκος, «επαναστάτης» φοιτητής, και όχι «κομμουνιστής» όπως στην α΄ έκδοση.42
Το αγωνιστικό πρότυπο αλλάζει, ή τουλάχιστον γίνεται περισσότερο ουδέτερο.
Το κλίμα της Μεταπολίτευσης ίσως να επηρέασε τις επιλογές της συγγραφέως.
Η εποχή που περιγράφει εξάλλου το βιβλίο έχει πολλά κοινά με την πρόσφατη
εκτροπή, και κάθε προσπάθεια ταύτισης του αντιδικτατορικού κινήματος με τον
κομμουνισμό θα ήταν μάλλον εκτός κλίματος. Το Παρίσι και η εξορία είχαν αλλάξει κατά πολύ τις συνειδήσεις όλων, και ειδικά της Άλκης Ζέη, η οποία τότε,
στο Παρίσι ακόμη, θα ξεκινήσει να γράφει την Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, που
όμως θα εκδοθεί πολύ αργότερα, μόλις το 1986.43
Τον τόνο όμως στη διεκδίκηση της επίσημης μνήμης για την Αντίσταση θα
δώσει κυρίως η Ζωρζ Σαρή.

«Ήμουν κι εγώ στην Αντίσταση. Καιρός να σηκώσουμε το κεφάλι»
Με αυτό το σύνθημα η Ζωρζ Σαρή υποδέχεται τους αναγνώστες της στην Κόκκινη κλωστή το 1974:
Το 1941 ήμουνα νέα, δεν είχα προβλέψει το 1974. Το μόνο που μπορώ να κάνω
είναι να πω, χωρίς να χαμηλώσω τη φωνή: Ήμουν κι εγώ στην Αντίσταση. Καιρός
να σηκώσουμε το κεφάλι. Στα παιδιά, στους νέους, αφιερώνω αυτό το βιβλίο.44

42. Για την πρώτη έκδοση, βλ. Άλκη Ζέη, Το καπλάνι της βιτρίνας, Αθήνα, Θεμέλιο, 1963, 99,
και για τη δεύτερη στην έκδοση του Κέδρου, 1974, σ. 106-107.
43. Για τον χρόνο κυοφορίας της Αρραβωνιαστικιάς του Αχιλλέα, βλ., μεταξύ πολλών άλλων
αναφορών της συγγραφέως σε διάφορες συνεντεύξεις της, Άλκη Ζέη, Η συνισταμένη των ανοησιών
της υφηλίου, ό.π., 33.
44. Βλ. Ζωρζ Σαρή, Κόκκινη κλωστή δεμένη…, Αθήνα, Πατάκης, 1992 (11974), 15∙ η υπογράμμιση δική μου.
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Η κατάρρευση της Χούντας το 1974 λες και έδωσε το σύνθημα. Η Κόκκινη κλωστή δεν αποτελεί μια ακόμη λογοτεχνική μαρτυρία της Ζωρζ Σαρή για τα χρόνια
της Κατοχής και της Αντίστασης, αλλά ένα «πολύ μικρό συμπλήρωμα» –αναφέρει στον πρόλογο– του μυθιστορήματος Όταν ο ήλιος, το οποίο εκδόθηκε λίγο
μετά την άρση της προληπτικής λογοκρισίας (1971) και είχε, με ενθουσιασμό,
προλογίσει ο Στρατής Τσίρκας.45 Γιατί όμως συμπλήρωμα; Η Ζωρζ Σαρή αυτή τη
φορά δεν θα θέσει το επίδικο πια θέμα της Αντίστασης με πλάγιο τρόπο, αλλά θα
μιλήσει ανοιχτά∙ θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Το αφήγημα αποτελεί μια
προσεκτικά επιλεγμένη ακολουθία από σκηνές, ή μάλλον ένα «ανθολόγιο» με τις
«αυτολογοκριμένες σκηνές» του αφετηριακού κειμένου, κάτι σαν έναν παλίμψηστο κώδικα της πρώτης γραφής. Η Ζωή και η Ειρήνη, οι δυο νεαρές ηρωίδες,
είναι μέλη της ΕΠΟΝ τώρα, και όχι μιας οποιασδήποτε αντιστασιακής οργάνωσης. Είναι η πρώτη ρητή αναφορά παιδικού βιβλίου σε αριστερή οργάνωση, θα
επισημάνει εύστοχα η Β. Πάτσιου.46 Οι εξορμήσεις στις εξοχές της Αττικής είναι
επονίτικες συναθροίσεις, και τον τρόμο στις αθηναϊκές συνοικίες σκορπούν οι
χίτες, οι οποίοι αναφέρονται βέβαια κάπως αόριστα και φευγαλέα. Ο πρόσφυγας
από τη Λευκορωσία, ο Σωκράτης Γεώργιεβιτς, ο πατέρας των δύο ηρωίδων, ζει
με τον εφιάλτη του φόβου, που σταδιακά τον κυριεύει και τον οδηγεί στην αδράνεια και τη μοιρολατρία, σε τέτοιο βαθμό που αποξενώνεται από τις κόρες του
και την Έμμα, τη γυναίκα του, η οποία λίγο πριν την Απελευθέρωση θα παρανοήσει. Στην Κόκκινη κλωστή, όμως, η στάση του Σωκράτη θα αποκτήσει και ένα
μεγαλύτερο ιδεολογικό βάθος∙ στη διαμεσολαβημένη από την Οκτωβριανή Επανάσταση μνήμη του, οι μπολσεβίκοι ταυτίζονται με όσους «τώρα θέλουν να τα
βάλουνε με τους Γερμανούς».47 Εν ολίγοις, οι αντιστασιακοί είναι μπολσεβίκοι
που στην επανάσταση «ήταν απάνθρωποι και σκότωναν δίχως διάκριση».48 Για
τον βενιζελικό Σωκράτη, ένα «καινούριο αιματοκύλισμα στη ράχη του κοσμάκη
που πάντα πληρώνει τα σπασμένα» είναι προ των πυλών. Στο τέλος, όμως, στη
γιορτή της Απελευθέρωσης, οι δυο του κόρες, τις οποίες αποθάρρυνε διαρκώς
να εμπλακούν στο αντιστασιακό κίνημα, θα μιλήσουν εξ ονόματος της γενιάς
των αντιστασιακών, που σε αυτούς –τους «μπολσεβίκους» δηλαδή– οφείλεται η
Απελευθέρωση:
45. Βλ. Ζωρζ Σαρή, Όταν ο ήλιος…, Αθήνα, Πατάκης, 1992 (11971), 11-13.
46. Βίκυ Πάτσιου, «Το πεζογραφικό έργο της Ζωρζ Σαρή και οι αναπαραστάσεις του πραγματικού», στο Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου (επιμ.), Όταν… η Ζωρζ Σαρή: Σαράντα χρόνια προσφοράς στη
λογοτεχνία για παιδιά και για νέους. Πρακτικά Ημερίδας (Αθήνα, 20 Μαΐου 2008), Αθήνα, Πατάκης,
2009, 40.
47. Βλ. Ζωρζ Σαρή, Κόκκινη κλωστή δεμένη…, ό.π., 62-63.
48. Ό.π., 62.
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Πατέρα, δεν έχεις δίκιο. Και με τους Γερμανούς τα ίδια έλεγες: Δε θα σώσετε εσείς
την Ελλάδα. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι ελεύθεροι άνθρωποι που ελευθέρωσαν
την Ελλάδα; Εμείς, πατέρα. Τέσσερα χρόνια αγωνιστήκαμε. Παίξαμε τη ζωή μας
κορόνα-γράμματα. Η Ζωή, εγώ, ο Γιώργος, όλοι μας, σώσαμε την Ελλάδα.49

Η Ζωή, το προσωπείο της Ζωρζ Σαρή, διεκδικεί εξ ονόματος όλων των συντρόφων της την αναγνώριση της συμβολής τους στην Απελευθέρωση. Η κραυγή διαμαρτυρίας στον πρόλογο σχετίζεται προφανώς με την προσπάθεια αποσιώπησης
του αντιστασιακού κινήματος από την επίσημη μνήμη, η οποία βρίσκεται σε απόλυτη διάσταση με την ατομική ως μέρος της λαϊκής. Η απόσταση μάλιστα είναι
τέτοια, ώστε η αφηγήτρια προσκρούει σε τοίχο στην προσπάθειά της να διασφαλίσει τις συνθήκες «φιλαλήθειας», με τη συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από
θεσμικούς φορείς.
Εδώ [ενν. στην Ελλάδα] η διαπίστωση που έκανα ήταν τραγική. Έτρεξα να βρω το
παρελθόν μου και σκόνταψα πάνω σ’ έναν τοίχο, ψηλό και σκοτεινό, έναν τοίχο
σιωπής. […] Σκεπτόμουν την ώρα που τις ξεχώριζα: Μα πώς και δεν έρχεται το
Κράτος, που πρέπει να προστατεύει το χτες από τη φθορά του χρόνου, να τις μαζεύει τούτες τις φωτογραφίες, έστω κι αν είναι λίγες, να τις ταξινομήσει, να γράψει
πάνω τους ημερομηνίες, ονόματα και να τις κρεμάσει στο μουσείο της Κατοχής
και της Αντίστασης, να μπορεί ο καθένας μας να πηγαίνει εκεί και να θυμάται και
οι νέοι να βλέπουν και να μαθαίνουν;50

Η ενοχή για την αντιστασιακή δράση, η οποία παραμένει ώς τότε, το 1974, ένα
καλά κρυμμένο και σχεδόν συνωμοτικό μυστικό μεταξύ των συναγωνιστών, αποτυπώνεται πολύ παραστατικά στην ακόλουθη εξομολόγηση της Ζωρζ Σαρή:
Μια συναγωνίστρια μου είπε χαμηλώνοντας τη φωνή της: «Έχω πολλές φωτογραφίες και ντοκουμέντα, αλλά τα ’χω θάψει στο χωριό μου, σε μέρος ασφαλές,
κανένας δεν μπορεί να τα βρει και να τα καταστρέψει… Βιάζεσαι; Το καλοκαίρι,
όταν θα πάω…51

Τελικά, ένας επαγγελματίας φωτορεπόρτερ της γενιάς της συγγραφέως θα ανασύρει για χάρη της από το υπόγειο κάμποσες φωτογραφίες, καλά κρυμμένες και
49. Ό.π., 93.
50. Ό.π., 14.
51. Ό.π., 13.
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αυτές. Η αφήγηση της ατομικής εμπειρίας ενός συλλογικού γεγονότος όπως είναι
η Αντίσταση συναντά λοιπόν το τείχος της απουσίας θεσμικής μνήμης, που μπορεί να συγκροτήσει ένα μουσείο ή ένα δημόσιο αρχείο. Με άλλα λόγια, η Ζωρζ
Σαρή καταγγέλλει τη σιωπή και συγχρόνως διεκδικεί ως εκπρόσωπος μιας μνημονικής κοινότητας το δικαίωμά της στη δημόσια ιστορία. Αυτή η έκφραση της
συλλογικής μνήμης, που στην πραγματικότητα συνιστά ένα πολιτικό αίτημα στα
χρόνια αυτά, μοιάζει να απευθύνεται όχι στους μικρούς της αναγνώστες, αλλά
στους ενήλικες συν-αναγνώστες. Ο πρόλογος καταλήγει με το σύνθημα: «Ήμουν
και εγώ στην Αντίσταση. Καιρός να σηκώσουμε κεφάλι». Υπάρχει ένα «εμείς»
που οπωσδήποτε υπερβαίνει το «εγώ» της αφηγηματικής πράξης και της ατομικής εμπειρίας, για να καταλήξει από ψίθυρο σε κραυγή: «το μόνο που μπορώ να
κάνω σήμερα είναι να [το] πω, χωρίς να χαμηλώσω τη φωνή». Και η κραυγή αυτή
υψώνεται εν ονόματι της νέας γενιάς, στην οποία αφιερώνεται το βιβλίο, αλλά δεν
απευθύνεται σε αυτήν. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κατανοητός ο χαρακτηρισμός
του βιβλίου ως συμπληρώματος του Όταν ο ήλιος.

Ο Εμφύλιος: «θα φέρετε τους μεγάλους σε δύσκολη θέση»
Ανοιχτοί λογαριασμοί, όμως, υπήρχαν και με τη συλλογική μνήμη για τον Εμφύλιο∙ ένα ακόμη «αγκάθι», που η αναγκαιότητα της πολιτικής συμφιλίωσης στη
Μεταπολίτευση και της «συμπεριληπτικής εκδοχής της εθνικής ταυτότητας»
επέβαλε τουλάχιστον τη διακριτική αποσιώπησή του από τον πολιτικό λόγο της
εποχής, προς ώρας.52 Αν ο στόχος της ενσωμάτωσης της εθνικής αντίστασης στην
επίσημη μνήμη έχει επιτευχθεί με την καθιέρωση του εορτασμού της γιορτής
του Γοργοποτάμου το 1981, ο Εμφύλιος θα γίνει σταδιακά ένα «επίμονο» παρελθόν. Ίσως δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι στα σαραντάχρονα από τη μάχη
των Δεκεμβριανών, και σχεδόν ταυτόχρονα με τη μετάφραση της Ελένης του Ν.
Γκατζογιάννη53 από τον πάντα αιρετικό Αλ. Κοτζιά, η Ζωρζ Σαρή θα κυκλοφορήσει τους Νικητές. Το βιβλίο, θα γράψει η Ζωή Βαλάση στον πρόλογο, τολμάει
να μιλήσει για «σκέψεις και πράξεις και γεγονότα που χρόνια μείνανε διπλοκλειδωμένα, αραχνιασμένα, απαγορευμένα». Είναι προφανές ότι ο πρόλογος –εκτός
από το να καταγγέλλει την αποσιώπηση– συνομιλεί με τη δημόσια ιστορία για τον
52. Βλ. Τζένη [Ζηνοβία] Λιαλιούτη, «Ο αντιαμερικανισμός και το εθνικό αφήγημα της Μεταπολίτευσης», ό.π., 198.
53. Βλ. τα όσα αναφέρει ο Ν. Γκατζογιάννης, Ελένη, μτφρ. Αλ. Κοτζιάς, Αθήνα, Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1983, 15, 405, για το κλίμα της Μεταπολίτευσης και το θέμα του Εμφυλίου, ενδεικτικό
και αυτό του «πολέμου» για τη διαχείριση της δημόσιας μνήμης.
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Εμφύλιο και τις διχασμένες εορταστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται όλα τα
χρόνια της Μεταπολίτευσης.54 Ο πρόλογος, που μόνο στα παιδιά, τους επίσημους
δηλαδή αποδέκτες (official addressee) του βιβλίου, δεν απευθύνεται, αντανακλά
την πολεμική γύρω από τη διεκδίκηση της μνήμης του Εμφυλίου, που εκφράζεται
μέσω των πρωτοσέλιδων τίτλων των εφημερίδων. Για να μην διαβάσουν λοιπόν
οι μικροί αναγνώστες λάθος τον πηχυαίο τίτλο «οι νεκροί του Μελιγαλά», ως
«μέλι-γάλα», και να κατανοήσουν πώς οδηγήθηκε η Ελλάδα στον Εμφύλιο, και
αντιστράφηκαν οι ρόλοι του αγωνιστή και προδότη, η Βαλάση προειδοποιεί τους
μικρούς αναγνώστες: «θα φέρετε σε δύσκολη θέση [ενν. με τις ερωτήσεις σας]
τους μεγάλους».
Ήδη από τον τίτλο του βιβλίου γίνεται σαφές ότι πρόκειται για μια ρητορική
αντιστροφή του πραγματολογικού στοιχείου: η ρεβάνς των ηττημένων του Εμφυλίου, που τελικά είναι νικητές για το βιβλίο. Η αφηγήτρια, η Ζωή, το συγγραφικό
προσωπείο της Ζωρζ Σαρή, θα επιλέξει την παρουσίαση των Δεκεμβριανών από
την οπτική της θυματοποίησης –όπως συνέβη, δηλαδή, στη μεταπολεμική πεζογραφία για ενήλικες αναγνώστες– των αριστερών αγωνιστών. Σε συγκέντρωση
σε ένα σχολείο της Φωκίωνος Νέγρη, η Ζωή τραυματίζεται βαριά στο χέρι και το
πόδι, και μεταφέρεται από τους συντρόφους της στο νοσοκομείο Αγία Όλγα στη
Ν. Ιωνία, μια περιοχή ελεγχόμενη από το ΕΑΜ. Ο Νίκος, ένα νεαρό και άπειρο
γιατρουδάκι που τη θυμάται από το πανεπιστήμιο, θα αποτρέψει τον ακρωτηριασμό της και θα την ερωτευτεί.
Ο έρωτας και η αγάπη θα γίνουν η ζυγαριά του ηρωισμού και της ιδεολογικής
συνέπειας. Στον λήθαργό της από τον πυρετό, η αφηγήτρια Ζωή θέτει το μέτρο του
συνειδησιακού διλήμματος: από τη μια ο Δημήτρης, ο συναγωνιστής, ίδιος με τον
Χριστό,55 και καθοδηγητής της, ο οποίος αμφισβητεί τις επιλογές του Κόμματος
πριν τον Δεκέμβρη, και από την άλλη ο Νίκος, το γιατρουδάκι του Αγία Όλγα. Η
πλάστιγγα θα γύρει προς τον Νίκο, «και ας μην είναι στο Κόμμα […] πολεμάει με το
νυστέρι του» όμως, ενώ ο Δημήτρης, που λιγοψύχησε και ζήτησε την οπισθοχώρηση και την αλλαγή πολιτικής στάσης, είναι ένα «ανθρωπάκι», «προδότης» του αγώνα.56 Η Ζωή δεν θα προλάβει, όμως, να ανταποκριθεί στην πρόκληση του Νίκου. Η
επέμβαση των Άγγλων στο νοσοκομείο θα αναγκάσει την αφηγήτρια και τις άλλες
54. Βλ. Γιώργος Αντωνίου, «Οι γιορτές του μίσους και οι πόλεμοι της δημόσιας μνήμης (19502000): Από το τραύμα των ηττημένων στο τραύμα των νικητών», στο Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη, Γ. Αντωνίου (επιμ.), Εμφύλιος, ό.π., 215-249.
55. Για το μοτίβο του Χριστού και τις χρήσεις του από την αντιστασιακή λογοτεχνία, βλ. Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Αθήνα, Πόλις, 22006 (12005),
256-258.
56. Βλ. Ζωρζ Σαρή, Κόκκινη κλωστή δεμένη…, ό.π., 134.
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νοσηλευόμενες σε μια ιδιότυπη αντίσταση, αλλά και θα τις φέρει αντιμέτωπες με
την ήττα της Αθήνας, η οποία, όμως, στη συνείδηση της ηρωίδας είναι προσωρινή
μόνο. Με αυτή την πίστη, όλες οι νοσηλευόμενες θα φύγουν από το νοσοκομείο με
εικονικά εξιτήρια του άγγλου λοχαγού, που θα εγκαταλείψει για πάντα την Ελλάδα
αηδιασμένος με όσα συμβαίνουν εκ μέρους της χώρας του αλλά και νικημένος από
την κυρα-Μαρία, που πέτυχε να ανακληθεί η ημερήσια διαταγή του άγγλου λοχαγού για το συσσίτιο της κονσέρβας με το ροστ μπιφ.
Η αντιστασιακή δράση δεν θα συνδεθεί παρά μόνο έμμεσα με τις εμφύλιες
συγκρούσεις, αλλά σχεδόν θα αποσιωπηθεί. Ο Δεκέμβρης είναι η άλλη όψη της
αντίστασης εναντίον των Άγγλων. Οι «Άλλοι», όπως αναφέρονται στο αφήγημα, δεν προσδιορίζονται, αλλά κάπως θολά φωτοσκιάζονται.57 Τα Δεκεμβριανά
παρουσιάζονται ως Αντίσταση εναντίον των Άγγλων, των Μεγάλων Δυνάμεων
δηλαδή – ας θυμηθούμε εδώ και την ανάλογη αφήγηση της Διδώς Σωτηρίου για
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η ήττα οφείλεται στην ασύμμετρη απειλή. Προς
το τέλος, μάλιστα, η νουβέλα μοιάζει να απαντά στην προπαγάνδα των «νικητών», που έχουν στήσει ένα σώου θυματοποίησης κατά την εκταφή ενός ομαδικού τάφου παρουσία δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ: ο ομαδικός τάφος που
αποκαλύπτεται κοντά στο νοσοκομείο είναι τελικά τάφος «δικός μας» και όχι
των «Άλλων», θα ανακοινώσει ανακουφισμένη η συναγωνίστρια κυρα-Μαρία
στις νοσηλευόμενες του θαλάμου. Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη γι’ αυτό από
τη μαρτυρία του αντιπάλου. Η νοσοκόμα Αμαλία, αδελφή ενός μπουραντά, θα
ξεσκεπάσει τον θεατρινισμό μιας χαροκαμένης μάνας που αναγνωρίζει δήθεν τη
νεκρή της κόρη, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για το πτώμα της Ιωάννας,
μιας κοπέλας που την χτύπησε μαζί με άλλους οβίδα καθώς περίμεναν στην ουρά
για γάλα. Όχι, δεν ευθύνονται οι αγωνιστές της Αντίστασης για τα Δεκεμβριανά,
ούτε και για τα αποτρόπαια εγκλήματα. Αυτούς τους συσχετισμούς, η ώριμη πια
αφηγήτρια τους συνδυάζει επιλεκτικά με την τεχνική του μοντάζ ιστορικών ντοκουμέντων. Η «φιλαλήθεια» του αυτόπτη μάρτυρα στην αφήγηση, η «αιρετική
ανάγνωση»58 του Eμφυλίου αποδεικνύονται, για παράδειγμα, από τον λόγο της
ιστοριογραφίας∙ η ενήλικη τώρα αφηγήτρια μοντάρει μετά την επίμαχη σκηνή
ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Heinz Richter 1936-1946: Δύο επαναστάσεις
και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα, που λίγα χρόνια πριν, το 1975, είχε κυκλοφορήσει στα ελληνικά, και στο οποίο ο γερμανός ιστορικός καταλήγει: «η κατηγορία
57. Για παράδειγμα, κάποιοι ήρωες, συνεργάτες των Άγγλων, είναι φιλομοναρχικοί ή μεγαλοαστοί, όπως η νοσοκόμα Αμαλία, αλλά και η σύζυγος του μεγαλοβιομηχάνου Βουσβούκη.
58. Ανδρέας Καρακίτσιος, «Φαντασία, μνήμη και παρατήρηση στο σύγχρονο παιδικό μυθιστόρημα», στο Τασούλα Τσιλιμένη (επιμ.), Το σύγχρονο ελληνικό παιδικό-νεανικό μυθιστόρημα, Αθήνα,
Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2004, 87.
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των μαζικών φόνων εκ μέρους του ΕΛΑΣ δεν είναι αληθινή. Οι κατασκευασμένες
από τη Δεξιά ωμότητες χρησίμεψαν στη βρετανική και την κυβερνητική προπαγάνδα για να βληθεί η ηθική υπόσταση του ΕΛΑΣ».59 Η θυματοποίηση λοιπόν
των αγωνιστών της Αριστεράς απλώς γυρίζει το ρολόι της αφήγησης για τον Εμφύλιο στα μεταπολεμικά χρόνια. Ο Κ. Ντελόπουλος, στην κριτική του στήλη στο
Διαβάζω, θα σχολιάσει: «Η τραγωδία όμως εκείνης της ιστορικής στιγμής είναι
η εμφύλια διαμάχη. Αυτή δεν δίνεται στο βιβλίο. Ο ανάρμοστος πόλεμος φθάνει
στο νοσοκομείο έμμεσα, σαν απόηχος». Αφού επαινέσει τις αφηγηματικές αρετές
της συγγραφέως, ο κριτικός θα αναρωτηθεί για την οπτική της θυματοποίησης:
«Μήπως, σήμερα, έπειτα από σαράντα χρόνια είναι ανεδαφικό αυτό το κοίταγμα;».60
Κλείνοντας, αλλά συγχρόνως ανοίγοντας μια άλλη συζήτηση γύρω από τον
ρόλο του παιδικού βιβλίου στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, νομίζω ότι έμμεσα
τίθεται μια νέα προικοδότηση εννοιολογήσεων γύρω από την παιδικότητα. Με
άλλα λόγια, τίθεται για ακόμη μία φορά, με πλάγιο τρόπο, το αγωνιώδες ερώτημα
«τι (πρέπει να) διαβάζουν τα παιδιά μας;». Η συζήτηση περί ρεαλισμού (πολιτικού, ιστορικού, κοινωνικού) του παιδικού βιβλίου έχει μόλις ανοίξει στα χρόνια
αυτά –με αφορμή και τα αφηγήματα που παρουσιάστηκαν– και ένας κύκλος αναζητήσεων ξεκινά. Αλλά αυτός είναι ένας ακόμη λογαριασμός που η πρώτη Μεταπολίτευση θα αφήσει για την επόμενη δεκαετία.

59. Βλ. Ζωρζ Σαρή, Οι νικητές, Αθήνα, Πατάκης, 2002 (11983), 175∙ πβ. Heinz Richter, 19361946: Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα, Β΄, Αθήνα, Εξάντας, 1975, 275-277.
60. Βλ. Κυριάκος Ντελόπουλος, « Ένα βιβλίο που έχει το προνόμιο να προκαλεί ερωτήματα
(“Νικητές”)», Διαβάζω, τχ. 98 (Ιούλ. 1984), 44-46.

165

Γιάννησ Μητροφάνης
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Το ιστορικό συνεχές των αφηγήσεων
Έτος

Συγγραφέας, τίτλος

1971

Ζωρζ Σαρή, Όταν ο ήλιος…

Θέμα

Άλκη Ζέη, Ο μεγάλος περίπατος
του Πέτρου
1974

Ζωρζ Σαρή, Κόκκινη κλωστή
δεμένη…

Κατοχή – Αντίσταση

Κατοχή – Αντίσταση

Άλκη Ζέη, Το καπλάνι της βιτρίνας

μεσοπόλεμος – δικτατορία
Μεταξά

1975

Άλκη Ζέη, Ο θείος Πλάτων

μετά τον Εμφύλιο – υπερορία

1976

Μαρούλα Κλιάφα, Οι πελαργοί θα
ξανάρθουν…

Δικτατορία

1977

Άλκη Ζέη, Κοντά στις ράγες

Τσαρική Ρωσία
(δικτατορία Μεταξά – Χούντα
’67)

Ζωρζ Σαρή, Τα γενέθλια

Δικτατορία – εξέγερση στο
Πολυτεχνείο

1978

Διδώ Σωτηρίου, Μέσα στις φλόγες

Μικρασιατική Καταστροφή

1979

Γιώτα Φωτιάδου-Μπαλαφούτη,
Ποτέ ξανά

Εμφύλιος

1983

Ζωρζ Σαρή, Οι νικητές

Εμφύλιος

166

Κωστής Δανόπουλος

Διερευνώντας τις πηγές του μυθιστορήματος
Ημερολόγιο της Αλοννήσου
του Θανάση Βαλτινού

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η τέχνη έχουν μετρηθεί και έχουν
βρεθεί Χ. Ναι, έχει γίνει και αυτό. Έρωτας, θάνατος, μοναξιά, και
πάει λέγοντας. Είναι λοιπόν αυτά τα Χ θέματα που έρχονται και ξαναέρχονται, από καταβολής πια ανθρώπου. Σαν τα ηλιοβασιλέματα.
Ή τους οργασμούς. Τι αντιγραφή να γίνει σ’ αυτή τη ρουτίνα; Αν κάτι
μπορεί να τη διαφοροποιήσει, αυτό είναι η μοναδικότητα της προσωπικής εκτροπής. Πιστεύω ότι η πρωτοτυπία ή η μίμηση θα πρέπει να
αναζητηθούν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Στον τρόπο. Ή στην εκτροπή.
Αυτά. Απλουστεύοντας βεβαίως.
Θ. Βαλτινός1

Τ

ο Ημερολόγιο της Αλοννήσου είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, για την πρωτοτυπία της σύνθεσής του, τον εργαστηριακό του χαρακτήρα και την ειρωνική διάσταση η οποία
είναι εγγεγραμμένη στο γονιδίωμά του. Η διαδικασία της κατασκευής του έχει,
πιστεύω, εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον με το τελικό αποτέλεσμα. Τονίζω την έννοια
του εργαστηριακού χαρακτήρα λόγω της σύνθετης επεξεργασίας του, αλλά και
για τον αιφνιδιασμό που προκαλούν οι μορφικές αναζητήσεις του, που, κατά την
άποψή μου, είναι αναζητήσεις ουσίας από έναν συγγραφέα ο οποίος πιστεύει ότι
τα πάντα έχουν δοκιμαστεί και δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά ένας μηρυκασμός
των γεγραμμένων.

1. «Σε β΄ πρόσωπο: Mια συνομιλία του Θανάση Bαλτινού με τον Aντώνη Φωστιέρη και τον
Θανάση Nιάρχο», H Λέξη, τχ. 71 (Iαν. 1988), 57-59: 58∙ τώρα και στο Aντώνης Φωστιέρης και
Θανάσης Θ. Nιάρχος, Σε δεύτερο πρόσωπο: Συνομιλίες με 50 συγγραφείς και καλλιτέχνες, Αθήνα,
Καστανιώτης, 1990, 57-61∙ αναδημοσίευση στον τόμο: Θανάσης Βαλτινός, Όπως ο έρωτας: Επιλογή συνεντεύξεων 1972-2018, φιλ. επιμ.-επίμετρο Κωστής Δανόπουλος, Αθήνα, Εστία, 2020, 64-77∙
ο τόμος ανήκει στη σειρά «Μαρτυρίες – Βιογραφίες».
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Το Ημερολόγιο της Αλοννήσου πρωτοεκδόθηκε ιδίοις αναλώμασι και εκτός
εμπορίου το 2009, και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελούνταν από
έναν ψηφιακό δίσκο (CD) κι ένα έντυπο μέρος που συνιστούσε ως επί το πλείστον
την απομαγνητοφώνηση του περιεχομένου του δίσκου. Ακολούθησε η δεύτερη
έκδοση που έγινε το 2017 από το Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».2
Ορισμένα πρώιμα γενετικά ίχνη του βρίσκονται σε δύο φύλλα που εντοπίστηκαν στο αρχείο του συγγραφέα. Στο recto του πρώτου μπαίνει ως κεφαλαιογράμματη επιγραφή όχι ο κατοπινός οριστικός τίτλος, αλλά οι λέξεις «Κασέταμυθιστόρημα», δηλαδή, με σειρά προτεραιότητας, ένα τεχνολογικό μέσο ακρόασης και ηχογράφησης που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις δεκαετίες του 1970 και
1980, και μια ειδολογική κατηγορία. Μπορεί το είδος να άφηνε ελεύθερη την
έκταση που θα καταλάμβανε το έργο, το μαγνητικό μέσο όμως της αποτύπωσής
του απέκρουε από μόνο του τη μείζονα αφήγηση. Η αρχική δηλαδή σύλληψη του
μυθιστορήματος είχε τελείως διαφορετική αφετηρία, και η παρουσίασή του προοριζόταν να γίνει με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση όμως, η τελική πρόσληψη θα
συντελούνταν από την ακρόαση μιας ηχογράφησης. Παραθέτω την πρώτη σελίδα
του σχετικού τεκμηρίου:3
ΚΑΣΕΤΑ-ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Τρεις χρόνοι:
α) αφήγηση Καίτης + Χαρής + Μηταρης [sic], Τσιντόγιανος κ. λοιποί
β) παρών χρόνος ζευγαριού στο δωμάτιο
γ) ο χρόνος των νέων μέσω Σαράφη
(ήχος ξυπνητηριού)
Να ηχογραφηθεί πάλι η Καίτη
Επίσης: Να αφηγηθεί ερωτικές της εμπειρίες και να ηχογραφηθεί μεθυσμένη
[οριζόντια διαχωριστική γραμμή]
2. Θανάσης Βαλτινός, Ημερολόγιο της Αλοννήσου, ψηφιακό μυθιστόρημα με CD, φιλ. επιμ.-επίμετρο Κωστής Δανόπουλος, Αθήνα, Εστία, 22017 (12009)∙ υπό δημοσίευση είναι η τρίτη αναθεωρημένη έκδοση. Το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη: α) το δοκίμιο «Ουροβόρος όφις», όπου προτείνεται
η επαναφορά της λογοτεχνίας στις αρχέγονες προφορικές καταβολές της, β) το διήγημα «Κάσια
Φράγκου. Μικρό ιστορικό», που παρουσιάζει εν είδει «βιογραφικού σημειώματος» τον σύντομο βίο
μιας παράξενης και μοναχικής κοπέλας, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια, και γ) το απομαγνητοφωνημένο κείμενο του ψηφιακού δίσκου (σε 26 ενότητες)∙ βλ. Κωστής Δανόπουλος, «Οι
εκδόσεις του μυθιστορήματος “Ημερολόγιο της Αλοννήσου” του Θανάση Βαλτινού», Νέα Εστία,
τχ. 1882 (Σεπτ. 2019), 893-903.
3. Η πλήρης παρουσίαση και ο λεπτομερής σχολιασμός του τεκμηρίου αυτού θα γίνει σε εκτενή
μελέτη που ετοιμάζω για το Ημερολόγιο της Αλοννήσου και τον εργαστηριακό κόσμο του Θανάση
Βαλτινού.
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Αρχή: Το σήμα του Γ΄ [προγράμματος]. Η φωνή της νεαράς τραγωδού
ΚΟΠΕΛΛΑ: Σταμάτα το.
ΑΝΤΡΑΣ: Γιατί.
ΚΟΠ.[ΕΛΛΑ]: Δεν το μπορώ.
Κλείνει το ραδιόφωνο. Σιωπή για λίγο. Ύστερα αφήγηση από Χαρή; Καίτη; ή Διαμαντάκη. […]

Έτσι, ο «πρώτος χρόνος» της «Κασέτας-μυθιστορήματος» θα περιλάμβανε αφηγήσεις συγκεκριμένων προσώπων, ο «δεύτερος» θα παρουσίαζε τον διάλογο ενός
ζεύγους εντός δωματίου και ο «τρίτος» θα εστίαζε στην ιστορική ατμόσφαιρα
μέσω κάποιου Σαράφη, ο οποίος ήταν ο εφημεριδοπώλης που θα διαλαλούσε τα
πρωτοσέλιδα εντύπων. Το έργο θα ολοκληρωνόταν με τον ήχο ενός ξυπνητηριού,
ενώ ο συγγραφέας δίνει στη συνέχεια και διορθωτικές οδηγίες προς εαυτόν για
(επαναληπτική) ηχογράφηση της «Καίτης», με στόχο την αφήγηση σε κατάσταση
μέθης των ερωτικών της εμπειριών.
Ύστερα από την οριζόντια διαχωριστική γραμμή ακολουθεί ένα αναλυτικότερο σχέδιο με υποτυπώδη διάλογο και τεχνικές οδηγίες σεναριακού χαρακτήρα. Η
έναρξη γίνεται με το σήμα του Τρίτου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ενώ στη συνέχεια ακούγεται η φωνή «νεαράς τραγωδού» που προκαλεί δυσφορία σε κάποια κοπέλα, η οποία ζητάει επίμονα από τον σύντροφό της να κλείσει το ραδιόφωνο. Μετά το κλείσιμο της συσκευής γίνεται παύση και ακολουθούν
οι αφηγήσεις των άλλων προσώπων. Απ’ όσα αναφέρθηκαν, συμπεραίνουμε ότι ο
αρχικός μύθος της σύνθεσης είχε ελάχιστη σχέση με την τελική μορφή του Ημερολογίου της Αλοννήσου. Προανήγγελλε, όμως, εν μέρει τον τρόπο με τον οποίο
σκόπευε να εργαστεί ο συγγραφέας. Ταυτόχρονα άνοιγε την πύλη της αναζήτησης
των καλλιτεχνικών πηγών ενός ιδιότυπου έργου.
Το παραπάνω σχέδιο μιας μη συντελεσθείσας μορφής του μυθιστορήματος
χρονολογείται μεταξύ 1974 και 1985. To terminus post quem συνάγεται από σημείωση του Βαλτινού σε άλλη σελίδα του παραπάνω εγγράφου, όπου αναφέρεται στον εφημεριδοπώλη του τρίτου μέρους, ο οποίος διαλαλεί τα πρωτοσέλιδα
που καλύπτουν, όπως γράφει, «μάλλον το χρόνο από Ιούλιο ’74». Το terminus
ante quem προκύπτει από προφορική πληροφορία του συγγραφέα, ο οποίος με
ενημέρωσε ότι η «Καίτη» του «πρώτου χρόνου» ήταν πραγματικό πρόσωπο
που πέθανε σε προχωρημένη ηλικία στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Πρόκειται για τη γερμανίδα Καίτη Σιούρμαν, μητέρα του Γιοχάνες Βάισερτ (Johannes
Weissert, 1930-2006), μεταφραστή της Καθόδου των εννιά στα γερμανικά και πολιτιστικού ακόλουθου κάποτε της γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα, που έπαιξε
έναν σημαντικό αντιστασιακό ρόλο στα χρόνια της Χούντας των συνταγματαρ169
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χών.4 Η Καίτη αγοράζει στη δεκαετία του 1970 ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία
στο Παγκράτι της Αθήνας. Επειδή ήταν μεγάλη σε ηλικία, ο Γιοχάνες Βάισερτ παρακάλεσε τον φίλο του Θανάση Βαλτινό να νοικιάσει ένα δωμάτιο πάνω ακριβώς
από το σπίτι της μητέρας του για να μπορεί να την προσέχει. Είναι το «δώμα» στο
οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας σε ορισμένες συνεντεύξεις του.5
Τα παιδικά χρόνια της Καίτης στην Αθήνα και τις περιπέτειες της οικονομικά ευκατάστατης οικογενείας της κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου περιγράφει ο Βαλτινός στο Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο δεύτερο.6
Ο πατέρας της εκπροσωπούσε κάποια γερμανική εμπορική φίρμα στην Ελλάδα.
Το όνομά του είχε εμπλακεί στην πολύ σοβαρή υπόθεση της ανθράκευσης των
γερμανικών πολεμικών πλοίων «Γκαίμπεν» και «Μπρεσλάου», όταν αυτά, καταδιωκόμενα από τον αγγλικό στόλο, αποκλείστηκαν στο Αιγαίο χωρίς καύσιμα.
Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν να αποπλεύσουν τα δύο πλοία στα Δαρδανέλια και, αφού εντάχθηκαν στο οθωμανικό ναυτικό ύστερα από μυστική διακρατική συμφωνία, έδωσαν τη δυνατότητα στην ηγεσία των Τούρκων να εμπλακούν
στην παγκόσμια σύρραξη.7 Οι συνέπειες όμως για την οικογένεια της Καίτης ήταν
να εξοριστεί από την Ελλάδα και να καταλήξει ύστερα από ένα μακρύ ταξίδι στη
Γερμανία. Η δημόσια Ιστορία όμως δεν ενδιαφέρει τον Βαλτινό στο Ημερολόγιο
της Αλοννήσου. Αυτό που τον απασχολεί είναι ο ιδιωτικός βίος μιας γυναίκας που
βρίσκεται στη δύση της ζωής της και δεν φαίνεται να ενοχλείται από την αφήγηση των προσωπικότερων στιγμών της. Γι’ αυτό και η αρχική του πρόθεση ήταν
να καταγράψει τις ερωτικές εμπειρίες της ηλικιωμένης φίλης, όχι όμως ούσας σε
νηφάλια κατάσταση, αλλά, όπως λέει, «μεθυσμένης», για να είναι προφανώς το
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αποκαλυπτικότερο, και για να διατηρηθεί ο
αυθόρμητος χαρακτήρας του αποτελέσματος. Μην ξεχνάμε ότι ο αρχικός στόχος,
4. Θανάσης Βαλτινός, «Κατευόδιο…», Κρασί και νύμφες: Μικρά κείμενα επί παντός, Αθήνα,
Εστία, 2009, 293-294. Βλ. και Thanassis Valtinos, Der Marsch der Neun, μτφρ. Johannes Weissert,
Βερολίνο, Literarisches Colloquium, 1976.
5. Βλ. Θανάσης Βαλτινός, «Στη βιβλιοθήκη του», συνέντευξη στον Βάσο Γεώργα, 7.10.2012,
https://www.bibliotheque.gr /article/2261 (τελευταία επίσκεψη, 12.3.2018), και ο ίδιος, «“Είμαστε
τίποτε άλλο πέρα από γλώσσα;”», συνέντευξη στον Ηλία Μαγκλίνη, Η Καθημερινή, 9.10.2017∙
τώρα και στο Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 290-292, 314-318 αντίστοιχα.
6. Θανάσης Βαλτινός, Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο δεύτερο: Βαλκανικοί – ʼ22, Αθήνα,
Εστία, 22011 (12000), 82-93.
7. Βλ. «Pursuit of “Goeben” and “Breslau”», https://en.wikipedia.org/wiki/Pursuit_of_Goeben_
and_Breslau (τελευταία επίσκεψη, 10.11.2019). Επίσης, Ι.Β.Δ., «Η κρίσιμη ανθράκευση των γερμανικών πλοίων “Γκαίμπεν” και “Μπρεσλάου” στις αρχές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η
ελληνική εμπλοκή», https://www.istorikathemata.com/2010/05/blog-post_03.html (τελευταία επίσκεψη, 10.11.2019).
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όπως δηλώνεται στο δοκίμιο του πρώτου μέρους του Ημερολογίου της Αλοννήσου, ήταν η επαναφορά της λογοτεχνίας στις προφορικές καταβολές της. Γι’ αυτό
και οι μαγνητοφωνήσεις αυτές ήταν τυχαίες ή κρυφές, προκειμένου οι αφηγήσεις
να μη χάσουν την αυθεντικότητά τους.8
Βέβαια το παραπάνω πρώιμο σχέδιο ναυάγησε, πιθανόν για κοινωνικούς λόγους, ή επειδή μια τέτοια προγραμματισμένη ηχογράφηση δεν στάθηκε δυνατόν
να πραγματοποιηθεί. Ο διάλογος της 14ης ενότητας του Ημερολογίου της Αλοννήσου λαμβάνει χώρα στο σπίτι της Καίτης Σιούρμαν στα τέλη της δεκαετίας του
1970, αλλά το περιεχόμενό του είναι τελείως διαφορετικό. Αποτυπώνει ουσιαστικά μια ιδιωτική στιχομυθία αναφορικά με τη συνάντηση κάποιας παρέας με
τον σκηνοθέτη και μεταφραστή Κώστα Χέλμη, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον
Βαλτινό σε ραδιοφωνική εκπομπή την εποχή που ζούσαν στο Βερολίνο.9
Οι ρεαλιστικοί δηλαδή διάλογοι του τρίτου μέρους του Ημερολογίου της Αλοννήσου (ενότητες 14, 20, 22) είναι εστιασμένοι στην πραγματική βιογραφία του
συγγραφέα, κι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με δευτερεύουσες πληροφορίες, αλλά
με σειρά από δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με τη γένεση του έργου και την
ανακάλυψη των πηγών, μεθόδων και τεχνικών ενός δαιμόνιου πεζογράφου. Τόσο
οι τόποι όσο και οι άνθρωποι είχαν περάσει στην περιοχή της μυθικής ανάμνησης,
και ο Βαλτινός θεώρησε ότι πρέπει να μνημειωθούν στο περιβάλλον μιας σπονδυλωτής μυθοπλασίας. Παράλληλα, η μετατόπιση του δημιουργού στη θέση μυθιστορηματικού χαρακτήρα εμπλουτίζει σε μεγάλο βαθμό και αριστοτεχνικά την
ποικιλία των συμμετοχών. Ο Βαλτινός συνομιλεί αυτοπροσώπως με τους άλλους
ήρωες, πολλαπλασιάζει δηλαδή την παρουσία του ως εσωτερικός και εξωτερικός
παράγοντας και συνθέτης του έργου. Όλο αυτό το πλήθος των αυτόνομων φωνών,
που αναγνωρίζονται όχι μόνο από το τι λένε αλλά κι από την αυθόρμητη υπόκριση
που επιλέγουν, συγκροτούν στην πραγματικότητα ατελείς βιογραφίες, και η μόνη
βεβαιότητα που αποκομίζει ο αναγνώστης είναι η ακρόαση της ηχογραφημένης
ομιλίας τους. Η Καίτη θα πεθάνει λίγα χρόνια μετά την καταγραφή του διαλόγου
στον οποίο συμμετείχε, και το σπίτι της θα πωληθεί, σβήνοντας κάθε ίχνος της
παρουσίας της σε αυτόν τον κόσμο. Ο συγγραφέας όμως θα διασώσει τη φωνή
της, αλλά και το στίγμα ενός ανθρώπου που μιλούσε «διστακτικά» τα ελληνικά,
όπως και ο γιος της Γιοχάνες. Όσα λέγονται είναι περίπου τυχαία, αλλά ο τρόπος
που αποδίδονται έχει μεγαλύτερη σημασία.
8. Θ. Βαλτινός, Ημερολόγιο της Αλοννήσου, ό.π., 19-21. Αν και η συγγραφική πρακτική ξενίζει
σήμερα, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Βαλτινός έλαβε γραπτή άδεια για το υλικό που τελικά κατέγραψε
και χρησιμοποίησε στις ενότητες 6 και 20 (ό.π., 101-102).
9. Αποστόλης Αρτινός και Δημήτρης Βλαχοδήμος, «Συζήτηση με τον Θ. Βαλτινό», Νέα Εστία,
τχ. 1802 (Ιούλ.-Αύγ. 2007), 5-28: 14∙ τώρα και στο Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 220-245.
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Μέσα σ’ αυτή την πολυφωνία, δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει η ιδέα ότι
ακόμα και το απειροελάχιστο στοιχείο ή γεγονός (καθημερινές στιχομυθίες, σιωπές, αναστεναγμοί κ.ά.) περιλαμβάνει ένα ολόκληρο σύμπαν. Έτσι όλα αυτά τα
νοούμενα και υπονοούμενα, τα φανερωμένα ή συγκεκαλυμμένα, κατευθύνονται
και συγκλίνουν στον αναγνώστη για να αναγγείλουν τον θάνατο του συγγραφέα,
ο οποίος όμως κατά παράδοξο και ειρωνικό τρόπο έχει κρυφτεί μέσα στη μυθοπλασία. Είναι ο ανώνυμος «Άντρας» που διασπείρεται ως πρωταγωνιστής ή
δευτεραγωνιστής σε διάφορα σημεία και κυρίως στα διαλογικά μέρη (ενότητες
6, 14, 21, 22, 26). Γι’ αυτό και στο έργο δεν μπορεί να αγνοήσει ή να παρακάμψει κανείς τη βιογραφία, η οποία δεν συνιστά συγκροτημένο curriculum vitae,
αλλά λογοτεχνική επινόηση που ανήκει στην πρακτική διαμελισμού της ενότητας
του Ημερολογίου της Αλοννήσου και της εμφύσησης ισχυρών δόσεων ρεαλισμού
εντός της αναπαράστασης.
Στο επίμετρο που επεξεργάστηκα για τη δεύτερη έκδοση του μυθιστορήματος,
είχα εντοπίσει βιογραφικές ομοιότητες ανάμεσα στον αφηγητή του β΄ μέρους και
στον ίδιο τον Βαλτινό.10 Ο αφηγητής εργαζόταν το 1956 ως διαχειριστής στην
κλινική «Θεία Πρόνοια» (γωνία Ι. Δροσοπούλου και Κεφαλληνίας, Αθήνα). Από
το χρονολόγιο του πεζογράφου μαθαίνουμε ότι από το 1959 ώς το 1961 έκανε την
ίδια εργασία.11 Η σχέση του επίσης με το Θέατρο Τέχνης είναι πολυεπίπεδη και
συνεργάζεται με αυτό ως δάσκαλος του μαθήματος της λογοτεχνίας και ως μεταφραστής αρχαίων τραγωδιών.12 Συντάσσοντας δηλαδή ο Βαλτινός ένα «μικρό
ιστορικό» για την κεντρική ηρωίδα του μυθιστορήματος, εγκιβώτιζε σπαράγματα
της δικής του επαγγελματικής υπόστασης και βιογραφίας, δημιουργώντας στενή
συνάφεια με το περιβάλλον της μυθοπλασίας.
Όπως διαπιστώνουμε από το αρχείο του συγγραφέα, στο τέλος του 1978 εκδίδει
«Στέλεχος Αποδείξεως Παροχής Υπηρεσιών» (αυτό που λέμε σήμερα «μπλοκάκι»)
10. Θ. Βαλτινός, Ημερολόγιο της Αλοννήσου, ό.π., 86.
11. Λεύκιος Ζαφειρίου, «Χρονολόγιο Θανάση Βαλτινού», Νέα Εστία, τχ. 1802 (Ιούλ.-Αύγ. 2007),
217-226: 218-219. Ο Βαλτινός όμως σε μια συνέντευξή του έδωσε άλλα στοιχεία: «[...] το ʼ60-ʼ63
δούλευα σαν προμηθευτής σε μια κλινική, πήγαινα στη λαχαναγορά Ρέντη κι αγόραζα ντομάτες, φασολάκια, φρούτα, τα κουβάλαγα εκεί κι από κει και πέρα την κοπάναγα. Τώρα αναρωτιέμαι κι εγώ
πραγματικά πώς έζησα. Δεν κάνω καλαμπούρι. Με δανεικά. Με μικροδανεικά από φίλους»∙ βλ. «Συναντήσεις: “Σημασία δεν έχει πόσο σπουδαία πράγματα σου είπανε, αλλά πόσο λειτούργησαν ως
κέντρισμα”», συνέντευξη στον Βαγγέλη Ραπτόπουλο, Αντί, τχ. 294 (5 Ιουλ. 1985), 36-40: 38∙ τώρα και
στο Β. Ραπτόπουλος, «Στρατηγική της λιτότητας», Λίγη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα,
Πατάκης, 2005, 19-43∙ αναδημοσίευση: Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 32-46.
12. Κωστής Δανόπουλος, Βιβλιογραφία Θανάση Βαλτινού (1958-2004). Με συμπλήρωμα ώς το
2013 για τις αυτοτελείς εκδόσεις, Αθήνα, Εστία, 2013, λήμματα: Α38.82, Β117, Β128, Β136, ΣΤ46,
ΣΤ19, ΣΤ52, ΣΤ53, ΣΤ65, ΣΤ154, ΣΤ212, ΣΤ231, ΣΤ247.
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στη ΙΖ΄ Οικονομική Εφορία Αθηνών, προκειμένου να διεκπεραιώσει ως επαγγελματίας μια σειρά από δοσοληψίες και συναλλαγές. Έτσι τα επόμενα χρόνια αποκτά
οικονομική ή υπαλληλική σχέση εξάρτησης από ιδιωτικούς φορείς όπως το Θέατρο
Τέχνης, ή κρατικούς οργανισμούς όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και
η ΕΡΤ. Ως σεναριογράφος συνεργάζεται επ’ αμοιβή με τους σκηνοθέτες Θόδωρο Αγγελόπουλο, Γιάννη Σμαραγδή, Θανάση Ρακιντζή, Χρίστο Σιοπαχά κ.ά., και
η ενασχόληση αυτή είχε βιοποριστικό χαρακτήρα, αν αναλογιστεί κανείς ότι τα
συγγραφικά δικαιώματα απέφεραν ελάχιστα ή αμελητέα εισοδήματα. Ο Βαλτινός
θα δώσει αγώνα στα επόμενα χρόνια προκειμένου το συγγραφικό λειτούργημα να
σταματήσει να είναι «ουχί παραδεδεγμένης χρησιμότητος», όπως έλεγε ο ίδιος δανειζόμενος μια φράση του Παπαδιαμάντη,13 αλλά να κερδίσει την αξιοπρέπεια που
του ταιριάζει μέσα στο ελλαδικό πολιτιστικό σύμπαν.14
Η πρώτη απόδειξη που εκδίδει αφορά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
για τους τελευταίους μήνες του 1978 στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης
Καρόλου Κουν. Εκεί δίδασκε το μάθημα της λογοτεχνίας, μέχρι τουλάχιστον το
τέλος του 1982, έχοντας σχεδόν διπλασιάσει τις μισθολογικές αποδοχές του. Το
σημαντικό είναι ότι διανύει μια περίοδο μαθητείας και ότι έρχεται σε στενότερη
επαφή με τον Κάρολο Κουν, τις καλλιτεχνικές αξίες και τους υποκριτικούς κώδικες του Θεάτρου Τέχνης, αλλά και τους ηθοποιούς και τους μαθητές της σχολής.
Πιθανόν η πλασματική ηρωίδα του δευτέρου μέρους του μυθιστορήματος που
εξετάζουμε να έχει τις καταβολές της σε αυτό το δημιουργικό περιβάλλον. Η
Κάσσια θέλει να γίνει ηθοποιός και μαγνητοφωνεί τις υποκριτικές της επιδόσεις
σε μια κασέτα, αλλά ο θάνατος τη βρίσκει στα είκοσι εννιά της χρόνια, πριν προλάβει να ξεδιπλώσει το όποιο ταλέντο της.
Ο Βαλτινός γνωρίζει προφανώς στον χώρο του Θεάτρου Τέχνης και την Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, η οποία σπούδασε στην ομώνυμη δραματική σχολή
κατά τα έτη 1980-1983,15 και συμμετείχε αργότερα στη σύνθεση του Ημερολογίου
13. Θανάσης Βαλτινός, «Ρώσικη ρουλέτα», Νέα Εστία, τχ. 1809 (Μάρτ. 2008), 457-461: 458.
14. Σε μια συνέντευξή του στη Μικέλα Χαρτουλάρη θα πει τα εξής: «Ερώτηση: “ Έχετε αποδείξει έμπρακτα πάντως ότι διεκδικείτε συστηματικά τα δικαιώματά σας…”. Απάντηση: “Γιατί όχι; Με
τι θα ζήσει ο συγγραφέας; Με τη δρόσο τ’ ουρανού; Ή μήπως θα πρέπει να εξαναγκαστεί να κάνει
άλλη δουλειά, με αποτέλεσμα η ενασχόληση με το έργο του να έχει κυριολεκτικά ερασιτεχνικό
χαρακτήρα; Εγώ λοιπόν διαφωνώ μ’ αυτά. Κατά τη γνώμη μου η πιο αξιοπρεπής κατάσταση είναι,
για τη δουλειά ή το προϊόν που καθένας παράγει, να αμείβεται αναλόγως. Και οι αμοιβές δεν είναι
μόνο χρηματικές”»∙ βλ. «O Θανάσης Bαλτινός πραγματοποιεί “ Έξοδο” στην Αμερική. “Φτάσαμε
σ’ έναν χυλό”», Tα Nέα, 27.6.1996.
15. «Η Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου αποφοίτησε το 1983 από τη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, με το οποίο συνεργάστηκε και σε πολλά έργα από το 1981 έως το 1984.
Έχει συνεργαστεί ακόμα με το Διεθνές Φεστιβάλ Πατρών το 1987 στο έργο Μαντάμ ντε Σαντ, με το
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της Αλοννήσου, αναλαμβάνοντας τον «δευτεραγωνιστικό» ρόλο της Αλεξάνδρας.
Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, για ένα έργο όπου ακούγονται μόνο οι φωνές των
προσώπων. Πριν τις σπουδές της είχε θητεύσει στο Κουκλοθέατρο Αθηνών,16
δηλαδή είχε έρθει σε επικοινωνία με μια σκηνική τέχνη όπου το πραγματικό σώμα
του ομιλούντος ήταν κρυμμένο, ενώ ο θεατής έβλεπε άλλη εικόνα μπροστά του.
Η κατάσταση αυτή είχε ομοιότητες ή αναλογίες με τις συνθήκες μέσα στις οποίες
γεννήθηκε αργότερα το Ημερολόγιο της Αλοννήσου, όπου έπρεπε να ενισχυθεί
η ποιότητα των φωνητικών ερμηνειών λόγω της απουσίας των σωμάτων. Δεν
είναι επίσης τυχαίο, σε σχέση με τους υποκριτικούς κώδικες του Θεάτρου Τέχνης,
ότι η ερμηνεία της Κάσσιας στον ψηφιακό δίσκο επελέγη για τον πειστικό και
απροσποίητο χαρακτήρα της, παρά το γεγονός ότι η μαγνητοφώνησή της έγινε
με ερασιτεχνικά μέσα, ενώ υπήρχαν επαγγελματικότερες στουντιακές ηχογραφήσεις, όπως φαίνεται και από το αρχείο του Δημήτρη Ιατρόπουλου (για τον οποίο
θα γίνει λόγος παρακάτω).
Η επαφή όμως του Βαλτινού με το Θέατρο Τέχνης αποκτάει βαθύτερα χαρακτηριστικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 δοκιμάζει την τύχη του στη μετάφραση αρχαίων τραγωδιών.17 Ο ίδιος θα μιλήσει σε συνέντευξή του το 1979
για «μαθητεία στα μεγάλα κείμενα των Πατέρων».18 Στο σημείωμα του μεταφραστή που δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα της παράστασης των Τρωαδιτισσών19
επικεντρωνόταν στην ιδιαίτερη λειτουργία των επιφωνημάτων στο δράμα (π.χ.
ιώ, φευ, πύππαξ, οτοτοτοί, πόποι κ.ά.). Στις «μονοκύτταρες αυτές εκφράσεις άλγους» είναι αδύνατον να δοθεί, κατά την άποψή του, το «διάχυτο λειτουργικό
άρωμά τους». Σε μια άλλη μορφή του ίδιου σημειώματος, που βρίσκεται στο
αρχείο του συγγραφέα, αντικαθιστά το παραπάνω με την αποκαλυπτικότερη στην
απόληξή της φράση «το ακριβές βιωματικό, συναισθηματικό αλλά και αρμονικό
τους φορτίο». Υποθέτω ότι το «αρμονικό φορτίο» σημαίνει, εκτός πιθανών άλλων, την ηχητική, ρυθμική και ποιητική εναρμόνιση των επιφωνημάτων αυτών
με τα υπόλοιπα λεκτικά συμφραζόμενά τους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας το 1991 στο Παλιοί καιροί του Πίντερ, και με το ΚΘΒΕ το 1997 στις Βάκχες
του Ευριπίδη», https://www.ishow.gr/person/920608/personBio.asp?guid=85C93719-F0B0-4F9187C5-529D7156544A (τελευταία επίσκεψη, 11.11.2019).
16. Βλ. το ρεπορτάζ του Χρήστου Παρίδη με τίτλο «Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου: Ο Έλλην λειτουργεί με όρους ψυχοθεραπείας πια, γι’ αυτό και οι τόσες παραστάσεις στην Αθήνα», στο
https://www.lifo.gr/ (τελευταία επίσκεψη, 20.2.2020).
17. Δύο από αυτές τις μεταφράσεις θα ξαναδουλευτούν για να δημοσιευτούν πολύ αργότερα·
βλ. Ευριπίδης, Τρωάδες. Μήδεια, μτφρ. Θ. Βαλτινός, Αθήνα, Εστία, 2020.
18. «“Η πόλη αλλοίωσε τη λαϊκή γλώσσα” λέει ο συγγραφέας Βαλτινός», συνέντευξη στη Σούλα Αλεξανδροπούλου, Πρωινή, 7.3.1979∙ τώρα και στο Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 19-22.
19. Θανάσης Βαλτινός, «Τρωαδίτισσες Α´», Κρασί και νύμφες, ό.π., 144-145.
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τον απασχολούσε μόνο η ερμηνευτική ακρίβεια, αλλά και η θεατρική παράσταση
των έργων, προκειμένου να βγουν από τη μοναξιά της εποχής τους και να συνομιλήσουν αισθητικά με τον σύγχρονο ακροατή. Τηρουμένων των αναλογιών, ένας
αντίστοιχος προβληματισμός αναδύεται και από το Ημερολόγιο της Αλοννήσου,
όπου ο επιφωνηματικός πληθωρισμός συνδέεται με μια βαθιά εσωτερική εμπειρία και συνάπτεται απόλυτα με τον ταραγμένο ψυχισμό της κεντρικής ηρωίδας.
Τα ηχομιμητικά, π.χ., «αχ» και «όου», που ακούγονται κατά κόρον από το στόμα
της Κάσσιας, οδηγούν στην απευθείας ρεαλιστική αναπαράσταση του αβάσταχτου ερωτικού κενού που βιώνει.
Δεν θα ήμασταν συνεπώς μακριά από την πραγματικότητα αν υποστηρίζαμε
ότι το Ημερολόγιο της Αλοννήσου περιέχει κυψέλες της καλλιτεχνικής βιογραφίας
και διαμόρφωσης του Θανάση Βαλτινού. Αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε και
από τον ρόλο που αναλαμβάνει ένας άλλος βασικός παράγοντας υλοποίησης του
εγχειρήματος, που είναι ο συνθέτης ήχου Δημήτρης Ιατρόπουλος,20 ο οποίος
σπουδάζει τα έτη 1971-1979 στην Ακαδημία Μουσικής Βιέννης (Hochschule für
Musik) τεχνική ήχου και ακουστική και μουσική σύνθεση με ηλεκτροακουστικά μέσα, ενώ το 1980 είναι υπότροφος στο Conservatoire de Paris για σπουδές
στην ηλεκτροακουστική σύνθεση. Το 1985 ο Ιατρόπουλος ίδρυσε στην Αθήνα το
Alchemy Sound Lab, που ήταν μια εργαστηριακή μονάδα σύνθεσης ήχου, ειδική
στην επένδυση σκηνικής δράσης και εικόνων (sound design). O Βαλτινός γνωρίζει τον Ιατρόπουλο και τον επισκέπτεται περί το 1990 στο εργαστήριό του, έχοντας μαζί του μια σειρά από κασέτες με ηχογραφημένους μονολόγους, διαφόρους
ήχους και άλλα ντοκουμέντα μιας εποχής. Τμήμα αυτού του υλικού θα αποτελέσει
αργότερα τον κορμό του μυθιστορήματος Ημερολόγιο της Αλοννήσου. Στην πραγματικότητα, ένας εμπειροτέχνης της γραφής και ερασιτέχνης συλλέκτης ποικίλων
ακουσμάτων συναντάει έναν σπουδαγμένο συνθέτη ήχων. Η χρήση βέβαια του
μαγνητοφώνου στην καλλιτεχνική δημιουργία ήταν διαδεδομένη στον ευρωπαϊκό
χώρο. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος μάλιστα με ενημέρωσε ότι την εποχή που σπούδαζε στην Αυστρία είχε δάσκαλο τον καθηγητή ηλεκτροακουστικής μουσικής
Dieter Kaufmann,21 που έδωσε σε κάποιους φοιτητές του την άδεια να ηχογραφούν σε εικοσιτετράωρη βάση την καθημερινή ζωή της συζύγου του, της ηθοποιού
Gunda König, με την οποία το 1975 είχε ιδρύσει το K&K Experimentalstudio.
Αντίστοιχες ζυμώσεις βιώνει και ο Βαλτινός στα χρόνια των μεταπολιτευτικών
περιπλανήσεών του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη (Αγγλία, Γερμανία), έχοντας τις κεραίες του ανοιχτές στα πρωτοποριακά κινήματα της εποχής.
20. Δεν έχει σχέση με τον συνώνυμο ποιητή της γενιάς του ’70.
21. Βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Dieter_Kaufmann (τελευταία επίσκεψη, 20.10.2019).
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Ο κόσμος των ήχων –και οι ποικίλες εφαρμογές και συναρμογές τους– βρίσκεται
στο πεδίο των καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων του. Εξάλλου, κατά τη μακρά περίοδο επώασης του Ημερολογίου της Αλοννήσου, είχε κατά νου μόνο τη δημοσίευση του ηχογραφημένου τμήματός του, θεωρώντας, όπως λέει, ότι «το συγκεκριμένο κείμενο, αν απομαγνητοφωνηθεί, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει λογοτεχνικά», επειδή ήταν «μια λογοτεχνική απόπειρα με διαφορετικούς όρους».22
Εφόσον η γραφή δεν ήταν αξιόπιστο μέσο, και η παραδοσιακή φόρμα έπρεπε να
καταργηθεί ή να καταστρατηγηθεί, η τεχνολογία θα ερχόταν θεραπευτικά για να
προσφέρει εναλλακτικές λύσεις. Γι’ αυτό και στον αρχικό σχεδιασμό του έργου,
το εγχείρημά του στεγαζόταν κάτω από τις λέξεις «κασέτα-μυθιστόρημα».
Εγρήγορος όπως ήταν ο Βαλτινός στην αφομοίωση των αλλαγών της ευαισθησίας, αξιοποίησε τα μέσα και τις κατακτήσεις του κινήματος της Musique
Concrète, για να ενεργοποιήσει έναν περίπλοκο μηχανισμό σύνθεσης του μυθιστορήματός του. Η «συγκεκριμένη μουσική» συνέχιζε να προκαλεί το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον κατά τη δεκαετία του 1970. Ήταν «μουσική» (η λέξη εντός
εισαγωγικών) που αποτελούνταν από ακατέργαστους ήχους (π.χ. καταιγίδες,
ατμομηχανές, καταρράκτες, πηγές νερού κ.ά.) οι οποίοι δεν παράγονταν με παραδοσιακά ακουστικά μουσικά όργανα, αλλά μαγνητοφωνούνταν σε κασέτες και
ετύγχαναν επεξεργασίας προκειμένου, όπως λέει ο Tim Hodgkinson, να δημιουργηθούν μουσικές δομές.23 H Musique Concrète γεννήθηκε στο Παρίσι το 1948
στο περιβάλλον της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Ο εφευρέτης αυτής
της νέας κατάστασης ήταν ο μηχανικός ήχου Pierre Schaeffer, ο οποίος είχε τρομοκρατηθεί, όπως λέει ο ίδιος, από την κυριαρχία της δωδεκάτονης μουσικής κλίμακας, και θεώρησε ότι η απελευθέρωση και η σωτηρία από αυτή την τυραννία
ήταν εφικτή. Κανένας δεν ήξερε πλέον τι παραπάνω να κάνει με την κλίμακα του
«ντορεμί», γι’ αυτό έπρεπε να αναζητήσει κάτι έξω από αυτό το πλαίσιο. Σε μια
εποχή υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, όπως πίστευε ο Schaeffer, η τεχνολογία ήρθε να γίνει ο σωτήρας της τέχνης, που βίωνε μια κατάσταση κατάρρευσης.
Έτσι, ιδέες από την τεχνολογία, τα μαθηματικά και άλλες επιστήμες έρχονταν να
συνδράμουν την τέχνη που αναζητούσε μια νέα οργάνωση έξω από τον εαυτό της.
Αυτή η σύμπτωση, όπως διατείνεται ο Schaeffer, της παρηκμασμένης μουσικής
22. «Βαλτινός εναντίον Αγγελόπουλου: Η οδύσσεια ενός σεναρίου», συνέντευξη στη Σταυρούλα Παπασπύρου, Έψιλον (εφ. Ελευθεροτυπία), τχ. 254 (18.2.1996), 16-17∙ τώρα και στο Στ.
Παπασπύρου, Χωρίς μαγνητόφωνο: Συναντήσεις με σύγχρονους έλληνες λογοτέχνες, Αθήνα, Πόλις,
2018, 33-38.
23. Tim Hodgkinson, «An interview with Pierre Schaeffer, pioneer of Musique Concrète», ReR
Quarterly, τ. 2, τχ. 1 (1987), διαθέσιμο στο https://www.researchgate.net/publication/267958638_An_
interview_with_Pierre_Schaeffer_-_pioneer_of_Musique_Concrete (τελευταία επίσκεψη, 15.11.2019).
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και της κυρίαρχης επιστήμης χαρακτηρίζει την κατάσταση του 20ού αιώνα. Στην
ίδια συνέντευξη σπεύδει όμως να διευκρινίσει ότι ο κόσμος των ήχων είναι πολύ
πλατύτερος από εκείνον της μουσικής, και ότι η Musique Concrète είναι μια εργασία συγκέντρωσης ήχων και παραγωγής «ηχητικών έργων» («sound-works»).
Δεν είναι, δηλαδή, «μουσική», αλλά ηχητικές δομές. Οι επιτυχίες του, όπως λέει,
τον γέμισαν με ακόμη περισσότερες αμφιβολίες, και στην πραγματικότητα δεν
θεωρούσε τον εαυτό του μουσικό αλλά έναν καλό ερευνητή.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1940 ένα από τα ενδιαφέροντα του Schaeffer σχετιζόταν με τη «ραδιοφωνική τέχνη», η οποία αξιοποιούσε όλα τα είδη των ήχων.
Στους τελευταίους, εκτός από τη μουσική και τους θορύβους, συγκαταλέγονταν
και οι λέξεις. Λόγω της κυριαρχίας του δράματος και γενικότερα του λόγου στις
ραδιοφωνικές παραγωγές, η μέριμνα για τη λογοτεχνία ήταν πρωταρχική. Όπως
ισχυρίζεται ένας μελετητής του έργου του Schaeffer, ο John Dack, η «ραδιοφωνική
τέχνη» μπορούσε να αναμίξει και να δημιουργήσει ποικίλα ηχητικά εφέ, για να επιτονίσει ή να σχολιάσει σημεία μιας δραματικής πράξης, κάτι που βέβαια ήταν πολύ
συνηθισμένο. Αν και όλες αυτές οι δραστηριότητες φαίνονταν να λειτουργούν επικουρικά στις δραματικές παραγωγές, η παιδεία του Schaeffer τον οδηγούσε σε μια
μοναδική συναρμογή ιδεών. Θα μπορούσε εδώ να γίνει αναφορά στη «ραδιοφωνική όπερα» La coquille à planètes (Το κοχύλι [ή το κέλυφος] του πλανήτη), η οποία,
όπως έγραψε ο Schaeffer, ήταν προσπάθεια προώθησης μιας ιδιαίτερης «ραδιοφωνικής έκφρασης» σε κάθε δυνατή ή φανταστική περιοχή. Όπως λέει ο John Dack, η
σύνθεση αυτή δεν ήταν απλοϊκή συνένωση ήχων, αλλά απόπειρα ανύψωσης ενός
συνδυασμού στοιχείων ανεξαρτήτου προέλευσης σε ένα «αληθινά ραδιοφωνικό
έργο», μέσα σε λογοτεχνικό, δραματικό και κάπως σουρεαλιστικό πλαίσιο, όπου
αναγνωριζόταν ο βαθιά ποιητικός χαρακτήρας των ήχων που ακούγονται, χωρίς να
υπάρχει καμία οπτική επικοινωνία με την πηγή που τους δημιουργούσε.24
Οι αναλογίες με το Ημερολόγιο της Αλοννήσου νομίζω ότι είναι σαφείς. Αυτό
που έκαναν οι υποστηρικτές της Musique Concrète και της «ραδιοφωνικής τέχνης» επιχείρησε από τη δεκαετία του ’70 και εντεύθεν να το υλοποιήσει στο
λογοτεχνικό πεδίο ένας έλληνας συγγραφέας, ο οποίος θεωρούσε ότι «χρειάζεται
ένα πολύ γερό αυτί βεβαίως, [για] να μπορείς να διακρίνεις το φορτίο που κουβαλάει κάθε λέξη, κι όχι να μένεις στην επιλογή μιας ομορφότερης ή ασχημότερης
λέξης».25 Στην αρχική μήτρα του Ημερολογίου της Αλοννήσου, αυτού που, όπως
24. John Dack, «Pierre Schaeffer and the significance of Radiophonic Art», Contemporary Music Review, τ. 10, τχ. 2 (1994), 3-11.
25. Θ. Βαλτινός «“Η γλώσσα είναι ένα ταλέντο όπως το ποδόσφαιρο”», συνέντευξη στη Ρίβα
Λάββα, Δέκατα, τχ. 1 (Άνοιξη 2005), 27-31∙ τώρα και στο Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 213219.
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είδαμε παραπάνω, ο Βαλτινός ονόμασε «κασέτα-μυθιστόρημα», σχεδιαζόταν η
ενσωμάτωση από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας «της φωνής
μιας νεαράς τραγωδού», η οποία προφανώς θα ερμήνευε κάποια δραματική πράξη (αρχαίου κειμένου;). Στο ίδιο χειρόγραφο συμπεριλαμβανόταν και πίνακας με
ήχους (σπίνος, σκύλος, τζιτζίκια, ανεμοθύελλα κ.ά.), τους οποίους στη συνέχεια ο
συγγραφέας θα επικολλούσε στο ραδιοφωνικό και άλλο λεκτικό υλικό προκειμένου να επιτύχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα. Οι αποσπώμενοι από το περιβάλλον
τους ήχοι διέθεταν ορισμένα χαρακτηριστικά και ξεχωριστή ταυτότητα, για να
αποκτήσουν στη συνέχεια τη δυναμική συμμετοχής σε ένα οργανικό σύνολο.
Η τακτική αυτή της όσμωσης καλλιτεχνικών πρακτικών είναι πολύ διαδεδομένη και διευρύνθηκε από τις μεταμοντερνιστικές απόψεις και τις διακειμενικές
προσεγγίσεις του δευτέρου μισού του 20ού αιώνα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την
έννοια της πρωτοτυπίας. Έτσι, ο συνθέτης Geoffrey Cox συνέδεσε τη Musique
Concrète με το βρετανικό «documentary film» της δεκαετίας του 1930, χωρίς
όμως να τη θεωρήσει άμεσο απόγονο, αλλά παράλληλο ρεύμα που αξιοποίησε τις
τεχνολογίες της εποχής για την κατασκευή ενός αισθητικού έργου.26 Θα έλεγε κανείς ότι εδώ επιβεβαιώνεται η αντίληψη του Ρολάν Μπαρτ για «αμέτρητα κέντρα
πολιτισμού» και ότι «ο συγγραφέας μπορεί μόνο να μιμηθεί μια χειρονομία που
είναι συνεχώς προγενέστερη και ποτέ πρωτότυπη».27
Η υλικότητα βέβαια των φωνών και των ήχων που συναντούμε στο Ημερολόγιο
της Αλοννήσου μάς οδηγεί απευθείας στην τέχνη του κινηματογράφου, την οποία
έχει υπηρετήσει ο Βαλτινός, όπως φαίνεται και από τις ποικίλες συνεργασίες του
στον χώρο αυτό. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που μας κατευθύνουν σε
μια ποικιλία καινοτομιών και πειραματισμών που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Εδώ θα μπορούσαμε να σταθούμε στην περίπτωση της «συγκεκριμένης
ποίησης» («concrete poetry») η οποία διακρίθηκε από τον άγγλο κριτικό Mike
Weaver σε οπτική, φωνητική (ή ηχητική) και κινητική («moving in a visual
succession»). Ο Σουηδός, μάλιστα, καλλιτέχνης Öyvind Fahlström επέμενε ότι η
«ηχητική παράσταση» βρισκόταν στο κέντρο αυτής της ποιητικής εμπειρίας.28 Οι
περιπτώσεις είναι πολλές αλλά συγκλίνουν, σύμφωνα με την Mary Ellen Solt, στην
26. Geoffrey Cox, «“There must be a poetry of sound that none of us knows…”: Early British documentary film and the prefiguring of Musique Concrète», Organised Sound, τ. 22, τχ. 2
(2017), 172-186, διαθέσιμο στο https://doi.org/10.1017/S1355771817000085 (τελευταία επίσκεψη,
10.11.2019).
27. Roland Barthes, «The death of the author», Image – Music – Text, μτφρ. Stephen Heath,
Λονδίνο, Fontana, 1977, 146.
28. Fiona McMahon, «Concrete/Visual Poetry», στο Eric Martiny (επιμ.), A Companion to
Poetic Genre, Οξφόρδη, Wiley-Blackwell, 2012 (12011), 330-347: 336.
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επικέντρωση στα φυσικά υλικά με τα οποία ένα ποίημα ή ένα κείμενο συντίθεται.
«Τα συναισθήματα και οι ιδέες δεν είναι τα φυσικά υλικά της ποίησης», όπως λέει.
«Αν ο καλλιτέχνης δεν είναι ποιητής, θα μπορούσε με τα ίδια συναισθήματα και τις
ίδιες ιδέες να φτιάξει έναν πίνακα (αν είναι ζωγράφος), ένα γλυπτό (αν είναι γλύπτης) ή μια μουσική σύνθεση (αν είναι συνθέτης)». Γενικά όμως μιλώντας, όπως
υποστηρίζει η ίδια, τα υλικά της «συγκεκριμένης ποίησης» είναι οι λέξεις, και αυτές
μπορούν να αναλύονται στα μικρότερα συστατικά στοιχεία τους, δηλαδή τα γράμματα ή τις συλλαβές, προκειμένου να επιτευχθεί ένα οπτικό ή ηχητικό αποτέλεσμα.29
Αποφεύγοντας να πέσουμε στην παγίδα της θεώρησης ότι η «συγκεκριμένη ποίηση» είναι ο απευθείας πρόγονος του Ημερολογίου της Αλοννήσου, δεν μπορούμε να
μην επισημάνουμε το περίπλοκο δίκτυο επιρροών και αδιόρατων συγγενειών που
υπάρχουν, μια και στο μυθιστόρημα του Βαλτινού η επαναληπτική παράθεση λέξεων, φράσεων ή μεμονωμένων ήχων (επιφωνήματα, κίνηση δρόμου κ.ά.), δημιουργεί ένα «ηχοκειμενικό» πλαίσιο που παράγει νοήματα και συνδέεται με ποικίλες
συναισθηματικές καταστάσεις, κάτι που συμβαίνει εξάλλου και με τις επαναλήψεις και τις παρηχήσεις της «συγκεκριμένης ποίησης». Όπως στην τελευταία τα
επιμέρους στοιχεία διανέμονται ελεύθερα ή στοχευμένα στην τυπωμένη σελίδα
επιδιώκοντας ένα ηχητικό ή οπτικό αντίκρισμα, έτσι και στη Musique Concrète οι
ήχοι μπορούν να διατάσσονται ή να ενορχηστρώνονται για να παράγουν δομές με
κάποια αισθητική δύναμη. Ο Pierre Schaeffer, μάλιστα, αναγνώριζε την ποιητική
αξία και την υποβλητική φύση των ήχων που απομονώνονταν από τα συμφραζόμενά τους.30 Αντιστοίχως, στο Ημερολόγιο της Αλοννήσου εντοπίζουμε σχηματικές
διατάξεις των ηχητικών μερών του, ενώ η εντύπωση της οπτικότητας διακρίνεται
στους νοητούς πολιτικούς ή ιστορικούς χάρτες, με συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος
και πλάτος, τους οποίους κατασκευάζει ο αναγνώστης μέσα από τις απαριθμήσεις
τόπων που ακούει ή διαβάζει στα διάσπαρτα στο έργο δελτία καιρού και ειδήσεων.
Ένα τόσο πολυδιάστατο έργο όπως το Ημερολόγιο της Αλοννήσου ξεφεύγει
από στερεότυπες κατηγοριοποιήσεις. Δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ακρόαση του ψηφιακού δίσκου παρά στην έντυπη απομαγνητοφώνηση, αποκτά μοναδικό χαρακτήρα και, υπ’ αυτή την έννοια, θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε μια νεόκοπη ειδολογική κατηγορία. Το μυθιστόρημα αυτό είναι κιβωτός συγγραφικής
αυτογνωσίας. Επανασυνδέεται θα λέγαμε με τις ρίζες του μοντερνισμού, όπου το
ευρύτερο κάδρο αναπαράστασης έδωσε τη θέση του στη φυγή εις εαυτόν και στις
εσωτερικές διεργασίες του ατόμου, ή ακόμη διαλέγεται με μεταπολιτευτικές τά29. Mary Ellen Solt (επιμ.), Concrete Poetry: A World View, Bloomington/Λονδίνο, Indiana
University Press, 1970 (11968), 7-8.
30. J. Dack, ό.π., 8.
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σεις όπως εκείνη που ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου περιγράφει ως «Η Ιστορία ως
απουσία και ο παραλογισμός της ύπαρξης».31 Επιπλέον, το Ημερολόγιο της Αλοννήσου εμπερικλείει και τις τρεις τάσεις που, κατά τον Δημήτρη Τζιόβα, δικαιολογούν την «αντιμετώπιση του 1974 ως αποφασιστικής καμπής όχι μόνο για την
ελληνική ιστορία και πολιτική αλλά και για τη λογοτεχνία».32 Πρώτον, ο κλειστός
οικιακός και αθηνοκεντρικός ορίζοντας διαχέεται σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό πλαίσιο. Δεύτερον, έχουμε «μετατόπιση από την πολιτική στον πολιτισμό»,
όπου τα ζητήματα ταυτότητας, φύλου, επικοινωνίας κ.ά. έχουν προτεραιότητα σε
σχέση με την Ιστορία. Και, τρίτον, παρατηρείται η υιοθέτηση μιας εκκεντρικής
συσσωρευτικής και ταξινομικής τεχνικής αξιοποίησης τεκμηρίων, που έχει ως
αποτέλεσμα τη μετατροπή του συγγραφέα σε διαμεσολαβητικό όργανο που συλλαμβάνει τον κόσμο όχι στην ενότητα αλλά στην πολλαπλότητά του. Αν όμως η
σύγκλιση με τις μεταπολιτευτικές τάσεις είναι ισχυρή, η απόκλιση είναι εξίσου
δυναμική και ανιχνεύεται στην τεχνοτροπική ιδιαιτερότητα της διπλής υπόστασης
του Ημερολογίου της Αλοννήσου, όπου η αυτοτέλεια του ηχογραφημένου τμήματος είναι υπονομευμένη, δηλαδή δεν υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία της ακρόασης
αλλά στενή συνάφεια με το επεξεργασμένο απομαγνητοφωνημένο κείμενο, στο
οποίο ο συγγραφέας πρόσθεσε κρίσιμες πληροφορίες. Αν απουσίαζε το τελευταίο,
η σύνθεση θα ήταν εξαιρετικά εσωστρεφής και κλεισμένη στον δυσπρόσιτο εαυτό
της. Αυτή η σχέση ιεραρχίας και ανισοτιμίας ανάμεσα στην απομαγνητοφώνηση
και την ηχογράφηση αποτελεί τη βασική πηγή ειρωνείας του έργου.
Όλες αυτές οι διεργασίες που περιγράψαμε αρχίζουν να ανιχνεύονται στη δεκαετία του 1970, η οποία είναι εποχή μαθητείας του συγγραφέα σε ευρωπαϊκά
ρεύματα. Θεωρώντας ο Βαλτινός ότι σε τεχνοτροπικό και μορφολογικό επίπεδο
υπήρχε στασιμότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία, αποπειράται να μεταφέρει ορισμένες εφαρμογές της Musique Concrète στο δικό του περιβάλλον. Οι φυσικοί
ήχοι και οι αυθόρμητες συνομιλίες καλούνται να παίξουν σημαίνοντα ρόλο στην
κατασκευή του μυθιστορήματος, και αυτές οι διακαλλιτεχνικές ζυμώσεις ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις ανανέωσης αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις στην
Ελλάδα την ίδια περίοδο. Σε μια συνέντευξή του ο Βαλτινός θα πει:
Καμιά φορά τα αδιέξοδα μας οδηγούν να δανειστούμε ή να εκμεταλλευτούμε στοιχεία από ξένους χώρους ή από δοκιμασμένα πρότυπα. Ήδη, στα Φτερά μπεκάτσας
31. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη
ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018, 71-76.
32. Δημήτρης Τζιόβας, «Φυγόκεντρες τοπογραφίες, πολιτισμικές αλληγορίες και μεταμυθοπλαστικές στρατηγικές στην ελληνική πεζογραφία μετά το 1974», Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας: Από την ερμηνεία στην ηθική, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, 499-571.
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ανιχνεύεται μια τέτοια τάση δανεισμού από τον χώρο της μουσικής. Στην Ορθοκωστά είναι έκδηλη πάντως και έχει σχέση με φόρμες της μουσικής. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θα μπορούσε επίσης να διαπιστώσει ότι τη ραχοκοκαλιά του
βιβλίου τη συγκροτούν είκοσι τέσσερις ραψωδίες.33

Ο συγγραφέας γίνεται ερευνητής, όπως αυτοπροσδιοριζόταν και ο Pierre
Schaeffer, και το αντικείμενο του ήχου μελετάται με επιστημονική ακρίβεια μέσα
στο βιωματικό του περιβάλλον.34 Οι ποικίλες αξίες που κουβαλούν όλα αυτά που
συγκεντρώνει αναλύονται εξαντλητικά και σε μάκρος χρόνου στο προσωπικό
του εργαστήρι. Υπονομεύοντας τις στεγανοποιήσεις που υποβάλλουν τα καθορισμένα λογοτεχνικά είδη, εργάζεται πάνω σε δάνεια σχήματα, διεκδικώντας,
διερευνώντας και διευρύνοντας τα όρια της δικής του ελευθερίας. Η γνώση της
προηγούμενης παράδοσης, μαζί με το ένστικτο και τη διαίσθηση, τον καθοδηγούν
στα βήματά του. Δεν είναι τυχαίο πως ένα «μη δημιουργικό γράψιμο», όπως το
μετεωρολογικό δελτίο, εντάσσεται σε ένα δημιουργικό πλαίσιο αναπτύσσοντας
τη δική του δυναμική.
Η πεποίθησή μου είναι ότι ο χαρακτήρας του Ημερολογίου της Αλοννήσου είναι
ποιητικός. Ο συγγραφέας αποστρεφόταν εκ φύσεως τις μείζονες αφηγήσεις, όπως
δείχνει και το σύνολο της εργογραφίας του. Τόσο η κασέτα όσο και ο ψηφιακός
δίσκος, ως μέσα αποτύπωσης του μυθιστορήματος, είχαν περιορισμένη χωρητικότητα. Σκοπός του δεν ήταν να αφηγηθεί μια σφιχτοδεμένη ιστορία, αλλά να δημιουργήσει συγκίνηση ή να μεταδώσει μια εντύπωση, συσσωρεύοντας επαναληπτικά όγκους καθημερινών και «ασήμαντων» περιστατικών, κοινότοπων λέξεων,
φράσεων, ήχων, διαλόγων, ραδιοφωνικών εκπομπών και μουσικών κομματιών,
τα οποία ενδυνάμωναν το βασικό θέμα της ερωτικής απουσίας, όπως και άλλα
δευτερεύοντα με τα οποία το προηγούμενο συνδεόταν (μητρότητα, οικογένεια,
φύση κ.ά.). Όλα αυτά παρέμεναν φαινομενικά αναιτιολόγητα στη στενή ακολουθία τους, αλλά η σύμπλεξή τους δημιουργούσε την αίσθηση μιας ρυθμικής οργάνωσης του μυθιστορήματος. Έτσι, τα δελτία καιρού ή τα μαθήματα γυμναστι33. Θ. Βαλτινός, «Η επικίνδυνη αναγκαιότητα της μνήμης», συνέντευξη στον Στέλιο Ρογκάκο,
Αντί, τχ. 557 (5 Σεπτ. 1994), 48-52∙ τώρα και στο Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 128-137.
34. Για τον Βαλτινό, κεφαλαιώδη σημασία στην όλη εσωτερική διεργασία της γραφής είχε πάντοτε η ακοή. «Από μικρός», λέει, «έστηνα αυτί. Χωρίς να το συνειδητοποιώ. Τραγούδια δημοτικά,
μοιρολόγια, παραμύθια, εκκλησιαστικοί ύμνοι, καθημερινές αφηγήσεις, των ανδρών απ’ τους πολέμους στα καφενεία. Είναι τα σχολεία μου, είναι οι ρίζες μου. Η γλώσσα των παραμυθιών. Αυτοί οι
διασκελισμοί, τα άλματα από χρόνους σε χρόνους. Ένας ολόκληρος κόσμος. Και, ασυνείδητα, αυτά
σε οδηγούν: πώς να τοποθετήσεις το θέμα σου, την ιστορία σου»∙ βλ. Βαλτινός, «“Είμαστε τίποτε
άλλο πέρα από γλώσσα;”», ό.π.
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κής λειτουργούν ως ακομπανιαμέντο, δηλαδή σαν μουσική συνοδεία του κυρίως
δράματος. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η κατασκευή της κεντρικής ηρωίδας
του έργου, δηλαδή της Κάσσιας, που έχει ένα ασαφές περίγραμμα και δεν μπορεί
εύκολα ο αναγνώστης να στοιχειοθετήσει τη βασική της ταυτότητα.35 Αντιστοίχως έπραττε ο Βαλτινός και στο μυθιστόρημά του Στοιχεία για τη δεκαετία του
’60 (1989),36 όπου απουσίαζε ένας συμπαγής και συγκροτημένος κεντρικός χαρακτήρας (εξάλλου, σύμφωνα με τη μαρτυρία του συγγραφέα, το Ημερολόγιο της
Αλοννήσου είναι σαρξ εκ σαρκός του προηγούμενου).37
Βλέποντας το Ημερολόγιο της Αλοννήσου από αυτή την πολλαπλή οπτική
γωνία, θεωρούμε ότι διεκδικεί την εκπροσώπησή του στο ελληνικό λογοτεχνικό τοπίο με τους δικούς του όρους, συνιστώντας πρόκληση για νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Η ιδιοτυπία του δεν οφείλεται στην κατάργηση της τυπικής
σύνθεσης και στην εξάρθρωση της πλοκής και των χαρακτήρων, στοιχεία που
ανέπτυξε κατά κόρον ο μοντερνισμός. Σημαίνοντα ρόλο έπαιξε η οικοδόμηση
ενός πολυφωνικού κόσμου και η ποιητική γονιμοποίησή του με την εισαγωγή
τεχνολογικών μέσων και την επαναδραστηριοποίηση ενός παρωχημένου αλλά
γεμάτου ένταση μελοδραματισμού. Η εσκεμμένη χαλαρότητα, όπου όλα φαίνονταν να κυμαίνονται και να μετεωρίζονται γύρω από τον εαυτό τους, η φαινομενική ατημελησία της μορφής, με τους επαναλαμβανόμενους λεκτικούς όγκους,
η καθήλωση σε μια φαινομενικά ρηχή ρομαντική αισθηματολογία, και, τέλος, η
κυοφορία μιας κατάστασης όχι στην ανοικτή ατμόσφαιρα της πραγματικής ζωής
αλλά στο κλειστό σύστημα ενός εργαστηρίου, είναι ορισμένες ψηφίδες αυτού του
ιδιότυπου οικοσυστήματος. Μένοντας ο Βαλτινός εντός κι εκτός της επικράτειας
του έντυπου λόγου, θέλησε να εγκαθιδρύσει μια καινούρια τάξη πραγμάτων και
μια νέα πεζογραφική γλώσσα, οργανώνοντας ένα μοναδικό για τη νεοελληνική
λογοτεχνία πείραμα.

35. Κωστής Δανόπουλος, «Οι εκδόσεις του μυθιστορήματος “Ημερολόγιο της Αλοννήσου” του
Θανάση Βαλτινού», ό.π., 898-899.
36. Όπως λέει σε μια συνέντευξή του για τα Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60: «Συνειδητά επιδίωξα να υπάρχει η αίσθηση του ήρωα, που να μην είναι ήρωας, να μην μπορεί δηλαδή ο αναγνώστης να τον περιγράψει. Ωστόσο υπάρχουν ήρωες σ’ αυτό το βιβλίο. Μα δεν εννοώ αυτές τις πολλές
σκόρπιες γυναίκες, ή τους πολλούς σκόρπιους άντρες. Μ’ έναν περίεργο τρόπο, νομίζω ότι αυτές
οι γυναίκες κι αυτοί οι άντρες, αποτελούν ένα κεντρικό πρόσωπο ή ένα δευτερεύον. Μέσ’ απ’ το
άλλο υλικό επίσης, το πιο απρόσωπο, έγινε μια προσπάθεια να βγαίνουν στοιχεία που να συνθέτουν
έναν ήρωα»∙ βλ. Θανάσης Βαλτινός, «Νιώθω σφραγισμένος απ’ την Ιστορία», συνέντευξη στην
Αγγελική Κώττη, Ριζοσπάστης, 2.7.1989∙ τώρα και στο Θ. Βαλτινός, Όπως ο έρωτας, ό.π., 94-98.
37. Θ. Βαλτινός, Ημερολόγιο της Αλοννήσου, ό.π., 91 (σημ. 30).
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Η αλληλογραφία ως εκδοχή
πολύτροπης μαρτυρίας της Μεταπολίτευσης
Μένης Κουμανταρέας-Βαγγέλης Ραπτόπουλος (1978, 1980-1981, 1984)

Έ

ναν χρόνο μετά τη βίαιη απώλεια του Μένη Κουμανταρέα (5 Δεκεμβρίου
2014), ο πεζογράφος και επιστήθιος φίλος του Βαγγέλης Ραπτόπουλος –διανύοντας περίοδο «διανοητικής [και] ψυχικής κράμπας»1 ενώπιον της πρόσκλησης
συμμετοχής του σε μια βραδιά αφιερωμένη2 στον δολοφονημένο συγγραφέα– θα
αναλογιστεί αιφνιδίως την «αρχαία»,3 όπως την αποκαλεί, αλληλογραφία του με
τον Μ. Κουμανταρέα και θα καταφύγει στη «φιλόξενη ησυχία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης»4 για να ξαναδιαβάσει απνευστί τις επιστολές του νεκρού φίλου του,
από τις οποίες θα επιλέξει να αναγνώσει μερικές στην εν λόγω βραδιά μνήμης στο
βιβλιοπωλείο Πλειάδες.
Αυτή η αιφνίδια επιστροφή στην προ αμνημονεύτου5 αλληλογραφία των δύο
συγγραφέων –που θα συμπληρωθεί από τις επιστολές του Β. Ραπτόπουλου προς
τον Μ. Κουμανταρέα χάρη στην ανιψιά τού δεύτερου Αλεξάνδρα Τράντα– θα
σταθεί αφορμή για μια εκδοτική πρωτοβουλία, η οποία –για αδιευκρίνιστους λόγους– δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Καθώς είχα, όμως, τη χαρά και την τιμή να
μου την εμπιστευθούν για να τη μελετήσω ως συνολικό επιστολικό σώμα οι δύο
δικαιούχοι και ο ενδιαφερόμενος εκδοτικός οίκος μαζί, δύναμαι να εκθέσω αρκετά στοιχεία που καθιστούν αυτή την –ανέκδοτη ακόμη– αλληλογραφία πολύτιμη
1. Δάνειο από τον ανέκδοτο ακόμη πρόλογο του Β. Ραπτόπουλου στην προσεχή έκδοση της
αλληλογραφίας του με τον Μ. Κουμανταρέα από τις εκδόσεις Πατάκη.
2. Στις 5 Δεκεμβρίου 2015, οι εκδόσεις Πατάκη και το βιβλιοπωλείο Πλειάδες οργάνωσαν μια
βραδιά αφιερωμένη στον Μένη Κουμανταρέα, με εισήγηση της υπογράφουσας και τη συμμετοχή
των: Βασίλη Βασιλικού, Παντελή Βούλγαρη, Θεόδωρου Γρηγοριάδη, Άγη Μπράτσου, Βαγγέλη
Ραπτόπουλου, Θάνου Φωσκαρίνη και Νίκου Βουδούρη.
3. Βλ. σχετικά τον ανέκδοτο πρόλογο του Ραπτόπουλου (εδώ, σημ. 1).
4. Ό.π. (Στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη φυλάσσεται το συνολικό αρχείο του Β. Ραπτόπουλου.)
5. «Πριν ένα εκατομμύριο χρόνια», όπως γράφει ο Ραπτόπουλος χαρακτηριστικά.

183

Αντιγόνη Βλαβιανού

μαρτυρία της Μεταπολίτευσης, σε επίπεδο λογοτεχνικής δημιουργίας και πολιτισμικής ιστορίας, συγχρόνως.
Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω αλληλογραφία –που αριθμεί 69 επιστολές εν συνόλω, εκ των οποίων, οι τριάντα τρεις ανήκουν στον Κουμανταρέα, έναντι τριάντα
έξι επιστολών που ανήκουν στον Ραπτόπουλο– περιορίζεται κατά κύριο λόγο στη
διετία 1980-1981, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ραπτόπουλος, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, μεταβαίνει στη
Στοκχόλμη της Σουηδίας για περαιτέρω σπουδές και πιθανή εύρεση εργασίας, ενώ
ο Κουμανταρέας παραμένει αμετακίνητος στην Αθήνα, αφήνοντας το κλεινόν άστυ
μόνο για ολιγοήμερες διακοπές στον Μόλυβο της Μυτιλήνης6 ή για μια ημερήσια
«οικογενειακή εκδρομή» στο Ξυλόκαστρο7 και στο φράγμα του Μαραθώνα.8
Τον βασικό κορμό της συγκεκριμένης διετίας πλαισιώνουν μερικές επιστολές
που αποστέλλονται (ή παραδίδονται χέρι με χέρι, αλλά δεν είναι της στιγμής να
αναφερθώ σε αυτό) εν έτει 1978 –όταν ο δεκαεννιάχρονος τότε Ραπτόπουλος ξεκινά έναν κύκλο σπουδών στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Αλεξανδρούπολης,
ενώ ο σαρανταεπτάχρονος τότε Κουμανταρέας παραμένει στην Αθήνα, μεταβαίνοντας μόνο ώς την Αίγινα για ολιγοήμερες διακοπές–, καθώς και πέντε επιστολές
που ανταλλάσσονται ένθεν κακείθεν εν έτει 1984, κατά τη διάρκεια ολιγόμηνης
παραμονής του Ραπτόπουλου ως υποτρόφου στην Αϊόβα της Αμερικής και στο
Σαν Φρανσίσκο, με τον Κουμανταρέα να γράφει εκ νέου από την Αθήνα ή από
ολιγοήμερες διακοπές στον Αργοσαρωνικό. Παρά το γεγονός ότι οι πέντε τελευταίες επιστολές υπερβαίνουν το χρονικό όριο του παρόντος συνεδρίου (19741981), προσωπικά, φρονώ ότι οφείλω να τις εντάξω στο προς μελέτην υλικό,9
καθώς ενέχουν ουσιώδη στοιχεία ως προς ένα ευρύτερο πολιτισμικό φάσμα κατά
τα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Προσώρας, όμως, θα εστιάσω στην τριετία 1978, 1980-81, καθώς αυτό που
έχει σημασία, εν προκειμένω, στην εν λόγω προδιαδικτυακή αλληλογραφία μεταξύ –ας προσεχθεί– ενός δόκιμου και εν πολλοίς καταξιωμένου συγγραφέα10 και
ενός «νεοσσού»11 –που θα πρωτοεκδώσει έργο το 1979, τη συλλογή διηγημάτων
Κομματάκια, ενώ, την επόμενη χρονιά, θα αποσπάσει το 3ο βραβείο στον Β΄ Πα6. Βλ. σχετικά την επιστολή της 5.8.1980 του Κουμανταρέα.
7. Βλ. σχετικά την επιστολή της 15.12.1980 του Κουμανταρέα.
8. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.1.1981 του Κουμανταρέα.
9. Αφήνω μόνο δύο επιστολές εκτός της παρούσας μελέτης, τις οποίες ανταλλάσσουν οι δύο
αλληλογράφοι δεκαεπτά χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 2001, και δη μέσω fax.
10. Εν έτει 1978, ο Κουμανταρέας έχει ήδη εκδώσει Τα μηχανάκια (1962), Το αρμένισμα (1967), Τα
καημένα (1972), τη Βιοτεχνία υαλικών (1978), και ετοιμάζεται να εκδώσει οσονούπω Το κουρείο (1979).
11. Όπως χαρακτηρίζει εαυτόν ο ίδιος∙ βλ. τον ανέκδοτο πρόλογο του Ραπτόπουλου (εδώ, σημ. 1).
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νελλήνιο Διαγωνισμό της Καθημερινής12 (1980)–, αυτό που έχει σημασία, λοιπόν,
είναι ότι –μες στην προσπάθεια του πρεσβύτερου «φερφάταρε» (όπως αποκαλείται ο συγγραφέας στη σουηδική)13 να μυήσει τον νεότερο σε μια ζωή όχι μόνο
φιλολογική αλλά, πρωτίστως, αληθινή, σαν πατέρας, μεγάλος αδελφός, φίλος και
μέντορας μαζί– η επιστολική συνομιλία των δύο αλληλογράφων μετατρέπεται
σταδιακά από «εικονικό εξομολογητήριο»,14 αμφοτέρωθεν αντιφατικών συναισθημάτων και υπαρξιακών αδιεξόδων, σε ένα είδος αμοιβαίας μαθητείας στην
τέχνη της γραφής και της ζωής, μέσω μιας τεθλασμένης πορείας έλξης και άπωσης, ανυπόκριτου θαυμασμού, δύσπιστου προβληματισμού ή, ενίοτε, αυθάδους
αρνητισμού έναντι ποικίλων προσώπων και έργων της τέχνης, αλλά και αυτής
καθαυτής της ζωής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.15
Ας τα δούμε ένα ένα, όσο γίνεται πιο συνοπτικά. Στην επιστολή της 16.9.1980,
ο Ραπτόπουλος, σχολιάζοντας από τη Στοκχόλμη μια συνέντευξη του Κουμανταρέα στο εβδομαδιαίο περιοδικό της εποχής Επίκαιρα, καταλήγει με τα εξής:
«φτάνοντας στο τέλος, εκεί που μιλάς για τη στροφή του κοινού στη λογοτεχνία,
μ’ άρεσε και μαζί μ’ έκανε να σκεφτώ […] ότι είναι μια ελπίδα στη ζωή η λογοτεχνία και γι’ αυτό είναι καλύτερη η στροφή προς αυτήν».
Δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να μιλήσουμε στις μέρες μας για μια δυνητική
παρόμοια ευεργετική στροφή. Επιστρέφοντας, όμως, από μνήμης στη δεκαετία
του ’80, στη διετία ’80-’81, αναγνωρίζω με συγκίνηση τα βιβλία που διαβάζαμε
αρκετοί φίλες και φίλοι εκείνη την εποχή, με βουλιμική αναρχία και περιπάθεια
αναγνωστική. Πρόκειται για έργα καταξιωμένων συγγραφέων της ελληνικής, της
ευρωπαϊκής και της αμερικανικής γραμματείας, με τα οποία «βομβαρδίζει ακατάπαυστα»16 ο πρεσβύτερος τον νεαρό «φερφαταράκο»17 –όπως τον αποκαλεί
χαϊδευτικά– στην προσπάθειά του να τον μυήσει στη συγγραφική τέχνη, ωθώντας
τον να πατήσει πάνω στα ίχνη της δικής του αναγνωστικής μαθητείας –αν κρίνουμε από τη νεανική αλληλογραφία του πρώτου με τον επίσης νεαρό τότε φίλο του
Βασίλη Βασιλικό–,18 ή με τα οποία στίζει ο νεαρός μαθητευόμενος τις δικές του
12. Βλ. σχετικά τις επιστολές της 5.8.1980 και της 2.11.1980 του Κουμανταρέα.
13. Författare∙ βλ. σχετικά την επιστολή της 30.8.1980 του Ραπτόπουλου.
14. Βλ. σχετικά τον ανέκδοτο πρόλογο του Ραπτόπουλου (εδώ, σημ. 1).
15. Όλα αυτά, δε, χωρίς ή με την ελάχιστη δυνατή λογοκρισία, «με μοναδικό σκοπό να προστατεύσω οικείους μου και γνωστούς», όπως ομολογεί στο προλογικό του σημείωμα ο Ραπτόπουλος.
16. «Με βομβαρδίζεις ακατάπαυστα με ταχυδρομικό και αναγνωστικό υλικό», γράφει χαρακτηριστικά ο Ραπτόπουλος στον Κουμανταρέα στην επιστολή της 21.4.1981.
17. Βλ. ενδεικτικά την επιστολή της 10.10.1980 του Κουμανταρέα: «Βαγγέλη, Βαγγελάκο, φερφαταράκο».
18. Βασίλης Βασιλικός – Μένης Κουμανταρέας, Νεανική αλληλογραφία 1954-1960, επιμ.-πρόλ.
Θανάσης Θ. Νιάρχος, Αθήνα, Τόπος, 2014.

185

Αντιγόνη Βλαβιανού

επιστολές, καταγράφοντας με ακρίβεια γεωμέτρη τις προσωπικές του αναγνωστικές συμπάθειες ή αποστροφές.
Αναφέρομαι, κυρίως, σε έργα των Τζόυς, Τσέχωφ, Σβέβο, Μωπασσάν, Ντοστογιέφσκι, Ντίκενς, Μολιέρου, Μαν και Καμύ, Φώκνερ, Έλιοτ, Μέλβιλ, Σάλιντζερ, Στρίνμπεργκ, Πόε, Φόρστερ και Φιτζέραλντ ως προς την ξένη λογοτεχνία,
μερικά εκ των οποίων εντάσσονται ενίοτε στην επιστολική τους συζήτηση με
αφορμή τη μεταφραστική προσπάθεια και των δύο, καθώς –εκτός από τις μεταφράσεις έργων των Φώκνερ, Φιτζέραλντ και Μέλβιλ, που έχει εκδώσει ή συνεχίζει να εκδίδει ο Κουμανταρέας εκείνη την εποχή–19 ο νεαρός ομότεχνός του
καταπιάνεται επίσης –εν είδει συγγραφικής μαθητείας– με την απόδοση έργων
των Σάλιντζερ, Στρίνμπεργκ και Πόε στα ελληνικά.20 «[Τ]ι πιο δυνατός επηρεασμός από μια μετάφραση;»,21 αναρωτιέται ο Ραπτόπουλος ρητορικά, με αφορμή
το Νάιν στόρις (Εννέα ιστορίες) του Σάλιντζερ, η εμμονή στις λεπτομέρειες του
οποίου τον παραπέμπει στο nouveau roman.
Με τον ίδιο τρόπο, όμως, που ο Ραπτόπουλος ομολογεί τον θαυμασμό και τον
εντυπωσιασμό του έναντι ορισμένων έργων της ξένης γραμματείας –κάνοντας
ιδιαίτερη μνεία στις «υπέροχ[ες]» μεταφράσεις του Ντοστογιέφσκι στα ελληνικά
από τον Άρη Αλεξάνδρου22 και του Έλιοτ από τον Γιώργο Σεφέρη–,23 δεν ορρωδεί
να διατυπώσει την αποστροφή του έναντι της Πάθησης του Πορτνόυ (γνωστή και
ως Νόσος του Πορτνόυ ή Σύνδρομο Πόρτνοϊ – αναλόγως με τη διαδοχική απόδοση
του τίτλου στα ελληνικά)24 του Φίλιπ Ροθ, που του ταχυδρομεί ο Κουμανταρέας
τον Απρίλιο του ’81, γνωρίζοντας «τα γούστα και τις αδυναμίες [τ]ου [νεαρού
φίλου του] σχετικά με τη σύγχρονη αμερικάνικη λογοτεχνία»,25 για να λάβει ως
απάντηση πως «παραείναι εξυπνακίστικο, παρ’ όλη την πικρή του αλήθεια […]
[Π]ολύ φανφάρα, ντόρος, βρισίδια, μεγαλόστομες φράσεις, […] ίχνος της αγνής
19. Βλ. σχετικά τις επιστολές των 22.7.1980, 10.9.1980 και 28.1.1981 του Ραπτόπουλου, όπου
κάνει διαδοχικά αναφορά στις μεταφράσεις των έργων Το πλουσιόπαιδο του Φιτζέραλντ (Οδυσσέας
1980), Καθώς ψυχορραγώ του Φώκνερ (Κέδρος 1970) και Μπάρτλεμπυ, ο γραφιάς και άλλες ιστορίες
του Μέλβιλ (Οδυσσέας 1980) από τον Κουμανταρέα.
20. Βλ. σχετικά την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου, με εκτενή αναφορά στο Νάιν
στόρις (Εννέα ιστορίες) του Σάλιντζερ, την επιστολή της 1.12.1980 του Ραπτόπουλου ως προς τη
μετάφραση του διηγήματος «Μισή κόλλα χαρτί» του Στρίνμπεργκ, καθώς και την επιστολή της
28.1.1981 του ιδίου, ως προς το διήγημα του Πόε «Το οβάλ πορτραίτο», που δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Πολιορκία.
21. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου.
22. Βλ. σχετικά την επιστολή της 27.2.1981 του Ραπτόπουλου.
23. Βλ. σχετικά την επιστολή της 2.10.1980 του Ραπτόπουλου για το έργο του Έλιοτ Φονικό
στην εκκλησιά.
24. Από τις εκδόσεις Γράμματα (1980) και τις εκδόσεις Πόλις (2009).
25. Βλ. σχετικά την επιστολή της 14.5.1981 του Κουμανταρέα.
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κοροϊδίας τ[ου] Σάλιντζερ […] [Έ]χει κάτι απ’ τον σύγχρονο εκφυλισμό της Αμερικής, κάτι εκπορνευμένο, […] και κάτι χυδαίο ακόμα και στις “καθαρότερες”
εκφράσεις του».26
Εκτός από τον Σάλιντζερ, όμως, που αποτελεί για τον Ραπτόπουλο, εντέλει,
ενός είδους λυδία λίθο ως προς την ποιότητα συγγραφέων και έργων της σύγχρονης αμερικανικής γραμματείας –όπως αποβαίνει προφανές σε επιστολή του από
την Αϊόβα της Αμερικής το 1984–,27 καθώς και τον Φώκνερ, ο συγγραφέας που
συγκεντρώνει την απόλυτη αποδοχή και, συγχρόνως, τον ανυπόκριτο θαυμασμό
και των δύο αλληλογράφων είναι ο Τόμας Μαν με το Μαγικό βουνό, καθώς ενσταλάζει στο αίμα τους ένα «άγνωστης χημικής συστάσεως δηλητήριο»,28 ικανό
να αφυπνίσει αμοιβαία μέσα τους –και, συνεπώς, να τους ταυτίσει– μιαν αδήριτη ανάγκη «μίμησις» και «προσήλωσης», μέσω του αναγνωστικού αναμηρυκασμού,29 σε μιαν εξαιρετική συγγραφική εκδοχή του «υψηλού».30
Ως προς τη νεοελληνική γραμματεία, αποβαίνει εξαρχής ορατή η γοητεία που
ασκεί στον νεαρό αλληλογράφο η γραφή της Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι, ή του
Ροΐδη και του Βιζυηνού, καθ’ υπόδειξιν του μέντορά του, που τον βρίσκει αρχικά «λίγο αδιάβαστο στον τομέα αυτό».31 «Καταλήγω στο Ελληνικό Τμήμα [του
Πανεπιστημίου] και παίρνω τα άπαντα του Ροΐδη. Διαβάζω την “Ψυχολογία Συριανού συζύγου”, που με καταγοητεύει, […]. Θυμάμαι εσένα και τον Λευτέρη
[Βογιατζή] που μου λέγατε για τον “Συριανό Σύζυγο”. Είχατε δίκιο, εννοείται»,32
ομολογεί ο Ραπτόπουλος, γράφοντας από τη Στοκχόλμη στον πρεσβύτερο φίλο
του εν έτει 1980. Από την άλλη, εκτός από τον Παπαδιαμάντη, που ενθουσιάζει και τους δύο αλληλογράφους, ο νεαρός μαθητευόμενος σχολιάζει εμφατικά
το έργο του Φραγκιά, καθώς βρίσκει ότι είναι ο μόνος νεοέλληνας πεζογράφος
που «έχει κάτι απ[ό] […] την πάστα» του Ντοστογιέφσκι, η γραφή του οποίου
26. Βλ. σχετικά την επιστολή της 21.4.1981 του Ραπτόπουλου.
27. Βλ. σχετικά την επιστολή της 2.10.1984 του Ραπτόπουλου, όπου σχολιάζει με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τη «μαύρη συγγραφέ[α], ονόματι Άλις Γουόκερ, της οποίας διάβασ[ε] το μπεστ-σέλλερ
The Color purple» και, κυρίως, τον «μυστηριώδ[η] και σημαντικ[ό] συγγραφέ[α]» Τόμας Πύντσον,
«ένα θρύλ[ο] στην Αμερική», που του θυμίζει τον Σάλιντζερ.
28. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.8.1980 του Ραπτόπουλου. «Πολύ χαίρομαι για το Μαγικό
βουνό και το δηλητήριο που κυκλοφορεί ανενόχλητα –ώς πότε;– στο αίμα σου», του απαντά ο Κουμανταρέας λίγες μέρες μετά (βλ. επιστολή της 8.9.1980 του Κουμανταρέα).
29. «Διαβάζω αργά κι ηδονικά, σελίδα σελίδα», γράφει χαρακτηριστικά ο Ραπτόπουλος (βλ. εκ
νέου την επιστολή της 10.9.1980).
30. Αλιεύω τη λέξη από τα περί «μεγέθους στον Πλάτωνα» (ενότητα «Το μέγεθος στον Πλάτωνα»), όπως τα καταγράφει η πραγματεία Ανωνύμου, Περί ύψους, μτφρ. Κώστας Χωρεάνθης, Αθήνα,
Αστρολάβος/Ευθύνη, 1991, 39-40.
31. Βλ. σχετικά την επιστολή της 1.8.1978 του Κουμανταρέα.
32. Βλ. σχετικά την επιστολή της 10.11.1980 του Ραπτόπουλου.
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τον «συναρπάζει [με τον] πλούτ[ο] ανθρώπινων χαρακτήρων και παράλληλων
ιστοριών μέσα στην κεντρική ιστορία […] [που αφηγείται]».33 Στη ροή, δε, των
επιστολών του, επανέρχεται για να πει ότι «ο Τσίρκας34 είναι μαζί με τον Φραγκιά
(πιο πάνω λίγο ο δεύτερος) οι καλύτεροι μεταπολεμικοί πεζογράφοι μας»,35 ενώ
ενοχλείται με «μια βλακώδη κριτική [στον Πολίτη;] όπου του απομονώνουν κομματάκια [από την Τριλογία] για να δείξουν πως αντιγράφει τον Φόκνερ. Τι εμετική
τακτική!!!», αναφωνεί, «[κ]αι πώς οι καιροί –τηρουμένων των αναλογιών– επαναλαμβάνονται ή, καλύτερα, παραμένουν ίδιοι».36
Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, επίσης, στην Κάθοδο των εννιά του Βαλτινού, που
αγαπούν και οι δύο αλληλογράφοι,37 στους Κεκαρμένους του Κάσδαγλη, στην
Τσιτσέλη, τον Χατζή, αλλά και τον Καλλιφατίδη –για τον οποίο ο Ραπτόπουλος
νιώθει «ένα είδος αλληλεγγύης», χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό ως προς το έργο
του, κι ας αναγνωρίζει ότι ενέχει «κάτι το νεωτερικό»–,38 ενώ η ιδιότυπη γραφή
του Νόλλα προξενεί σχετική αμηχανία και στον πρεσβύτερο («[Το κείμενο] του
Νόλλα περίεργο, αλλά οπωσδήποτε κρύβει κάτι. Γράψε μου και συ τη γνώμη
σου»)39 και στον νεότερο αλληλογράφο («[…] του Νόλλα περίεργο, καλό και
κακό μαζί, δεν ξέρω τι να πω»).40
Ωστόσο, ο νεοέλληνας συγγραφέας που συγκεντρώνει τα περισσότερα σχόλια
απορίας και, συγχρόνως, θαυμασμού είναι ο Ιωάννου της διετίας ’80-’81, καθώς
[η] παρατεταμένη παραμονή του […] στο ΚΑΤ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό
του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, κάθε άλλο παρά εμποδίζει τη συγγραφική του
δραστηριότητα, γιατί ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που και την πικρή
τους εμπειρία τη μετουσιώνουν σε τέχνη. Έτσι, απ’ το νοσοκομείο της Κηφισιάς
κάνει τις τελευταίες διορθώσεις τριών […] βιβλίων [του], που θα κυκλοφορήσουν
σύντομα

με τίτλους: Επιτάφιος θρήνος, Ομόνοια 1980 και Κοιτάσματα, ενώ ετοιμάζει, παράλληλα, «το επόμενο “Φυλλάδιό” του, [ένα] προσωπικό περιοδικό, που […] πε33. Βλ. σχετικά την επιστολή της 27.2.1981 του Ραπτόπουλου.
34. Η Τριλογία του οποίου «αλλού [τ]ου αρέσει και αλλού όχι» (βλ. σχετικά την επιστολή της
23.10.1980 του Ραπτόπουλου).
35. Ό.π.
36. Βλ. σχετικά την επιστολή της 28.1.1981 του Ραπτόπουλου.
37. Βλ. σχετικά την επιστολή της 10.11.1978 του Κουμανταρέα.
38. Βλ. σχετικά την επιστολή της 25.8.1980 του Ραπτόπουλου.
39. Βλ. σχετικά την επιστολή της 5.8.1980 του Κουμανταρέα.
40. Βλ. σχετικά την επιστολή της 18.8.1980 του Ραπτόπουλου.
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ριμένουν [όλοι] με την ίδια ανυπομονησία για να διαβάσουν τα σαρκαστικά του
σχόλια».41 Ο Ιωάννου πρωταγωνιστεί, επίσης, σ’ ένα «μυστηριώδες όνειρο-εφιάλτη» του Ραπτόπουλου, όπου «μού ’λεγε […] ποιος νομίζεις ότι είσαι τέλος πάντων;
Ήθελες συνθετικά έργα και δεν σου κάνανε τα πεζογραφήματά μου, άρπα τη τώρα»,42 ενώ ο Κουμανταρέας περιγράφει, σε επιστολή του ’81, την επίσκεψή του στο
νοσοκομείο για να δει τον Μάνο Χατζιδάκι μετά από ένα «δεύτερο έμφραγμα», ο
οποίος «[δ]ιάβαζε τον Επιτάφιο θρήνο και ήταν ενθουσιασμένος», βρίσκοντας ότι
«αυτό το βιβλίο έχει δύο διηγήματα καταπληκτικά, […]. Είχε, μάλιστα, σημειώσει
στο περιθώριο κρίσεις και είχε υπογραμμίσεις και θαυμαστικά».43
Φτωχές, απολύτως φτωχές ελέγχονται, αντιθέτως, οι εκατέρωθεν αναφορές των
αλληλογράφων στη νεοελληνική ποίηση, με λαμπρές εξαιρέσεις έξι συλλογές του
Ελύτη, «απ’ τις οποίες με γοήτευσε η Μαρία Νεφέλη»,44 γράφει ο Ραπτόπουλος
–αναφορά διόλου άμοιρη, βεβαίως, της βράβευσης του ποιητή με το Νομπέλ Λογοτεχνίας το ’79–, την ποίηση της Σαπφούς σε μετάφραση Κακίση,45 καθώς και
μια έμμεση αναφορά στον ποιητή Φωκά, με αφορμή κριτική του για βιβλίο της
Τσιτσέλη, που θα εντυπωσιάσει τον νεαρό μαθητευόμενο με την καθαρότητα της
σκέψης και την ικανότητά του να «παγιδεύ[ει] στο χαρτί» ό,τι εκείνος είχε σχετικά
απλώς σκεφτεί. «Ποιος είν’ αυτός;»,46 ρωτάει τον Κουμανταρέα, για να λάβει ως
απάντηση, μερικές μέρες μετά: «Φωκάς εστί ποιητής (δεν ξέρω την ποίησή του
καλά) περίπου της δικής μου γενιάς, μάλλον μεγαλύτερος. Τον ξέρω ελάχιστα».47
Με την κριτική του Φωκά, περνάμε, όμως, στα αμιγώς ή μη λογοτεχνικά περιοδικά και τον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο Τύπο, αντίτυπα των οποίων συνοδεύουν
συστηματικά τις επιστολές του πρεσβύτερου προς τον νεότερο «φερφάταρε», που
διαμένει στο εξωτερικό. «Μενούλη, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα όταν βρήκα […] στο
γραμματοκιβώτιο το Διαβάζω. Και με το Αντί […], τώρα που το έλαβα, έλαβα
μαζί τους και μια πολύ δυνατή γεύση από Ελλάδα, ένα ξαφνικό ρίγος», γράφει τον
Αύγουστο του ’80 ο Ραπτόπουλος από τη Στοκχόλμη, και συμπληρώνει: «Εδώ
που βρίσκομαι, η ίδια η ενέργειά σου (να μου τα στέλνεις) παίρνει μια ξεχωριστή
και βαρύνουσα σημασία, άσχετη απ’ το ίδιο το περιεχόμενο των περιοδικών».48
41. Βλ. σχετικά την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου.
42. Βλ. σχετικά την επιστολή της 10.1.1981 του Ραπτόπουλου.
43. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.1.1981 του Κουμανταρέα.
44. Βλ. σχετικά την επιστολή της 17.3.1981 του Ραπτόπουλου.
45. Ό.π.
46. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.8.1980 του Ραπτόπουλου.
47. Βλ. σχετικά την επιστολή της 8.9.1980 του Κουμανταρέα. Ο ποιητής, δοκιμιογράφος και
μεταφραστής Νίκος Φωκάς γεννήθηκε το 1927.
48. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 24.8.1980 του Ραπτόπουλου.
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Εκτός από το Διαβάζω και το Αντί, ο Κουμανταρέας αποστέλλει επίσης την
Πολιορκία και, ενίοτε, τον Πολίτη, ενώ υπάρχει και μία αναφορά,49 εν έτει 1978,
στο «νεότευκτο περιοδικό» Σχεδία, που ενέχει μια «ενδιαφέρουσα κριτική» για
«τη Θεία Κούλα (όπως επιμένουν πολλοί να την αποκαλούν […], χωρίς να διευκρινίζουν αν είναι όντως [Θ]εία ή απλώς μια θεία)».50 Εξίσου συστηματικά αποστέλλει, εξάλλου, το Δέντρο – που ο νεαρός ομολογεί ότι «συμπαθ[εί] περισσότερο» από τη Λέξη, η οποία του είναι «εντελώς άγνωστη» και του «ήρθε ουρανοκατέβατη»51 στις αρχές του ’81. Την ίδια δυσπιστία έναντι της Λέξης διατυπώνει
στα τέλη του ’80 και ο Κουμανταρέας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Νιάρχος
με τον Φωστιέρη βγάζουν από 1ης Ιανουαρίου ένα “σοβαρό” περιοδικό, με αυστηρώς επιλεγμένα κείμενα. […] Μ’ έχουν κυριολεκτικά πνίξει να τους δώσω
συνεργασία. Εγώ κουμπωμένος. Θα περιμένω να δω».52 Με την ίδια δυσπιστία
αντιμετωπίζει, όμως, ο Ραπτόπουλος τον Πολίτη «και τα πάσης φύσεως αριστερίζοντα έντυπα […] που […] πουλιούνται σε κάποιο προσδιορισμένο κοινό»,53 ενώ
η Πολιορκία δέχεται τα πυρά και των δύο αλληλογράφων ως προς την προχειρότητα που τη χαρακτηρίζει.
[Έ]στειλα […] χαιρετίσματα στον Εμίρη να μη μου ξαναστείλει το περιοδικό αν
εξακολουθήσει έτσι. Του είπα […] ότι δεν με νοιάζει καθόλου ο Roland Barthes,
με νοιάζει τα κείμενα των νέων […] να μπαίνουν με τρόπο ευπρεπή και […] με
λιγότερα λάθη […], διαφορετικά ας πάνε ν’ ανοίξουν σούπερ μάρκετ,54

γράφει ο Κουμανταρέας χαρακτηριστικά.
Αυτό που έχει σημασία, ως προς τα περιοδικά, είναι ότι και οι δύο επιστολογράφοι εστιάζουν την προσοχή τους σε προ-δημοσιεύσεις κειμένων ομοτέχνων
ή δικών τους και, πρωτίστως, σε λογοτεχνικές κριτικές –κρατάμε όλοι ζωντανή
στη μνήμη, πιστεύω, την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποκτούσε στα προδιαδικτυακά χρόνια της Μεταπολίτευσης μια «καλή» ή μια «κακή» κριτική και, δη, σε ένα
έντυπο ευρείας αποδοχής–, και λιγότερο σε συνεντεύξεις, που απαντούν περισσότερο σε περιοδικά ποικίλης ύλης –όπως Ο Ταχυδρόμος και τα Επίκαιρα–, στα
49. Από μία αναφορά γίνεται, επίσης, στα περιοδικά Πρίσμα και Διάλογος (της Αμερικανικής
Πρεσβείας), με αφορμή συνέντευξη του Νόρμαν Μέιλερ (Norman Mailer) στο τελευταίο (βλ. διαδοχικά τις επιστολές της 17.3.1981 και της 5.11.1984 του Ραπτόπουλου).
50. Βλ. σχετικά την επιστολή της 28.11.1980 του Κουμανταρέα.
51. Βλ. σχετικά την επιστολή της 25.4.1981 του Ραπτόπουλου.
52. Βλ. σχετικά την επιστολή της 3.11.1980 του Κουμανταρέα.
53. Βλ. σχετικά την επιστολή της 28.1.1981 του Ραπτόπουλου.
54. Βλ. σχετικά την επιστολή της 8.9.1980 του Κουμανταρέα.
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οποία σπεύδει ο Ραπτόπουλος να γραφτεί συνδρομητής για να μη «χάσ[ει] [μια]
στοιχειώδη επαφή με την Ελλάδα»,55 όπως ομολογεί.
Οι συνεντεύξεις –αρκετές εκ των οποίων αφορούν τον Κουμανταρέα, πράγμα
που τον κάνει ενίοτε να δυσανασχετεί,56 κι ας τις αποκαλεί αστειευόμενος «Κουμανταριάδ[ες]»–57 φιλοξενούνται κυρίως στον ημερήσιο Tύπο (Ελευθεροτυπία,
Τα Νέα, Το Βήμα), φύλλα του οποίου παρεμβάλλονται ενίοτε στις ταχυδρομικές
του αποστολές, με εξαίρεση την εκ μέρους του συστηματική αποστολή του κυριακάτικου φύλλου της Καθημερινής, όπου δημοσιεύονται σταδιακά τα διηγήματα
του Β΄ Διαγωνισμού Διηγήματος εν έτει 1980, στον οποίο συμμετέχει και ο Ραπτόπουλος, αποσπώντας μάλιστα το 3ο βραβείο με το διήγημα «Στενταδόρος».58
«Μού ’δωσες μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και, πώς αλλιώς να σ’ το πω, υπερηφάνεια», γράφει ο Κουμανταρέας. Και επείγεται να σχολιάσει: «Όσο για πρώτα ή
τέταρτα βραβεία μη χολοσκάς. Ποτέ […] οι βραβευμένοι ενός διαγωνισμού [δεν]
είναι αυτοί που τελικά αναδείχνονται και μένουν. Ίσα ίσα, όλοι οι διαγωνισμοί
[…] έχουν να επιδείξουν Χρυσές Μετριότητες».59
Εκτός, όμως, από το καθιερωμένο φύλλο της κυριακάτικης Καθημερινής με
τα διηγήματα του διαγωνισμού –εκ των οποίων άλλα τα βρίσκει «συμπαθητικούλι[α], χωρίς τίποτα ιδιαίτερο», άλλα «πολύ κοριτσίστικ[α] για να είναι μέσα στα
γούστα [τ]ου», και ξεχωρίζει ελάχιστα ως «ενδιαφέρον[τα]»–,60 τις περισσότερες
φορές, οι αποστολές του Κουμανταρέα συνοδεύονται από κασέτες με κλασική
μουσική, στην προσπάθειά του να μυήσει τον νεαρό του φίλο σε μια ποιοτική
τέχνη του ήχου, την οποία κλασική μουσική –κακά τα ψέματα– δεν ακούγαμε
οι περισσότεροι νέοι στην αντίστοιχη δεκαετία ή, τουλάχιστον, στην αντίστοιχη
ηλικία. Κι όμως, ο νεαρός μαθητευόμενος διαβάζει Τόμας Μαν ακούγοντας «το
κονσέρτο αρ. 2 για βιολί του Μπαχ [και] Μοντεβέρντι», καθώς και «το Μαγκνι55. Βλ. σχετικά την επιστολή της 18.8.1980 του Ραπτόπουλου.
56. «Αυτή τη βδομάδα [εκτός της συνέντευξης στην Ελευθεροτυπία] είναι και η συνέντευξή
μου στα Επίκαιρα. Φοβάμαι ότι λέω τα ίδια πράγματα, αλλά δεν με νοιάζει. Προς το παρόν[,] τέρμα οι συνεντεύξεις», γράφει ο Κουμανταρέας σε επιστολή της 8.9.1980, και, λίγους μήνες μετά,
προσθέτει: «Στο Βήμα υποσχέθηκα να πάρω μέρος σε μια έρευνα για το βιβλίο […] και αθέτησα
τον λόγο μου. Στην Ελευθεροτυπία υποσχέθηκα να πω τα καλύτερα βιβλία που διάβασα το ’80,
ετοίμασα ένα σημείωμα και τό ’σχισα. Δεν μπορώ άλλο αυτά. Νιώθω σαν ένας μικροσκοπικός
Προμηθέας που του τρώνε οι γύπες το συκώτι. Σώνει!» (βλ. σχετικά την επιστολή της 15.12.1980
του Κουμανταρέα).
57. «[…] σου στέλνω μια μικρή Κουμανταριάδα υπό τύπον χθεσινής συνέντευξης […] στα
Νέα» (βλ. σχετικά επιστολή της 28.11.1978 του Κουμανταρέα).
58. Εντάχθηκε αργότερα στο βιβλίο Έμμονες ιδέες (1995) του Ραπτόπουλου.
59. Βλ. σχετικά την επιστολή της 5.8.1980 του Κουμανταρέα.
60. Βλ. σχετικά τις επιστολές της 28.11.1980, της 8.9.1980 και της 29.9.1980 του Κουμανταρέα.
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φικάτ απ’ τους Εσπερινούς της Παρθένου Μαρίας»,61 ή καταγράφει «κατά σειρά
προτεραιότητας» ό,τι του αρέσει πιο πολύ από το «κάτι» που εσωκλείει στον
φάκελο ο μέντοράς του: «Το “Concerto” του Corelli, η “Παβάνα” του Ravel, ο
Tchaikovsky κι ο Verdi – o Monteverdi λιγότερο τη φορά αυτή»,62 ενώ, ως νεοφώτιστος, αναφωνεί «[Τ]ι θεσπέσιος είναι ο Μπετόβεν[!]», προτού αναρωτηθεί «Ή
μήπως φταίει κι η Σουηδία[;]»,63 βέβαιος, πάντως, ότι είναι ο ίδιος ο πρεσβύτερος
φίλος του «που κυκλοφορε[ί] μέσα σ’ όλα αυτά»64 και τους δένει με βαθιάς φιλίας
δεσμά.
Από μεριάς του, ο νεότερος αλληλογράφος προσπαθεί να μυήσει τον πρεσβύτερο «φερφάταρε» στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, ηχογραφώντας του κασέτες
με τραγούδια του Σαββόπουλου, τα οποία αρέσουν στον Κουμανταρέα, «όπως
αυτά του Χάπι ντέι» ή «από Το περιβόλι του τρελού» που ακούει μαζί με τη γυναίκα
του Λιλή, αποκαλώντας τον Ραπτόπουλο «[τ]έλειο ραδιοπειρατ[ή]»,65 καθώς θα
τον εθίσει, παράλληλα, στη μαγνητοφώνηση «εκπομπών», ένα είδος «μαγνητοφωνημένων ανταποκρίσεων», δηλαδή, που ξεκινούν με τη φράση «Ακούτε μια
εκπομπή του Βαγγέλη του Sweden» ή «Μια εκπομπή του Μένη του Αθηναίου».66
Για ροκ μουσική ούτε λόγος όμως –εξαιρουμένης μιας αναφοράς του Κουμανταρέα στην «τελευταία συνέντευξη του Λέννον και της Όνο», η οποία (Όνο) τον
«εκνευρίζει τρομακτικά»–,67 ενώ, σε μια προσπάθειά του να ηχογραφήσει ροκ
μουσική για τον νεαρό φίλο του, του στέλνει ντίσκο,68 εντέλει.
Ως προς την έβδομη τέχνη, από την άλλη, ο νεότερος δείχνει περισσότερο
ενθουσιώδης από τον πρεσβύτερο, καταγράφοντας με ακρίβεια ξένου ανταποκριτή όλα τα αφιερώματα σε μεγάλους σκηνοθέτες που παρακολουθεί στο «Φιλμ
Ινστιτούτ» της Στοκχόλμης («μήνας Κιούμπρικ συν […] ταινίες του Φελλίνι […]
μήνα[ς] Πολάνσκι με γαρνίρισμα Ροσσελίνι, Παζολίνι, και πάει λέγοντας»),69
«αριστουργήματα του κινηματογράφου», δηλαδή, που τον καταγοητεύουν70 ή
61. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 18.8.1980 του Ραπτόπουλου.
62. Βλ. σχετικά την επιστολή της 13.9.1980 του Ραπτόπουλου.
63. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.8.1980 του Ραπτόπουλου.
64. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 18.8.1980 του Ραπτόπουλου.
65. Βλ. σχετικά την επιστολή της 14.11.1980 του Κουμανταρέα.
66. Βλ. σχετικά επεξηγηματικό σχόλιο του Ραπτόπουλου στην επιστολή του της 9.11.1980.
67. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.2.1981 του Κουμανταρέα.
68. «Τα κομμάτια που μου μαγνητοφώνησες είναι disco και αποτελούν το soundtrack της ταινίας
[Grease] […] του Τραβόλτα με την Ολίβια-Νιούτον Τζων» (βλ. την επιστολή της 13.9.1980 του
Ραπτόπουλου).
69. Βλ. σχετικά την επιστολή της 1.12.1980 του Ραπτόπουλου.
70. Όπως η «Ντόλτσε βίτα» του Φελλίνι (βλ. σχετικά την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου).
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τον αφήνουν «έκθαμβο»71 και τον «ωθούν να γράψ[ει] ένα μεγάλο μυθιστόρημα»,72 όπως λέει, εν αντιθέσει με τον Κουμανταρέα που βλέπει στην τηλεόραση
το Χειμωνιάτικο φως του Μπέργκμαν, ταινία που τον «κάνει να σκέφτ[ετ]αι και
να λυπά[τ]αι ήρεμα»,73 ή καταθέτει ακυρωμένες κινηματογραφικές προβολές που
άφησε στη μέση,74 όπως το Ταξίδι στα Κύθηρα του Αγγελόπουλου και το Rumble
fish του Κόππολα («με μισές ταινίες και ολόκληρα τσιγάρα», γράφει χαρακτηριστικά, λόγω κακής «διάθεση[ς] και ζέστη[ς]»). Η αναφορά του πρεσβύτερου
στη συγκεκριμένη ταινία του Κόππολα θα σταθεί, όμως, αφορμή για μιαν εκτενή
ανάλυσή της από τον Ραπτόπουλο – κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αμερική, εν έτει 1984. Η ανάλυσή του δεν μαρτυρεί μόνο την αντιστροφή των ρόλων
μεταξύ δασκάλου και μαθητή, αλλά προοικονομεί κατά τι, συγχρόνως, τη βίαιη
αντιβολή των επιστολών τους στην κατακλείδα της συνολικής αλληλογραφίας
(καθώς «ράμπολ φις» σημαίνει «ψάρι καβγατζίδικο […] και ολίγον αυτοκαταστροφικό», αλλά «στη σλανγκ σημαίνει επίσης: ξύλο ανάμεσα σε συμμορίες [και]
καβγάδες [ανάμεσα σε] αλάνια»).75
Πιο συγκεκριμένα, η ολιγόμηνη διαμονή του νεαρού συγγραφέα στην Αμερική το ’84 –στην ούγια του χρονικού ορίου του παρόντος συνεδρίου– θα τον
ωθήσει να συνειδητοποιήσει ότι «ωρίμασε απότομα και ξαφνικά, λες κι όλα τα
προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα δεν ήταν παρά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο»76 της καταβύθισής του σε «ένα τεράστιο μείγμα, εκρηκτικό», όπως η πόλη
της Νέας Υόρκης, που «η μαγεία» της έγκειται στο ότι «κάθε επισκέπτης τ[ην]
αντιλαμβάνεται όπως θέλει, ή όπως του ταιριάζει»,77 της περιπλάνησής του σ’ ένα
άλλο «κομμάτι της μεγάλης κι αθόρυβης Αμερικής», όπως η πόλη της Αϊόβα, και
της υπαρξιακής χαλάρωσής του στην «πιο ερωτική» και «συγκρατημένα κοσμοπολίτικ[η]»78 πόλη του Σαν Φρανσίσκο. Πλην όμως, το ταξίδι σε αυτή την «αχανή
χώρα» –όπου «δεν υπάρχει κανενός είδους παράδοση» και «σε κάθε μέρος μεγαλώνεις διαφορετικά», ενώ ένα «ασύλληπτο κιτς» ξεπηδάει από παντού και «η
καλωδιακή τηλεόραση με τα είκοσι εννιά κανάλια της» συνιστά «[τον] διάφαν[ο]
καθρέφτ[η]» μιας Αμερικής τόσο «διαφορετική[ς] από την εικόνα της που εξάγει
71. Όπως «Ο πολίτης Κέιν» του «Ουέλλες» (ό.π.).
72. Ό.π.
73. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 24.2.1981 του Κουμανταρέα.
74. Αποσπασματικά θα δει, επίσης, ο Κουμανταρέας την ταινία Καζανόβας, λόγω «τρομερο[ύ]
κρύο[υ]» στο θερινό σινεμά (βλ. σχετικά επιστολή της 4.11.1978).
75. Βλ. σχετικά την επιστολή της 14.11.1984 του Ραπτόπουλου.
76. Βλ. σχετικά την επιστολή της 5.11.1984 του Ραπτόπουλου.
77. Βλ. σχετικά την επιστολή της 2.10.1984 του Ραπτόπουλου.
78. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 5.11.1984 του Ραπτόπουλου.
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στην Ευρώπη»–79 δεν θα του δώσει μόνο την «άγρια χαρά» της επίσκεψης «στη
γενέθλια γη των ονείρων» της γενιάς του, αλλά θα τον στρέψει συγχρόνως προς
τον εαυτό του –«προς τα πεπερασμένα και ελάχιστα πράγματα που αγαπάς, ίσως
γιατί ο τόπος μας είναι κλειστός […] κι εδώ είναι η χώρα της υπερπροσφοράς»,
γράφει χαρακτηριστικά–, κάνοντάς τον να βιώσει, εντέλει, μιαν «απεγνωσμέν[η]
μοναξιά», όση είχε νιώσει «μονάχα στον στρατό […] – ειδικά στη σκοπιά».80
Κι όμως, ξεφυλλίζοντας με αντίστροφη σειρά τις σελίδες της αλληλογραφίας
εν είδει ημερολογίου, συναντάμε την ίδια «άγρια και σαρκοβόρα» μοναξιά τέσσερα χρόνια πριν «στη Σουηδία [όπου] η μοναξιά πιάνει αμέσως τόπο»,81 καθώς
επιτείνεται από το φοβερό κρύο, την τρελή ακρίβεια και τα άδεια βράδια που
«δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις». Μια πλήρης «απομόνωση»,82 μια «φρικτή ερημιά μετά τις έξι» το απόγευμα και «οι τεράστιες […] καμπάνιες στο μετρό […]
εναντίον του αλκοολισμού»· «ένα τέλειο νεκροταφείο».83 Μοναδική διαφυγή, το
παιχνίδι με τα φλιπεράκια, που κοστίζει «δυο κορόνες» τη φορά και, όταν έχει
«ρέντα»,84 τον κάνει να αισθάνεται ότι γίνεται καλός σαν τον ήρωα Αναστάση
στο βιβλίο του φίλου του Τα μηχανάκια (1962).
Παρά την ένθερμη προτροπή του πρεσβύτερου αλληλογράφου του να επωφεληθεί «απ’ αυτό που [τ]ου προσφέρει μια ξένη χώρα», αποθηκεύοντας με ορθάνοιχτα μάτια και αυτιά τη «μοναδική ευκαιρία» που του δίνει η «πρωτεύουσα
της Σκανδίας» (όπως «έλεγαν σε παλιά δημοτική τη Σουηδία»), να βλέπει «σε
προοπτική»,85 ο νεαρός μαθητευόμενος –τριγυρίζοντας «σαν παγιδευμένο ζώο»86
μέσα σε μια κοινωνία «κλινική» και «προγραμματισμέν[η]», «χωρίς εκπλήξεις
και ξαφνιάσματα»–87 του προσάπτει ότι διατηρεί μια εικόνα ιδανικά «απατηλή»
της ξένης χώρας, ενώ ο ίδιος νοσταλγεί την «ελληνική αναρχία».88
Ασχέτως αν παραδέχεται, λοιπόν, ότι η Σουηδία τον βοήθησε να «προσγει[ωθεί] στη σχέση [τ]ου με τη λογοτεχνία», ασχέτως αν ομολογεί την υπεροχή του σκανδιναβικού πολιτισμού, επισκεπτόμενος διαφορετικά μουσεία, και
περιγράφει –εν έτει 1980– μια «διαδήλωση από 3.000 άτομα [στο κέντρο της
79. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 2.10.1984 του Ραπτόπουλου.
80. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 5.11.1984 του Ραπτόπουλου.
81. Βλ. σχετικά την επιστολή της 4.9.1980 του Ραπτόπουλου.
82. «[Τ]ο “isolering” που λένε οι Σουηδοί […] είναι το μεγάλο σαράκι που τρώει απ’ άκρη σ’
άκρη τη χώρα» (βλ. σχετικά την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου).
83. Βλ. σχετικά τις επιστολές της 9.11.1980 και της 27.2.1981 του Ραπτόπουλου.
84. Βλ. σχετικά την επιστολή της 27.11.1980 του Ραπτόπουλου.
85. Βλ. διαδοχικά τις επιστολές της 1.9.1980 και της 24.1.1981 του Κουμανταρέα.
86. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου.
87. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 27.2.1981 του Ραπτόπουλου.
88. Βλ. διαδοχικά τις επιστολές της 28.1.1981 και της 27.2.1981 του Ραπτόπουλου.
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Στοκχόλμης], κυρίως ομοφυλόφιλους άντρες και γυναίκες, εναντίον του Χομεϊνί
και των εκτελέσεων ομοφυλόφιλων στο Ιράν»89 –την ίδια στιγμή όμως (ας προσεχθεί) που «δεκάδες ομοφυλόφιλοι και λεσβίες πηγαίνουν στον δρόμο αγκαλιά
και φιλιούνται»90 στην Αμερική–, το υπαρξιακό αδιέξοδο τού «δεν έχω πού να
πάω, πού να βγω να ξεσπάσω» τον κάνει να κατανοεί «τα παιδιά των μεταναστών
που σπάνε […] βιτρίνες και παίρνουν ναρκωτικά, […] τις σουηδικές αλητοπαρέες
[…] [κι] όλο τον καταιγισμό βιαιότητας»,91 που τον επιστρέφει, ipso facto, νοσταλγό μιας «Ελλαδίτσα[ς] – τη[ς] Αθήνα[ς] για την ακρίβεια» παραλυμένης από
μια «πανελλαδική απεργία μεγάλης έκτασης» ή, ακόμη χειρότερα, διαλυμένης,
«με καταστήματα σπασμένα[,] […] λεηλατημένα»92 και δύο νεκρούς μετά την
πορεία της 17 Νοέμβρη του ’80.
Έναντι ενός περίεργου αισθήματος «φόβου» και «απειλής», που κατατρύχει
τον πρεσβύτερο αλληλογράφο του, καθώς του περιγράφει τα αιματηρά επεισόδια
τυφλής βίας εκείνης της ημέρας, ο νεαρός μαθητευόμενος –νοσταλγός μιας βίαιης
κατάλυσης της καθεστηκυίας τάξης, που του στερούν η νεκρική ασφάλεια και
ακινησία στη Σουηδία– θα ενστερνιστεί στο πρώτο ενικό τη δυνητική ευφορία
ένα λόγου προκλητικά ανατρεπτικού:
Ανήκω σ’ ένα περίεργο κόσμο. […] Δεν ξέρω πού να πιαστώ. […] [Π]αίρνω ξύλα
και λοστούς κι ανεβοκατεβαίνω την Πανεπιστημίου και τη Σταδίου σπάζοντας
βιτρίνες. Είναι βράδυ κι έχει φώτα […] [και] δακρυγόνα […]. Είναι βυθός κι έχει
ψάρια. [Βλ. τα καβγατζίδικα ψάρια στην ταινία Ράμπολ φις του Κόππολα, αλλά και
τι σημαίνει η λέξη στη σλανγκ.] Φοράω μπλουτζίν και μ’ αρέσει. Και μποτάκια με
κρεπ, […] με φερμουάρ στο πλάι και μοντγκόμερι. Τρώω τυρόπιτα και γελάω. Δεν
έχω λεφτά. Κυματίζω το ξύλο πάνω απ’ το κεφάλι μου και τσιρίζω. Η διαδήλωση
γιορτή. Χίλιες γυναίκες που είδα και μ’ αρέσανε. Που τις κάρφωσα με τα μάτια κι
ανταποκρίθηκαν. […] Θέλω να μείνω. Δεν θέλω να πάω για ύπνο.93

Για να λάβει μιαν εξίσου ανατρεπτική επιστολή από τον πρεσβύτερο ομότεχνό
του, στην οποία, χωρίς καμία παραινετική πρόθεση, αντικρούει σκωπτικά τον
επαναστατικό οίστρο του χάρη στο ρητορικό σχήμα της αντιπρότασης:

89. Βλ. διαδοχικά τις επιστολές της 30.8.1980 και της 25.8.1980 του Ραπτόπουλου.
90. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 5.11.1984 του Ραπτόπουλου.
91. Βλ. εκ νέου την επιστολή της 9.11.1980 του Ραπτόπουλου.
92. Βλ. σχετικά την επιστολή της 17.11.1980 του Κουμανταρέα.
93. Βλ. σχετικά την επιστολή της 24.11.1980 του Ραπτόπουλου.
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Φοράω πουλόβερ και είμαι στο γραφείο. Και παπούτσια παντοφλέ και μ’ αρέσει,
με φερμουάρ στο παντελόνι που το ξεχνώ ανοιχτό. Δεν τρώω τυρόπιτα και δεν
γελάω. Έχω λεφτά και δεν με νοιάζει. Κυματίζω τα δάχτυλα πάνω από τη γραφομηχανή και τσιρίζω. Το γραφείο σκατά. Χίλια αγόρια που είδα μ’ αρέσανε. Που τα
κάρφωσα στα μάτια, μου γύρισαν τις πλάτες. Θέλω. Δεν θέλω να φύγω.94

Κλείνοντας την εισήγηση για μια αλληλογραφία που –εκτός, ή, ίσως, χάρη στο
ότι συνιστά αμοιβαία μαθητεία γραφής, φιλίας και ζωής για τους δύο επιστολογράφους– αποβαίνει πολύτροπη μαρτυρία της Μεταπολίτευσης (κατά τη διετία
1980-1981, πρωτίστως) για ποικίλες εκφάνσεις του τότε πολιτισμού –μέσω της
συνύφανσης της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες, της διακίνησης καλλιτεχνικών
τάσεων, εθισμών και ιδεών με τον λογοτεχνικό, ή μη, περιοδικό και ημερήσιο ή
εβδομαδιαίο Τύπο της εποχής, της απήχησης κριτικών και μεταφραστικών επιλογών, της εγγενούς διαφοράς, τέλος, αυτής καθαυτής της νεοελληνικής νοοτροπίας
έναντι της πολιτισμικής ευμάρειας μιας χώρας του Βορρά, όπως η Σουηδία, ή
της κοινωνικής ελευθερίας της Αμερικής μέχρι πλήρους αταξίας– επιθυμώ, εν
κατακλείδι, να σταθώ στην προσεχή έκδοση της εν λόγω αλληλογραφίας σαράντα χρόνια, σχεδόν, μετά την εποχή σύνταξής της, εστιάζοντας σε μια φράση του
νεότερου αλληλογράφου, όταν διαπιστώνει την προχειρότητα του γραπτού του
λόγου («Τώρα που […] ξαναδιάβασα το γράμμα […] θέλει ξαναγράψιμο[,] αλλά
βαριέμαι. Άσ’ το έτσι. Ας βρουν και κάτι άσχημο οι μελλοντικοί φιλόλογοι. […]
[Κ]αταντάει αγγαρεία να σκέφτεσαι πως τα γράμματα αυτά μπορεί και να δημοσιευτούν κάποτε»),95 προσθέτοντας αντιστικτικά ένα υστερόγραφο ερώτημα του
πρεσβύτερου προς τον νεαρό αλληλογράφο: «Μήπως σε άφησα το ίδιο απότομα
στο γράμμα όπως και στη ζωή […];».96
Πέντε χρόνια μετά τη βίαιη δολοφονία του πρώτου, αναλογίζομαι πόσο ανεπίγνωστα προφητική ήταν η ερώτηση αυτή. Πλην όμως –όπως αναρωτάται και ο
νεαρός «φερφάταρε» σε έτερη επιστολή του– «υπάρχει άραγε πιο ωραίο απ’ το να
τελειώνεις […] [μια επιστολή] μ’ ένα ερωτηματικό;».97

94. Βλ. σχετικά την επιστολή της 8.12.1980 του Κουμανταρέα.
95. Βλ. σχετικά την επιστολή της 2.10.1984 του Ραπτόπουλου.
96. Βλ. σχετικά την επιστολή της 10.11.1978 του Κουμανταρέα.
97. Βλ. σχετικά την επιστολή της 17.3.1981 του Ραπτόπουλου.
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Προς μια νέα διαχείριση του αρχειακού υλικού:
η δημιουργία του Ε.Λ.Ι.Α.

Τ

ο θέμα του συνεδρίου μάς γυρίζει νοερά πίσω σε μια εποχή εντελώς διαφορετικής ερευνητικής πρακτικής στη χώρα μας, όταν κανένας δεν είχε κομπιούτερ και η έρευνα γινόταν σε αρχεία και βιβλιοθήκες χρησιμοποιώντας δελτιοθήκες, χειρόγραφους ή έντυπους καταλόγους κ.λπ. Επιπλέον, χρειαζόταν αυτοψία του αυθεντικού υλικού και συχνά αντιγραφή του, γιατί δεν είχε επεκταθεί
η χρήση φωτογραφιών και μικροφίλμς, ενώ η φωτοαντιγράφηση βιβλίων, πόσο
μάλλον χειρογράφων, ήταν απαγορευμένη για το παλαιότερο υλικό. Πρόσθετες
δυσκολίες πρόσβασης στις βιβλιοθήκες και τα αρχεία υπήρχαν λόγω του τρόπου
εξυπηρέτησης, προπάντων απέναντι στους νεότερους μελετητές, καθώς και λόγω
ωραρίου, περιορισμένης ποσοτικά παράδοσης του ζητούμενου υλικού κ.λπ.
Εδώ πρέπει να προστεθεί μια σχετικά πρόσφατη επισήμανση σχετικά με την
«παντελή έλλειψη αρχειακής συνείδησης στην Ελλάδα που έχει φτάσει μέχρι
την καταστροφή πολύτιμου αρχειακού υλικού».1 Αν αυτή η παρατήρηση του
2014 αναχθεί σε παλαιότερες εποχές, τότε θα πρέπει να προσμετρήσουμε πόσο
η άγνοια πολλών κατόχων για την αξία των χειρογράφων ή του έντυπου υλικού
που διέθεταν, ή ακόμη και η συνειδητή προσπάθεια απόκρυψής τους, υπήρξαν
υπεύθυνες για την απώλεια πολύτιμων πηγών της παλαιότερης ή της σύγχρονης
ελληνικής πολιτισμικής ιστορίας.
Σύμφωνα με τον Ντεριντά, που θεωρητικοποιεί τις πρακτικές γύρω από τη διαχείριση τεκμηρίων, η έννοια του αρχείου (που προέρχεται ετυμολογικά από την
«αρχή») συνδέεται με την εξουσία.2 Αυτή η εξουσία «πάνω στο τεκμήριο, πάνω
στην κατοχή του, στη διατήρησή του ή στην ερμηνεία του»3 ασκήθηκε πολλές
1. Λαμπρινή Κουζέλη, «1914-2014: Γενικά Αρχεία του Κράτους, ένας αιώνας», Το Βήμα,
1.11.2014, https://www.tovima.gr/2014/11/01/books-ideas/1914-2014-genika-arxeia-toy-kratoysenas-aiwnas/ (τελευταία επίσκεψη, 26.10.2019).
2. Ζακ Ντεριντά, Η έννοια του αρχείου, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Εκκρεμές, 1996, 16.
3. Ό.π., 11.
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φορές με την καταστροφή αρχειακού υλικού, με την απόκρυψη ή την επιλεκτική
(ως προς τα τεκμήρια) παραχώρηση σε (συχνά επίσης επιλεγμένους) μελετητές.
Η αρχειακή έρευνα στην Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά ένας δρόμος μετ’ εμποδίων.
Με την εργασία μου στοχεύω ακριβώς να δείξω πώς μια ιδιωτική πρωτοβουλία γύρω από το θέμα της συγκέντρωσης και διαχείρισης των αρχείων, που εκδηλώθηκε στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όχι μόνο πέτυχε να συμβάλει
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων που περιέγραψα,
της εξυπηρέτησης των ερευνητών και της συλλογής και καλής διατήρησης του
υλικού, αλλά κατόρθωσε σταδιακά να αποτελέσει την παραδειγματική λύση γι’
αυτά, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται στη συνέχεια ως πρότυπο.4
Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) ιδρύθηκε επίσημα
ως σωματείο ιδιωτικού δικαίου το 1980.5 Ανεπίσημα όμως η δράση του άρχισε
αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση, ενώ η ιδέα και η απόφαση για τη δημιουργία
του, που ανήκει στους Μάνο Χαριτάτο6 και Δημήτρη Πόρτολο,7 ανάγεται στα
μέσα της δεκαετίας του 1960.
Ο Χαριτάτος και ο Πόρτολος ήταν συμμαθητές στο Κολλέγιο Αθηνών και φίλοι
από το 1955. Εκτός από το σχολικό περιβάλλον, που καλλιέργησε το ερευνητικό
τους ενδιαφέρον,8 στον οικογενειακό περίγυρο και των δύο υπήρξαν εναύσματα
από συγγενείς που συγκέντρωναν βιβλία, αρχειακό υλικό, αρχαία νομίσματα. Γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα ο λόγιος πατέρας του Χαριτάτου, Δημήτρης,
που είχε τεράστια βιβλιοθήκη στο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μετά
την οικογενειακή του εγκατάσταση στην Αθήνα, το 1953, φρόντισε να διασώσει
4. Για την εργασία μου χρησιμοποίησα τα στοιχεία του ιστότοπου http://www.elia.org.gr/ και τις
προσωπικές μου αναμνήσεις ως μέλους του Ε.Λ.Ι.Α. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Δημήτρη Πόρτολο για
τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες του, καθώς και την κ. Αργυρώ Αγγελοπούλου, υπεύθυνη
του Ε.Λ.Ι.Α.-ΜΙΕΤ, που έθεσε στη διάθεσή μου πλούσιο υλικό από το αρχείο που αφορά το Ε.Λ.Ι.Α.
Πλούσιο σε πληροφορίες είναι και το άρθρο του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, «Μάνος Χαριτάτος,
“ο φίλος που έφυγε για τ’ ανοιχτά”», The Athens Review of Books, τχ. 40 (Μάιος 2013), 31-33.
5. Στο καταστατικό του 1980 ο πλήρης τίτλος ήταν «Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού Αρχείου», τίτλος που συναντάται και σε αρκετές από τις εκδόσεις τους. Επικράτησε όμως (και σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταστατικού) ο συντομότερος: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο και το αρκτικόλεξο Ε.Λ.Ι.Α.
6. Ο Μάνος Χαριτάτος (1944-2012) καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σπούδασε
στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών. Από το 1980 ώς το 1989 ήταν διευθυντής του
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών και ώς τον θάνατό του πρόεδρος του Ε.Λ.Ι.Α.∙ βλ. http://www.
elia.org.gr/foundation/manos-haritatos/ (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
7. Ο Δημήτρης Πόρτολος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Σπούδασε Ιστορία στα Πανεπιστήμια του Νότιγχαμ και του Λονδίνου. Είναι πρόεδρος της εταιρείας «Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Ε.».
Διαθέτει πλουσιότατη συλλογή αρχαίων ελληνικών νομισμάτων∙ βλ. http://coins.ekt.gr/Coins/
coinsPortolos.jsp?lang=el (τελευταία επίσκεψη, 3.11.2019).
8. Παρατήρηση του Δ. Πόρτολου.
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τα αρχεία της ελληνικής κοινότητας της Αλεξάνδρειας, αρχεία άλλων κοινοτήτων,
καθώς και μέρος του αρχείου του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας.9
Το συλλεκτικό πάθος των δύο νεαρών φίλων πήρε συγκεκριμένη μορφή τον
Αύγουστο του 1964, όταν σε μια συζήτηση αποφασίστηκε όχι μόνο η ίδρυση του
Ε.Λ.Ι.Α., αλλά και το όνομα και ο λογότυπος της μελλοντικής εταιρείας τους.10 Ο
τίτλος φανερώνει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα καθενός: ιστορία για τον Πόρτολο,
λογοτεχνία για τον Χαριτάτο. Η νεανικότητα, που εκδηλώνεται με ενθουσιασμό,
ορμή, αλλεπάλληλα σχέδια και παθιασμένη επιμονή στο αντικείμενο της δουλειάς, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που δεν έλειψε ποτέ από το Ε.Λ.Ι.Α., ακόμη
κι όταν παγιώθηκε ως θεσμός στην επιστημονική κοινότητα.
Στα χρόνια που ακολούθησαν άρχισαν να αναζητούν συστηματικά και να
αγοράζουν αρχεία και έντυπα, συχνά κάτω από μυθιστορηματικές συνθήκες.11 Η
εύρεση το 1968 στη βιβλιοθήκη Βερναρδάκη του σημαντικού αρχείου του Γενναίου Κολοκοτρώνη υπήρξε γεγονός αποφασιστικής σημασίας, έτσι ώστε αργότερα να θεωρηθεί η χρονιά αυτή έτος «ίδρυσης» του Ε.Λ.Ι.Α.12 Αρκετό έντυπο
και αρχειακό υλικό προήλθε επίσης από δωρεές, αρχικά συγγενικών προσώπων
και φίλων, και κατόπιν πολλών κατόχων δημόσιων ή ιδιωτικών αρχείων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα αρχεία και τα βιβλία, στις συλλογές
του Ε.Λ.Ι.Α. από πολύ νωρίς αποτέλεσαν ξεχωριστές ενότητες οι φωτογραφίες,
οι χάρτες, οι παρτιτούρες, τα θεατρικά προγράμματα, τα κάθε λογής αντικείμενα οικιακής χρήσης ή διαφόρων επαγγελμάτων (όπως παλιές φωτογραφικές
και ταμειακές μηχανές, λιθογραφικές πλάκες, ραδιόφωνα, μπουκάλια, ενδύματα
κ.ά.), αλλά και εφήμερο υλικό, όπως αφίσες, χάρτινα κουτιά, ετικέτες, εισιτήρια,
μετοχές, λογαριασμοί και χαρτιά αλληλογραφίας. Αυτή η τεράστια ποικιλία συλλεκτικού υλικού διαχώριζε το Ε.Λ.Ι.Α. –ιδιαίτερα την περίοδο της δημιουργίας
του– από άλλα ανάλογα δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, που εξειδικεύονταν στο
είδος των συλλογών τους.13 Ειδικότερα για τα εφήμερα, το Ε.Λ.Ι.Α. υπήρξε ένας
9. Ο Δ. Χαριτάτος ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Χάρη στις προσπάθειές
του το Ε.Λ.Ι.Α. κατέχει ένα πολύ πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τον Αιγυπτιώτικο Ελληνισμό.
10. Σύμφωνα με τον Δ. Πόρτολο. Το στρογγυλό σήμα με τον κάνθαρο και τα αρχικά του σωματείου σχεδιάστηκε από τον Μ. Χαριτάτο.
11. Βλ. π.χ. Μαρία Μαρκογιάννη, «Το κυνήγι του θησαυρού των γραμμάτων», Εικόνες,
24.4.1985, 38-41.
12. Αυτό τεκμαίρεται από τον εορτασμό της εικοσαετίας του Ε.Λ.Ι.Α., το 1988.
13. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κρατική αντίληψη για το τι είναι αρχειακό υλικό,
που μεταβάλλεται σταδιακά στους αλλεπάλληλους νόμους τους αναφερόμενους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους: Ν. 2027/1939, «Περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων
του Κράτους», ΦΕΚ Α-448, 19.10.1939∙ Ν. 1946/1991, «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και
άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α-69, 14.5.1991∙ N. 4610/2019, «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρό-
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από τους πρώτους φορείς στην Ελλάδα που φρόντισε για τη διάσωση και την
αξιοποίησή τους.
Την ίδια εποχή, «βουβή» και λόγω της επταετούς δικτατορίας, διαμορφώθηκε
σταδιακά ένας κύκλος φίλων που βοήθησε με ιδέες και προτάσεις την καλύτερη
μελλοντική οργάνωση του Ε.Λ.Ι.Α. Την αρχική ομάδα αποτέλεσαν οι Οδυσσέας
Δημητρακόπουλος, Μέμος Τσελίκας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Κυριάκος Ντελόπουλος, Τατιάνα και Ροζέ Μιλλιέξ και Νάσος Βαγενάς. Επιπλέον, ο Πόρτολος
στο διάστημα των σπουδών του στην Αγγλία ανέπτυξε φιλική σχέση με τους μετέπειτα ιστορικούς Γιάννη Κολιόπουλο, Νίκο Πετσάλη, Θάνο Βερέμη και Γιάννη
Πικρό. Είχαν επίσης την υποστήριξη του Αντώνη Μωραΐτη, του εμπνευσμένου
ιδρυτή το 1972 της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής
Παιδείας, του Κωστή Σκαλιόρα, του Αλέξη Δημαρά, της Ρένας Σταυρίδη-Πατρικίου, της Αικατερίνης Κουμαριανού, καθώς και των Ευστάθιου Φινόπουλου και
Κώστα Στάικου από την Εταιρεία των Βιβλιοφίλων.14 Αρκετά από αυτά τα πρόσωπα περιλαμβάνονται στα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας.15
Μέσα λοιπόν στο κλίμα ενθουσιασμού και αναδημιουργίας που επικράτησε
στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, η ύπαρξη αυτού του ισχυρού πυρήνα συμπαραστατών, μαζί με την κατοχή πλέον αρκετού έντυπου και αρχειακού υλικού,
οδήγησε το Ε.Λ.Ι.Α. να κάνει γνωστή την παρουσία του ως ιδιωτικής συλλογής
βιβλίων και εγγράφων, με μια φιλόδοξη σειρά από διαφορετικούς τρόπους: εκθέσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις αρχειακού υλικού, που φανέρωναν την πολυμορφία των αναζητήσεών του και το μεγάλο άνοιγμα στην επιστήμη,
την τέχνη και την κοινωνία. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι από την αρχή ο στόχος
του Ε.Λ.Ι.Α. ήταν εξωστρεφής, να προσφέρει δηλαδή στην κοινωνία, και όχι να
χρησιμοποιηθεί το υλικό που συγκεντρωνόταν για την επιστημονική έρευνα ή την
προβολή των δημιουργών του.
Το 1975 το Ε.Λ.Ι.Α. συνέβαλε στην οργάνωση των εκθέσεων της Ελληνικής
Εταιρείας Βιβλιοφίλων «Ταξιδιώτες στην Ελλάδα από τον 15ο αιώνα ώς το 1821»
και «Απαρχές της ελληνικής τυπογραφίας». Με την Εταιρεία Σπουδών Νεοελσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ Α-70, 7.5.2019.
14. Πληροφορίες του Δ. Πόρτολου.
15. Τα 26 ιδρυτικά μέλη ήταν: Κρίστα Ανεμούδη, Νάσος Βαγενάς, Θάνος Βερέμης, Περικλής
Βουτιερίδης, Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Αλέξης Δημαράς, Οδυσσέας
Δημητρακόπουλος, Παύλος Ζάννας, Γιάννης Κολιόπουλος, Μαριάννα Κορομηλά, Αικατερίνη
Κουμαριανού, Κυριάκος Ντελόπουλος, Κώστας Παΐζης, Σόφη Παπαγεωργίου, Μάνος Παυλίδης,
Νίκος Πετσάλης, Δημήτρης Πόρτολος, Πέτρος Πρωτονοτάριος, Γιώργος Σαββίδης, Σπύρος Σαμοΐλης, Κωστής Σκαλιόρας, Θύμιος Σουλογιάννης, Μαρία Στασινοπούλου, Μέμος Τσελίκας, Μάνος
Χαριτάτος. Το 1984 είχαν προστεθεί άλλα 10 μέλη.
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ληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας συνδιοργάνωσαν το 1978 την έκθεση
«Σχολεία και μαθητές, 1830-1930», την επόμενη χρονιά «Σατιρικά έντυπα, 18361936»,16 και το 1980 «Δημοτικισμός: Η πορεία ενός αγώνα». Στα τέλη του 1979
οργανώθηκε η πρώτη έκθεση με αποκλειστικό φορέα το Ε.Λ.Ι.Α., με τίτλο: «Με
το χαμόγελο στα χείλη: Η εύθυμη πλευρά του Αλβανικού έπους». Ώς και το 1984
το Ε.Λ.Ι.Α. είχε οργανώσει ή είχε συμβάλει σε 22 εκθέσεις στην Ελλάδα, στο
Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα και στις Βρυξέλλες, ενώ είχε και άλλες
συμμετοχές σε ανάλογα έργα.17
Από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις των πρώτων ετών ήταν η έκθεση με τίτλο «Η Αθήνα στο γύρισμα του αιώνα», το 1985, στην οποία αξιοποιήθηκε ένα
ποικίλο υλικό, που προκάλεσε εξαιρετική εντύπωση. Η έκθεση αυτή είχε τεράστια επισκεψιμότητα, γι’ αυτό και έγινε προσπάθεια με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων να αποκτήσει μόνιμη στέγη. Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε και
η έκθεση «Έλληνες λογοτέχνες σε μετάφραση» (29 Ιανουαρίου-15 Φεβρουαρίου 1986), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης», η οργάνωση της οποίας μου είχε ανατεθεί από το Ε.Λ.Ι.Α. Η έκθεση στηρίχτηκε στο πλούσιο υλικό μεταφράσεων που συγκεντρώθηκε τότε στο
Αρχείο και οδήγησε στο βιβλίο μου Bιβλιογραφία μεταφράσεων νεοελληνικής
λογοτεχνίας (1986), έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για το θέμα αυτό στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Πολύ νωρίς, άρχισε η αξιοποίηση του αρχειακού υλικού με σύντομα δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, που συνέβαλαν και στην προβολή των
συλλογών του Ε.Λ.Ι.Α.18 Παράλληλα, σχεδιάστηκαν από το 1976 οι εκδόσεις του
Αρχείου στις ακόλουθες σειρές: «Μελέτη – Έρευνα» (όπου επισημαίνω τον τόμο
Φώτα ολόφωτα. Ένα αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη και στον κόσμο του, 1981),
«Βιβλιογραφία» (με εργασίες κυρίως των Δημήτρη Δασκαλόπουλου και Κυριάκου
Ντελόπουλου), «Λογοτεχνία», «Ελληνικά» (με βιβλία του Στέλιου Ράμφου), «Νέα
ελληνική κριτική», «Ιστορία», «Αφιερώματα περιοδικών» και, τέλος, «Τα ελληνικά περιοδικά», τη φωτογραφική αναπαραγωγή της σειράς των τευχών παλιών
και βραχύβιων περιοδικών, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συμβολή στον χώρο των γραμμάτων και της τέχνης. Οι αναγνώστες, οι μελετητές και οι
κριτικοί αντιμετώπισαν πολύ επαινετικά την εκδοτική δραστηριότητα του σωμα16. Βλ. [ανώνυμος], «Σατιρικά βέλη του παρελθόντος», Διαβάζω, τχ. 18 (Μάρτ. 1979), 10-11.
17. Πληροφορίες από το φυλλάδιο Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου,
Αθήνα 1984, 11-14.
18. Βλ. ενδεικτικά Μάνος Χαριτάτος, «Δύο σημειώματα του Ανδρέα Λασκαράτου», Ο Ερανιστής, τ. 13, τχ. 76-78 (Ιούλ.-Δεκ. 1976), 243∙ ο ίδιος, «Οι περιπέτειες μιας σατιρικής εφημερίδας της
Κωνσταντινούπολης», Διαβάζω, τχ. 18 (Μάρτ. 1979), 20-21.
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τείου.19 Από το 1978 ώς το 1984 στις σειρές αυτές εκδόθηκαν 52 τόμοι, καθώς και
άλλα 5 βιβλία εκτός σειράς.20
Σ’ αυτές τις πρώτες δραστηριότητες του Ε.Λ.Ι.Α. αναγνωρίζουμε και άλλα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σωματείου, όπως το ότι απευθυνόταν εξίσου σε
επιστήμονες ερευνητές και στο ευρύ κοινό. Ειδικότερα οι εκθέσεις οργανώθηκαν με εξαιρετική ποιότητα, που θα ικανοποιούσε τους πρώτους, αλλά και με
απλότητα και έλλειψη σοβαροφάνειας, ώστε να θέλγονται και οι δεύτεροι. Επειδή
μάλιστα ορισμένες είχαν μεγάλη προβολή στον Τύπο, συνέβαλαν ουσιαστικά στη
γνωριμία του κοινού με το έργο του Ε.Λ.Ι.Α., καθώς έδειξαν ότι μια επιστημονική
εταιρεία μπορούσε να παρουσιάσει κατανοητό και διασκεδαστικό έργο, προβάλλοντας ως «έργα τέχνης» και άξια μελέτης και διατήρησης υλικά στοιχεία της
καθημερινότητας.21
Παράλληλα με τις πρώτες αυτές εκδηλώσεις που γνωστοποίησαν την ύπαρξη
του Αρχείου, ο Χαριτάτος, σε απόλυτη σύμπνοια με τον Πόρτολο, ανέλαβε όχι
μόνο την προεδρία του σωματείου, αλλά και τον ρόλο του προσώπου που θα
αντιπροσώπευε το Ε.Λ.Ι.Α., σε μια εποχή μικρότερων μεγεθών και περισσότερο
ανθρωποκεντρική, που επέτρεπε την ταύτιση ανθρώπων και θεσμών. Σε αντίθεση
με τα δημόσια αρχεία και τις βιβλιοθήκες, αλλά και με άλλα ανάλογα ιδρύματα, το
Ε.Λ.Ι.Α. συνδέθηκε απόλυτα με ένα πρόσωπο, που απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα, έτσι ώστε Μάνος Χαριτάτος και Ε.Λ.Ι.Α. να αποτελούν σχεδόν ταυτολογία.22
Ο Χαριτάτος ήταν πράγματι μια χαρισματική προσωπικότητα, παθιασμένος
συλλέκτης, ενθουσιώδης, ακούραστος, με εκπληκτικό ένστικτο στην εύρεση σπά19. Βλ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, «Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο: Η συνέχεια του Κατσίμπαλη», Η Καθημερινή, 6.11.1980∙ Κ. Θ. Δημαράς, «Η λογοτεχνία μας», Το Βήμα,
23.10.1981∙ [Α. Καραντώνης], «Εκδόσεις Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου», Νέα
Εστία, τχ. 1294 (1 Ιουν. 1981), 759-761.
20. Βλ. το φυλλάδιο Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, ό.π., 15-24. Το
Ε.Λ.Ι.Α. εξέδωσε επίσης τα ακόλουθα περιοδικά: το Αιγυπτιώτικο Αρχείο, το ετήσιο Τεύχη του
Ε.Λ.Ι.Α. (τρία τεύχη στο διάστημα 1986-1993), και στη συνέχεια Τα Νέα του Ε.Λ.Ι.Α. (ανά τρίμηνο),
ενώ ανέλαβε και τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού Μαντατοφόρος.
21. Δεν είχαν αυτόν τον χαρακτήρα όλες οι εκθέσεις. Ωστόσο, στις δραστηριότητες του Ε.Λ.Ι.Α.
προβλήθηκε ιδιαίτερα η μελέτη των υλικών συνθηκών της ζωής στο πλαίσιο της διερεύνησης της
κουλτούρας. Βλ. και τα βιβλία: Δήμητρα Πικραμένου-Βάρφη, Ο Σπυρίδων Παυλίδης και το «Γλυκυσματοποιείον» του: Τα πρώτα χρόνια της πρώτης ελληνικής βιομηχανίας, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α., 1991∙
Μάνος Χαριτάτος και Πηνελόπη Γιακουμάκη, A History of the Greek Cigarette, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.,
1997∙ Μάνος Χαριτάτος και Πηνελόπη Γιακουμάκη, Η ιστορία του ελληνικού μπισκότου, Αθήνα,
Ε.Λ.Ι.Α., 2000.
22. Ενδεικτικά, βλ. Τάκης Ψαράκης, «Ο συλλέκτης», Ραδιοτηλεόραση, 30.6.1979, 62∙ Μαρία
Καραβία, «Ο Μάνος Χαριτάτος δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Μια
ιδιωτική Γεννάδειος με 40.000 τόμους. Οι στόχοι του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου», Η Καθημερινή, 24-25.1.1982.
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νιου υλικού, βιβλίων, περιοδικών, αρχείων, τα οποία πρόσφερε στη συνέχεια με
γενναιοδωρία και ανιδιοτέλεια στους μελετητές.23 Είχε μεγάλη διορατικότητα
στην επιλογή θεμάτων, είτε επρόκειτο για νέες εκδόσεις είτε για εκθέσεις, τις
οποίες οργάνωνε με καλλιτεχνική έμπνευση. Επιπλέον, ήταν ιδιαίτερα «σαγηνευτικός» και ανάλογα σοβαρός στις διαπραγματεύσεις του με τους κατόχους
αρχειακού και έντυπου υλικού. Διέθετε αξιοπιστία ως προς την ασφαλή φύλαξη
των νέων προσκτήσεων, αλλά και σχέδια για την αξιοποίησή τους. Για όλους
αυτούς τους λόγους συχνά πρότεινε σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών αρχείων ακόμη και
να τα ταξινομήσει αφιλοκερδώς και να τα οργανώσει με τους συνεργάτες του.
Ο ίδιος αναφερόταν τακτικά στον Γιάννη Βλαχογιάννη, εξαίροντας τη σημασία
της μεγάλης προσπάθειάς του να διασώσει αρχειακό υλικό και να οργανώσει τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους, που είχαν ιδρυθεί με δική του προτροπή. Με τη
σημερινή προοπτική μπορούμε πλέον να αποτιμήσουμε ανάλογα τη σημασία του
συλλεκτικού αγώνα του Χαριτάτου.
Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του από τον Ροζέ Μιλλιέξ, που υπήρξε από
τους κύριους συμπαραστάτες στα πρώτα βήματα του Ε.Λ.Ι.Α., στη δεκαετία του
’70. Θέλοντας να υποστηρίξει την αποστολή αρχειακού υλικού από την Κύπρο
στο Ε.Λ.Ι.Α., ο Μιλλιέξ σε άρθρο του σε κυπριακή εφημερίδα με τίτλο «Μια
σπηλιά του Αλή Μπαμπά στην Αθήνα: Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο», έγραψε:
Ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μας. Ανήκει στον «μπαρμπα-Σπύρο», τον πασίγνωστο και δημοφιλή ζωγράφο Σπύρο Βασιλείου που, σαν του παρουσιάσαμε το
νεαρό μας «ήρωα», το Μάνο Χαριτάτο, αναφώνησε: «Α, εσείς είσαστε που για το
σπίτι σας ο Κωνσταντίνος Δημαράς κι ο Λίνος Πολίτης μιλάνε σα για τη σπηλιά του
Αλή Μπαμπά με τους 40 κλέφτες;». Πρόκειται πραγματικά για μια σπηλιά γεμάτη
πνευματικούς […] θησαυρούς για την ιστορία, την κοινωνιολογία και τη λογοτεχνία του Νέου Ελληνισμού από το 1800 ίσαμε σήμερα. Καταπληκτική περίπτωση
ενός μόνιμου πάθους που στα 18 του χρόνια ξύπνησε μέσα σ’ ένα νέο ελληνόπληκτο Αιγυπτιώτη.24

Πολλοί από τους παλαιότερους ερευνητές πρωτογνώρισαν τα αρχεία και τη βιβλιοθήκη του Ε.Λ.Ι.Α. σε μια σειρά από διαμερίσματα (έφτασαν τα 11), τα περισσότερα στην πολυκατοικία της οδού Ελλανίκου 38-40 στο Παγκράτι. Παρά τη
23. Αλεξάνδρα Χαριτάτου, «Μάνος Χαριτάτος: Η χαρά να μοιράζεσαι»∙ βλ. https://dimartblog.
com/2013/04/21/manos1/ (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
24. Εφ. Ο Ανεξάρτητος, 19.3.1979.
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διάσπαση του υλικού, υπήρχε απόλυτη τάξη και γρήγορη εξυπηρέτηση, κυρίως
από τον Χαριτάτο, αφού εκείνη την εποχή οι συνεργάτες του προσέφεραν εθελοντική εργασία.25
Σα μπαίνεις σ’ αυτή τη «σπηλιά του Αλή Μπαμπά» της οδού Ελλανίκου […], τα
χάνεις, μένεις έκθαμβος και δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις: το πλήθος των ευρημάτων, την ποικιλία, τη σπανιότητά τους ή την υποδειγματική μεθοδικότητα της
ταξινόμησής τους. Πάνω στα ράφια, μέσα στα ντουλάπια και στα συρτάρια στεγάζεται ένας πολυδιάστατος νεοελληνικός κόσμος με 32.000 τόμους: πρώτες και
δυσεύρετες εκδόσεις, πλήρεις σειρές σχεδόν όλων των παλιών περιοδικών και των
ετήσιων ημερολογίων (διπλή ζωντανή πηγή για τη μελέτη του παρελθόντος) ─ κι
ακόμα σπάνια φυλλάδια και μονόφυλλα, χειρόγραφα, ανέκδοτες αλληλογραφίες
και χίλια άλλα έντυπα, αυτόγραφα ή φωτογραφικά ντοκουμέντα.26

Ο δημόσιος χώρος του αρχείου ή της βιβλιοθήκης εναλλασσόταν με τον ιδιωτικό,
καθώς μέρος των αρχείων φυλασσόταν στο διαμέρισμα του Μάνου, δίνοντας έτσι
μια αίσθηση οικειότητας και φιλικής συμμετοχής σε μια δημιουργική πορεία που
συνδύαζε το ερασιτεχνικό πάθος με την επαγγελματική σοβαρότητα. Ωστόσο,
από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγινε φανερό ότι, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του υλικού όσο και των επισκεπτών, το Ε.Λ.Ι.Α. χρειαζόταν μόνιμη στέγη.
Για τον σκοπό αυτό έγιναν πολλές και συντονισμένες προσπάθειες.27
Το οικονομικό ζήτημα αποτέλεσε κύριο και διαρκές πρόβλημα για τη διοίκηση του σωματείου. Αφορούσε την αγορά αρχειακού και έντυπου υλικού και τη
συντήρησή του, την απόκτηση και κατόπιν τη διαμόρφωση μιας μόνιμης στέγης
και τη μισθοδοσία του προσωπικού που σταδιακά προσλήφθηκε. Μέρος των αγο25. Ανάμεσα στους εθελοντές ενδεικτικά σημειώνω τη σημαντική βοήθεια της Φιφής Δεμίρη,
της Ντίκης Κυρώζη και της Αγγελικής Παπαδοπούλου. Ο αριθμός όμως εκείνων που βοήθησαν με
διάφορους τρόπους στη δημιουργία και στην οργάνωση του Ε.Λ.Ι.Α. είναι πολύ μεγαλύτερος.
26. Ο Ανεξάρτητος, ό.π. Βλ. και Έλενα Χουζούρη, «Το σπίτι της Ιστορίας μας», Ένα, τχ. 47
(20.11.1986), 167-169.
27. Με μια «συνάντηση γνωριμίας» με τους δημοσιογράφους στις 30.10.1984, ο Χαριτάτος
προκάλεσε πληθώρα δημοσιευμάτων για τα οικονομικά προβλήματα του Ε.Λ.Ι.Α. και το ζήτημα της
απόκτησης στέγης, που προσπαθούσε να λύσει μέσω της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Βλ.
σχετικά [ανώνυμος], «Ένα αρχείο-καρπός ιδιωτικής πρωτοβουλίας», Τα Νέα, 31.10.1984∙ [ανώνυμος], «Πάθος και αναγνώριση», Η Καθημερινή, 31.10.1984∙ [ανώνυμος], «Λογοτεχνικό αρχείο ζητεί στέγη», Μεσημβρινή, 31.10.1984∙ [ανώνυμος], «Χωρίς στέγη το “Αρχείο”», Έθνος, 31.10.1984∙
Βιβή Π., «Ιστορικό Λογοτεχνικό Αρχείο εν δράσει!», Ελεύθερος Τύπος, 31.10.1984∙ [ανώνυμος],
«Ένα αρχείο πλούσιο αλλά… διάσπαρτο!», Το Βήμα, 1.11.1984∙ Ελισάβετ Κοτζιά, «Το θαυμαστό
έργο λίγων φανατικών συλλεκτών: Το συλλεκτικό έργο του Ε.Λ.Ι.Α.», Η Καθημερινή, 1.11.1984∙
Ζ.Β., «Και για τα αρχεία ιδιωτική προσπάθεια», Ριζοσπάστης, 2.11.1984.
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ρών του Ε.Λ.Ι.Α. γινόταν με χρήματα των ιδρυτών του. Η ίδρυση της Εταιρείας
βοήθησε ώστε να υπάρξουν δωρεές ιδιωτών (οι οποίες απαλλάσσονταν από τον
σχετικό φόρο), χορηγίες ιδρυμάτων και φορέων του δημοσίου. Το Ε.Λ.Ι.Α. καθιέρωσε επίσης τον θεσμό των αρωγών μελών που έδιναν ετήσια συνδρομή, ενώ
αργότερα απέκτησε και πωλητήριο (των βιβλίων που εξέδιδε, καρτών, μικροαντικειμένων κ.ά.).
Στα τέλη του 1986 αγοράστηκε το ακίνητο στην οδό Αγίου Ανδρέου 5 και,
μετά από πολλές εργασίες διαμόρφωσης, εγκαινιάστηκε στις 28 Νοεμβρίου 1990
μαζί με μια μεγάλη έκθεση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.28 Η ύπαρξη μόνιμης στέγης επέτρεψε να διοργανωθούν εκεί για ένα διάστημα πρωτότυπα προγράμματα
για σχολεία, διαλέξεις και επιστημονικές συναντήσεις, μια ακόμη δραστηριότητα
του πολυδύναμου και πολυδιάστατου Ε.Λ.Ι.Α., παράλληλα με τα συνέδρια που
οργάνωνε.29 Στο Ε.Λ.Ι.Α. φιλοξενήθηκε επίσης το «Βιβλιολογικό Εργαστήρι»
(1986) του Φίλιππου Ηλιού, που είχε ως κύριο στόχο τη συγκρότηση της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα.
Ωστόσο, το ακίνητο της Αγίου Ανδρέου γρήγορα αποδείχτηκε ότι δεν επαρκούσε για να στεγάσει το υλικό που συνεχώς αυξανόταν, αλλά και τους μελετητές
στα τμήματα της βιβλιοθήκης και των αρχείων. Γι’ αυτό και μέρος των αποκτημάτων του Ε.Λ.Ι.Α. στεγάζεται πλέον σε γειτονικά και μη κτίρια. Ας σημειωθεί
ακόμη ότι το 1997 ξεκίνησε η λειτουργία του Ε.Λ.Ι.Α. και στη Θεσσαλονίκη, με
υλικό που αφορά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Τέλος, από το 2009 αποτελεί τμήμα
του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, με την επωνυμία Ε.Λ.Ι.Α.ΜΙΕΤ. Η απόφαση αυτή, που στηρίχτηκε στην τελευταία γενική συνέλευση των
μελών, ήταν αναγκαία για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιδρύματος, όχι μόνο οικονομικά αλλά και σε χρονική διάρκεια.
Οι χρονικοί περιορισμοί της θεματικής του συνεδρίου (1974-1981) δεν μου
επιτρέπουν να αναφερθώ διεξοδικά στην πορεία του Ε.Λ.Ι.Α. μέχρι σήμερα. Είναι
πάντως βέβαιο ότι οι πρώτες δράσεις του, ώς τα μέσα περίπου της δεκαετίας του
’80, διαμόρφωσαν την εικόνα του ως ενός πρωτοποριακού, «ανοικτού»30 αρχείου
28. Για τις επισκευές του κτιρίου της οδού Ανδρέου 5 απαιτήθηκαν πολλά χρήματα (περί τα
35.000.000 δρχ.). Μεγάλος δωρητής στάθηκε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για την ενίσχυση των
οικονομικών της Εταιρείας έγιναν και δημοπρασίες έργων τέχνης∙ βλ. Τάκης Μαυρωτάς, «Πλακιώτικο αρχοντικό στεγάζει πολύτιμα αρχεία», Ταχυδρόμος, 22.9.1988, 112-114.
29. Ενδεικτικά αναφέρω το συμπόσιο «H Eλλάδα των βαλκανικών πολέμων, 1910-1914», Aθήνα, 5-7 Aπριλίου 1993, που οδήγησε στην έκδοση του ομώνυμου τόμου την ίδια χρονιά, παράλληλα
με τη μεγάλη έκθεση για τους βαλκανικούς πολέμους.
30. Όπως αναγράφεται και στον ιστότοπο του Ε.Λ.Ι.Α., «σημαντικό μέρος των συλλογών του
(100.000 τεκμήρια) έχει ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
“Κοινωνία της Πληροφορίας” και είναι προσβάσιμο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ε.Λ.Ι.Α., στην
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και βιβλιοθήκης, το οποίο από την αρχή φρόντισε να εξαλείψει το στοιχείο της
«εξουσίας» από όλες τις δράσεις του που αφορούσαν τη διαχείριση των αρχείων
και των εντύπων του. Φιλοδόξησε και κατόρθωσε να μετεξελιχθεί σε ολοκληρωμένο πνευματικό κέντρο, το οποίο όχι μόνο θα διαφύλασσε και θα δημοσιοποιούσε χωρίς περιορισμούς τους πνευματικούς θησαυρούς του, αλλά και θα βοηθούσε
νεότερους ερευνητές να ερευνήσουν, να μελετήσουν ακόμη και να εκδώσουν τις
εργασίες τους.31 Γι’ αυτό και βραβεύτηκε, τον Δεκέμβρη του 1984, από την Ακαδημία Αθηνών για τη μεγάλη συμβολή του στον χώρο των γραμμάτων και των
επιστημών.
Τα στοιχεία που ξεχώρισαν το Ε.Λ.Ι.Α. συγκριτικά με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία και βιβλιοθήκες και το ανήγαγαν στον «παράδεισο» των μελετητών
της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ιστορίας ήταν: πρώτον, ο πλούτος των εκθεμάτων του, αφού κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό αρχείων ιστορικών προσώπων και
προσώπων των γραμμάτων και τεχνών, σε σύγκριση για παράδειγμα με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ή το Μουσείο Μπενάκη. Δεύτερον, πρόσφερε και συνεχίζει να
προσφέρει ταχύτητα εξυπηρέτησης, ταχύτητα πρόσβασης στο υλικό και παντελή
σχεδόν έλλειψη γραφειοκρατίας.32 Παρέχει ακόμη ελεύθερη πρόσβαση σε όλους,
χωρίς ιεράρχηση των ερευνητών, αλλά με παράλληλη καθοδήγηση και φροντίδα,
γιατί τόσο ο Μάνος Χαριτάτος στη διάρκεια της ζωής του όσο και οι άλλοι εργαζόμενοι στο Ε.Λ.Ι.Α. έχουν εποπτεία του συνόλου σχεδόν των προσκτήσεων και
μπορούν να συμβουλέψουν τους νέους μελετητές. Τέλος, κατέχει μια τεράστια
ποικιλία υλικού, το οποίο προσφέρεται για πρωτότυπους σχεδιασμούς άρθρων,
Europeana και στο Open Archives. Το ψηφιακό απόθεμα που είναι διαθέσιμο στους ερευνητές μέσω
του κόμβου του Ε.Λ.Ι.Α. αυξάνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, ενώ στην ιστοσελίδα είναι προσβάσιμοι και ενημερώνονται ετησίως όλοι οι κατάλογοι των συλλογών».
31. Προσυπογράφω τα λόγια του Γ. Παπαθεοδώρου στο κείμενο μνήμης που αφιέρωσε στον
Μάνο Χαριτάτο: «Ανήκω σε μια γενιά νεοελληνιστών που η επιστημονική μας πορεία σφραγίστηκε
από το Ε.Λ.Ι.Α. Χωρίς να υπάρχουν ακόμη οργανωμένες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και συστηματική αρχειακή υποδομή […] το Ε.Λ.Ι.Α. μπόρεσε να προσφέρει σε όλους εμάς τις προϋποθέσεις
ώστε τα ερευνητικά ζητούμενα να αποκτήσουν την πλαισίωση της απαραίτητης ιστορικής τεκμηρίωσης. Ας αναλογιστούμε πόσα άρθρα, πόσα βιβλία, πόσες διατριβές ξεκίνησαν από το Ε.Λ.Ι.Α.,
κάτω από την παραίνεση και με τη διευκόλυνση του Μάνου Χαριτάτου. Ας σκεφτούμε το “Βιβλιολογικό Εργαστήρι” του Φίλιππου Ηλιού και τη σημασία του για μια ιστορία του βιβλίου και της
ανάγνωσης στον 19ο αιώνα. Ας επισκεφτούμε τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων του Ε.Λ.Ι.Α. για να
διαπιστώσουμε τα ανοίγματα στον 21ο αιώνα. Δεν χρειάζεται να θυμίσω ότι η ίδια η ανθρώπινη
παρουσία του αγαπητού Μάνου άνοιξε ένα δρόμο για όλους μας, προωθώντας έτσι αποφασιστικά
το πεδίο των νεοελληνικών σπουδών»∙ βλ. Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Το πάθος του συλλέκτη»,
διαθέσιμο στο https://dimartblog.com (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
32. Αυτό, ιδίως στην αρχή της δημιουργίας του Ε.Λ.Ι.Α. και στα πρώτα στάδια της λειτουργίας
του, όταν ακόμη δεν υπήρχε συστηματική καταγραφή των επισκεπτών, δημιουργούσε τον κίνδυνο
της απώλειας υλικού.
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βιβλίων, εκθέσεων, που άνοιξαν νέους ορίζοντες στη θεματική των ερευνών της
νεοελληνικής πολιτιστικής ζωής.
Για όλους αυτούς τους λόγους έχει καθιερωθεί ως ο κατεξοχήν οργανισμός,
αφενός για την εναπόθεση των προσωπικών αρχείων λογοτεχνών και καλλιτεχνών και για την προσφορά κάθε είδους πολύτιμου χειρόγραφου, έντυπου και
άλλου υλικού από ιδιώτες και φορείς, και αφετέρου για να παρέχει υλικό σε ποικίλες εκδηλώσεις, π.χ. σε πάμπολλα ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές κ.ά., ή για να
οργανώνει και να συμμετέχει σε μεγάλες εκθέσεις, εκδόσεις, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι πολλές δραστηριότητες του Ε.Λ.Ι.Α. και η μεγάλη
δημοσιότητα που απέκτησε οδήγησαν ανθρώπους χωρίς ιστορικά ενδιαφέροντα,
χωρίς γνώση της σημασίας και της δράσης ενός αρχείου, να ενδιαφερθούν για τη
διάσωση και την προσφορά του υλικού που τυχόν κατείχαν. Έτσι διασώθηκαν
ιδιωτικές αλληλογραφίες, μικροσυλλογές φωτογραφιών, ποικίλα αντικείμενα και
εφήμερο υλικό, που είτε θα πεταγόταν σε κάποια εκκαθάριση είτε δεν θα γινόταν δεκτό σε κάποια δημόσιο ίδρυμα. Το Ε.Λ.Ι.Α. αποτέλεσε το υπόδειγμα στη
συλλογή και την αξιοποίηση κάθε είδους αρχειακού υλικού. Πολύ περισσότερο,
διαμόρφωσε σταδιακά ένα πλατύ κοινό ικανό να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει
αρχειακές δράσεις ή να αναζητήσει την ποικιλία, την πρωτοτυπία και την ποιότητα εκθέσεων ή ανάλογων εκδηλώσεων. Γι’ αυτό, στον βαθμό που οι συνθήκες το
επέτρεπαν, λειτούργησε παραδειγματικά για άλλα ανάλογα ιδρύματα, κυρίως στο
επίπεδο παρουσίασης και διαχείρισης των όσων κατείχαν.
Για να αποτιμήσουμε τη σημασία του Ε.Λ.Ι.Α. θα πρέπει να αναχθούμε στη
Μεταπολίτευση και στη μεγάλη αλλαγή που έφερε στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Μέσα στο πλαίσιο της πνευματικής ελευθερίας που καλλιέργησε, μπόρεσαν
οι ερευνητές να στραφούν σε πλευρές της λογοτεχνίας και της ιστορίας μας που
πριν είτε δεν επιτρεπόταν να μελετηθούν είτε δεν προκαλούσαν το ενδιαφέρον
τους. Στο καταστατικό της ίδρυσης του Ε.Λ.Ι.Α., το 1980, ο «εθνωφελής» σκοπός
του προσδιοριζόταν ως «η συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και η έκδοση αρχειακού
και έντυπου υλικού, για τη διάσωση της εθνικής πνευματικής κληρονομίας, και
η προαγωγή της φιλολογικής επιστήμης και των ιστορικών σπουδών». Με τη
συνολική δράση του, όπως έδειξα προηγουμένως, το Ε.Λ.Ι.Α. έδωσε ευρύτερες
διαστάσεις στο νόημα της εθνικής πνευματικής κληρονομιάς, χωρίς να αγνοεί ή
να αποκλείει –αλλά αντίθετα με το να προβάλλει– την εγγραμματοσύνη αλλά και
τη λαϊκότητα, την πνευματική δημιουργία αλλά και τα στοιχεία του υλικού πολιτισμού, τη βιομηχανία αλλά και την τέχνη, το υψηλό και το χαμηλό, και, κυρίως,
το παρόν όχι αποκομμένο από το «ένδοξο παρελθόν», αλλά σε θέση ισότιμης
εξέλιξης.
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«Αμφισβήτηση… Ναι, αλλά ποια;»
Διανοούμενοι και δημόσια σφαίρα
στα πρώιμα χρόνια της Μεταπολίτευσης

Η εποχή των μεταβάσεων

Μ

ια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις «πολιτισμικής κινητικότητας»1
παρατηρείται σε ιστορικές περιόδους μεταβάσεων και πολιτειακών μεταβολών, και μάλιστα μετά από την πτώση αυταρχικών καθεστώτων (π.χ. Ελλάδα,
Ισπανία). Η περίοδος (1974-1981), που εξετάζουμε στον παρόντα τόμο, είναι μια
κατεξοχήν τέτοια εποχή. Ήδη από τη σχετική βιβλιογραφία, και κυρίως από τις
μελέτες του Γ. Βούλγαρη, γνωρίζουμε ότι ιδίως τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης χαρακτηρίζονται από μια τριπλή μετάβαση.2 Η πρώτη αφορά την «αποκατάσταση» της δημοκρατίας μέσα από μια νέα «νομιμοποιητική βάση», στην οποία
η παλαιότερη εθνικοφροσύνη «έδωσε τη θέση της στην ηγεμονία της προοδευτικής-δημοκρατικής κουλτούρας»,3 θωρακίζοντας τους θεσμούς αλλά και το πολίτευμα. Η δεύτερη έχει να κάνει με την πρόσληψη της Ευρώπης/Δύσης, που έπαψε
πλέον να αντιμετωπίζεται ως το κύριο «αντι-κομμουνιστικό μπλοκ» του Ψυχρού
Πολέμου και έγινε ένας πόλος σε ό,τι αφορούσε την ένταξη της χώρας σε νέους
υπερεθνικούς οργανισμούς σταθερότητας και ανάπτυξης (π.χ. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση), ενώ η Ευρώπη προσέφερε μια εξισορρόπηση στο γενικευμένο
κλίμα «αντιαμερικανισμού», ειδικά μετά από την εμπειρία της Χούντας. Η τρίτη,
τέλος, μετάβαση αφορά το γεγονός ότι ο προηγούμενος «πολιτισμικο-κοινωνικός
συντηρητισμός έδωσε τη θέση του σε μια περισσότερο ελευθεριακή κουλτούρα,
η οποία είχε αρχικά ως φορέα το φοιτητικό κίνημα αλλά βαθμιαία διαχύθηκε στο
1. Για την έννοια της «πολιτισμικής κινητικότητας», βλ. σχετικά Stephen Greenblatt (επιμ.),
Cultural Mobility: A Manifesto, Νέα Υόρκη, Cambridge University Press, 2009.
2. Κωδικοποιώ και συνοψίζω, αν και με διαφορετικό τρόπο, το «σχήμα» των μεταβάσεων που
προτείνει ο Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση στην Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, Πόλις,
2008, 68-79.
3. Ό.π., 75.
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ευρύτερο κοινωνικό σώμα».4 Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι το ελληνικό
παράδειγμα χαρακτηρίζεται από μια τριπλή μετάβαση (πολιτική, γεωπολιτική και
πολιτισμική), στην οποία μπορεί να εντοπίσει κανείς νέα αξιακά συστήματα, που
σφράγισαν την εποχή και τον «λόγο» (discourse) της Μεταπολίτευσης.
Στο άρθρο αυτό, θα εστιάσω σε μια έννοια που εμφανίζεται κατά τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης στη δημόσια σφαίρα, κυρίως στο πεδίο της διανόησης,
των νέων κινημάτων, αλλά και στο λογοτεχνικό πεδίο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα
στην έννοια της «αμφισβήτησης», η οποία συνδέεται κατεξοχήν με τα «αναδυόμενα»5 στοιχεία της μεταπολιτευτικής κουλτούρας∙ με εκείνα, δηλαδή, τα στοιχεία
που φανερώνουν μια νέα «δομή της αίσθησης». Η «αμφισβήτηση» μας ενδιαφέρει
γιατί είναι μια «έννοια που ταξιδεύει» μέσα σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα: συνδέεται με τις διεκδικήσεις των νέων πολιτικών υποκειμένων στη «μακρά
δεκαετία του ’60» (γυναίκες, νεολαία, μειονότητες, σεξουαλική χειραφέτηση),
γίνεται εργαλείο κριτικής απέναντι στον καθιερωμένο «τρόπο ζωής» («αλλοτρίωση», «καταναλωτική κοινωνία»), αναδεικνύει νέα υφολογικά στοιχεία και εκφραστικούς τρόπους στη λογοτεχνία (μπητ, αντεργκράουντ, νέα λογοτεχνικά περιοδικά «ελευθεριακής κουλτούρας», πολιτικό μυθιστόρημα),6 διαμορφώνει την εικόνα
της λογοτεχνικής «γενιάς του ’70», και εξελίσσεται, τέλος, σε μια έννοια αυτό-κατανόησης και αυτό-συγκρότησης (self-fashioning) της ίδιας της διανόησης. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν φιλοδοξεί να καλύψει όλο αυτό το ευρύ φάσμα. Εκκινώντας
από τον χώρο των διανοουμένων, θα υποστηρίξω πως μέσω της «αμφισβήτησης»
μπορούμε να διαπιστώσουμε την ανάδυση ενός νέου τύπου «δημόσιου διανοουμένου» (public intellectual), ο οποίος υπερβαίνει τα παλαιότερα παραδείγματα (π.χ.
«γενιά του ’30», «μεταπολεμική γενιά») και ορίζει με διαφορετικό τρόπο αλλά και
διαφορετικά διανοητικά εργαλεία το λεγόμενο «πολιτιστικό πρόβλημα».
Αναμφισβήτητα, η μετάβαση στη Μεταπολίτευση άρχιζε με ένα «παράδοξο».7
Η μεγάλη «δημοκρατική τομή» που είχε επέλθει μέσα από το κοινό αντιδικτατο4. Ό.π., 77.
5. Για την ανάλυση μιας εποχής με βάση τα κυρίαρχα, τα κατάλοιπα και τα αναδυόμενα στοιχεία
της πολιτισμικής διαδικασίας, βλ. Raymond Williams, Κουλτούρα και ιστορία, εισαγ.-μτφρ. Βενετία
Αποστολίδου, Αθήνα, Γνώση, 1994, 315-323.
6. Μαρία Νικολοπούλου, «Η αμήχανη ανάδυση του Underground και το αίτημα της διπλής
πρωτοπορίας στο λογοτεχνικό πεδίο της Mεταπολίτευσης», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή,
Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο,
2015, 263-282. Για μια συνολική ματιά στην περίοδο, βλ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του
εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, 1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018.
7. Κατά κάποιο τρόπο αυτό το «παράδοξο» αποτυπώνεται και στις ίδιες τις χρήσεις της λέξης «Μεταπολίτευση». Για το θέμα, βλ. Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δικτατορία και Μεταπολίτευση,
πρόλ. Η. Νικολακόπουλος, Αθήνα, Θεμέλιο, 2017, ιδίως σ. 201-222.
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ρικό μέτωπο είχε δημιουργήσει νέες ανακατατάξεις μέσα στο λογοτεχνικό και
διανοητικό πεδίο∙ ανακατατάξεις που είχαν γεφυρώσει τις παλιές διαγενεακές διαφορές και είχαν ανακαθορίσει τις προηγούμενες πολιτικές στρατεύσεις. Πράγματι, από τα Δεκαοχτώ κείμενα έως το περιοδικό Η Συνέχεια, από το Αντί και τον
Πολίτη έως το Τέταρτο και το Αμφί, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ένα «πολιτισμικό συνεχές». Συχνά όμως οι συνέχειες θολώνουν τις ρήξεις. Οι γέφυρες που είχαν
δημιουργηθεί στην περίοδο της Χούντας έκρυβαν αντιθέσεις και αντιφάσεις που
είτε προϋπήρχαν (αλλά προσωρινά είχαν καλυφθεί λόγω του αντιδικτατορικού
αγώνα) είτε εμφανίζονταν ξανά τώρα με νέα ένταση. Εξάλλου, ο παλαιός τύπος
του «στρατευμένου διανοούμενου», ταυτισμένος συχνά με την ένταξη στην Αριστερά (στις λογής-λογής κομμουνιστογενείς παραλλαγές της), δεν μπορούσε πια
να ανταποκριθεί στις νέες πολιτικές των κομμάτων (party politics), αλλά ούτε και
στον, μετέωρο έστω, θεσμικό εκσυγχρονισμό του κράτους. Ακόμη και εκεί που
σημειώθηκε μια σημαντική και αξιόλογη πρόοδος (π.χ. «μεταρρύθμιση Γεωργίου
Ράλλη» στην παιδεία), οι συναινέσεις δεν ήταν αρκετές για να προωθήσουν ένα
ενιαίο και συνεκτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο.
Αντίστοιχα, οι προκλήσεις της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας (κοινωνία του
θεάματος, καταναλωτισμός, ποδοσφαιρικός οπαδισμός, σχέση πόλης-υπαίθρου,
νυχτερινή διασκέδαση) προϋπέθεταν επεξεργασίες που δεν ανήκαν οργανικά στο
προηγούμενο κριτικό οπλοστάσιο των διανοουμένων, και πάντως υπερέβαιναν
τις προηγούμενες «παραδοσιακές» μαρξιστικές αναλύσεις. Σε μια από τις χαρακτηριστικές συνεντεύξεις του, ένας εμβληματικός πρωταγωνιστής της προηγούμενης περιόδου, ο Στρατής Τσίρκας, διαπιστώνει τη διάρρηξη του ενιαίου
αντιδικτατορικού μετώπου («τα γεγονότα μας βρήκαν απροετοίμαστους», «γίναμε μονάδες»), ανησυχεί για τον «πολιτισμό της εικόνας» και την κυριαρχία της
τηλεόρασης, προτείνει «άρματα κουλτούρας με διαλεγμένα βιβλία» στις πόλεις
και στις επαρχίες, και θεωρεί πως η επιστροφή στον «κριτικό ρεαλισμό» μπορεί
να είναι ένας γόνιμος τρόπος για να αξιοποιηθούν οι πρόσφατες ιστορικές και πολιτικές εμπειρίες.8 Η ειρωνεία είναι πως η συνέντευξη του Τσίρκα δημοσιεύεται
δίπλα ακριβώς από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, στο οποίο αναφέρονται
οι δημοφιλείς σειρές της εποχής: «Η γειτονιά», «Ο Κότζακ», αλλά και οι νεοεμφανιζόμενοι «Ρεπόρτερς». Η ειρωνική συμπαράθεση επιβεβαιώνει την καινούργια αφετηρία: μια νέα εποχή είχε ξεκινήσει.
Η «πολιτισμική αμηχανία» για το νέο τοπίο διασταυρωνόταν επίσης με το
αβέβαιο, πληθυντικό και κοινωνικά ριζοσπαστικοποιημένο κοινό της Μεταπολίτευσης. Αναμφισβήτητα, η νεολαία ήταν ένας καινούργιος πρωταγωνιστής
8. Στρατής Τσίρκας, «Μας απειλεί ο πολιτισμός της εικόνας», Η Καθημερινή, 25.4.1975, σ. 2.
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«με εξέχοντα ρόλο στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα και βέβαια μέσα στα
ίδια τα πανεπιστήμια».9 Ωστόσο, η μετατόπιση του αξιακού συστήματος ήταν
έκδηλη και σε άλλα στρώματα της κοινωνίας, κυρίως σε εκείνα όπου οι προσδοκίες κοινωνικής ανέλιξης συνοδεύονταν με ποικίλες προσλήψεις της «δυτικής»
κουλτούρας, αλλά και με παράλληλες αναζητήσεις της λαϊκότητας.10 Δεν έχει
κανείς παρά να δει την άνθηση του χώρου της διαφήμισης για να καταλάβει ότι
η «εντατικοποίηση της κατανάλωσης» και η «φαινομενική μίμηση του νεωτερικού» παράγουν νέες συμπεριφορές και εναλλακτικές ταυτότητες.11 Αλλά και στο
επίπεδο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, παρατηρούμε την «ανάδυση μη ιεραρχικών συλλογικοτήτων» (συλλόγων, σωματείων, ομάδων, περιοδικών), οι οποίες
αναζητούν την καλλιτεχνική πρωτοπορία όχι μόνο μέσα από τη στενή πολιτική
ένταξη, αλλά μέσα από την ανανοηματοδότηση της σχέσης της τέχνης με την
κοινωνία, τους θεσμούς, τη σεξουαλικότητα κ.λπ.12 Για πολλούς, η Μεταπολίτευση ήταν μια ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας πολυφωνικής κουλτούρας,13 στην
οποία η πολλαπλότητα του αισθητικού γούστου θα μπορούσε να συνυπάρχει με
την ασαφή αλλά γοητευτική έννοια της «αμφισβήτησης». Κάποιος ωστόσο θα
έπρεπε να μιλήσει για την «αμφισβήτηση», και να την αναλύσει τόσο ως θεωρητική έννοια όσο και ως κοινωνική πρακτική. Το βήμα του δημόσιου λόγου ανήκε
στους διανοουμένους.

9. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Ανώτατη εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα», στο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Μεταπολίτευση ’74-’75:
Στιγμές μιας μετάβασης, Αθήνα, Θεμέλιο, 2016, 156.
10. Βλ. τη σχετική συζήτηση γύρω από την έννοια της λαϊκότητας σε δύο εμβληματικά περιοδικά της Ανανεωτικής Αριστεράς, όπως την ανασυγκροτεί ο Κώστας Καραβίδας, «Αναζητήσεις της
λαϊκότητας: Ιδεολογικές διασταυρώσεις και απομακρύνσεις στο “Αντί” και τον “Πολίτη”», στο Μ.
Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση, ό.π., 302-316.
11. Τρύφων Μαμπίλης, «Ουίσκι σε αφθονία: Μεταπολίτευση, διεθνής καπιταλισμός και εθνογραφικές πτυχές της νεωτερικότητας στην Ελλάδα», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης
(επιμ.), Μεταπολίτευση, ό.π., 317-331: 331.
12. Ελένη Χαμαλίδη, «Το πρωτοποριακό αίτημα της “ένωσης τέχνης και ζωής” στην ελληνική
σύγχρονη τέχνη κατά την περίοδο 1960-1980», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.),
Μεταπολίτευση, ό.π., 283-301: 301. Για μερικές πολύ ενδιαφέρουσες όψεις του θέματος αυτού στον
χώρο της νεολαίας, βλ. Νικόλαος Παπαδογιάννης, «Νεανική πολιτικοποίηση και “πολιτισμός” στα
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση, ό.π., 133-150, ιδίως σ. 144-149.
13. Αναφέρομαι εδώ στη μεταφορά του μπαχτινικού μοντέλου της πολυφωνίας στον χώρο της
κουλτούρας. Βλ. ενδεικτικά Michael Holquist (επιμ.), The Dialogic Imagination: Four Essays by M.
M. Bakhtin, Austin, University of Texas Press, 1981.
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Αμφισβήτηση ναι, αλλά ποια;
Η περίπτωση στην οποία θα εστιάσω είναι η συζήτηση για την «αμφισβήτηση»
έτσι όπως αποτυπώνεται κυρίως στη σχετική «έρευνα-βάθους» που διεξάγεται από την εφημερίδα Τα Νέα και τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη
(1977), με την έκδοση μάλιστα ενός αυτόνομου τόμου, ως πρώτης έκδοσης στη
σειρά μιας ειδικής «βιβλιοθήκης αναφοράς». Σύμφωνα μάλιστα με το εκδοτικό
σημείωμα, η σειρά «θα βοηθάει τον αναγνώστη στη συνειδητοποίηση της σύγχρονης προβληματικής, και θα του παρέχει τα δεδομένα για μιαν όσο γίνεται πιο
αποτελεσματική λειτουργία της ελεύθερης κρίσης του».14 Καταλυτικό ρόλο σε
αυτή την προσπάθεια –πρωτόγνωρη για τις εφημερίδες της εποχής– έπαιξε η
πνευματική φυσιογνωμία του Κώστα Σταματίου, ο οποίος, εκτός από έμπειρος
δημοσιογράφος των Νέων, ήταν και ένας από τους κύριους μεταφραστές του ΖανΠωλ Σαρτρ (τον οποίο γνώριζε και προσωπικά, από τις σπουδές του στο Παρίσι).15 Το αφιέρωμα της εφ. Τα Νέα για την αμφισβήτηση περιλαμβάνει όχι μόνο
νέα θεματολογία αλλά και νέους πρωταγωνιστές. Στο αφιέρωμα που «στήνει»
ο Κώστας Σταματίου συμμετέχουν ο Νίκος Πουλαντζάς, ο Δημήτρης Τσάτσος,
ο Γιώργος Βέλτσος, η Λιλή Ζωγράφου, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Κώστας
Βεργόπουλος, η Ιωάννα Καρατζαφέρη και ο Τίτος Πατρίκιος.
Κατ’ αρχάς, είναι σαφές πως το αφιέρωμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα ευρύ ρεπερτόριο ενδιαφερόντων, που εκκινεί από την πολιτική διαμαρτυρία, τα αντι-αυταρχικά κινήματα, την κρίση των παραδοσιακών θεσμών και αξιών (οικογένεια,
σχολείο, πατριωτισμός), τους νέους «τρόπους ζωής», αλλά και τη βίαιη και συνολική ρήξη με την εξουσία και τους θεσμούς. Με κύριο άξονα τα κινήματα νεολαίας, τον φεμινισμό αλλά και τη σεξουαλική χειραφέτηση, το αφιέρωμα σφραγίζουν, κατά κύριο λόγο, οι μαρξιστικές προσεγγίσεις (και μάλιστα του «δομικού
μαρξισμού»), με εμφανή ωστόσο τα ίχνη της δεξίωσης ορισμένων μετανεοτερικών ιδεών και στοχαστών (Φουκώ, Μπαρτ). Παρόλο που θα ήταν αδύνατο να
παρουσιάσω αναλυτικά τις απόψεις των συγγραφέων, θα επιχειρήσω μια σύνοψη.
Για τον Πουλαντζά, η αμφισβήτηση είναι «μια έκφραση κριτικής, αντίστασης
στο κατεστημένο», η οποία εκφράζει έναν «ουτοπιστικό δρόμο μεταβολής του
παλιού» μέσα από την «ψυχολογική κοινοτυπία» της καθολικής άρνησης απέναντι σε κάθε κοινωνικο-πολιτική αλλά και επιστημονική θεσμοποίηση. Διαβλέπει
14. Βλ. Κώστας Σταματίου (επιμ.), Αμφισβήτηση, Αθήνα, Εφημερίδα «Τα Νέα», 1977, 9. Για
λόγους συντομίας δεν παραπέμπω αναλυτικά στο κάθε άρθρο του αφιερώματος.
15. Βλ. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Με διορατικότητα και ήθος», Το Βήμα, 20.2.2005, διαθέσιμο
στο https://www.tovima.gr/2008/11/24/books-ideas/me-dioratikotita-kai-ithos/.
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ωστόσο και ένα θετικό στοιχείο κριτικού ελέγχου από τη «βάση», η οποία εισέρχεται στην πολιτική μέσα από «αξιώσεις αυτοδιαχείρισης», οι οποίες μπορούν
να ενσωματωθούν στις κεντρικές πολιτικές των (αριστερών) κομμάτων, χωρίς
πλέον να υποτιμώνται τα λεγόμενα «δευτερεύοντα μέτωπα» (νεολαία, φοιτητές,
γυναίκες, περιβάλλον, ποιότητα ζωής). Ο Δημήτρης Τσάτσος θεωρεί πως η αμφισβήτηση είναι μια «θέση διαχωρισμού απέναντι στα πολιτικά δοσμένα», από
υποκείμενα που αποφασίζουν να εξωτερικεύσουν την αντίδρασή τους. Έτσι, η
αμφισβήτηση είναι μια άρνηση της «εγκυρότητας» των θεσμών, μια προσπάθεια
παρεμπόδισης της αναπαραγωγής τους. Υπενθυμίζοντας τον ενδογενή και ενδημικό χαρακτήρα της αμφισβήτησης σε περιόδους πολιτικής παρακμής (όπως π.χ.
η Χούντα), ο Τσάτσος προσπαθεί να κατανοήσει τον νέο ρόλο της αμφισβήτησης
σε περιόδους αποκατάστασης των θεσμών. Και σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρεί
ότι η νέα δημοκρατική πολιτεία δεν πρέπει να εκτοπίσει την αμφισβήτηση, αλλά
να φτιάξει θεσμούς με περιεχόμενα που θα προκύπτουν από αυτή.
Για τον Γιώργο Βέλτσο, η αμφισβήτηση μπορεί να γίνει μια άλλη μορφή φετιχοποιημένης εξουσίας, ενώ, κατά τη γνώμη του, η προτεραιότητα δεν είναι η πάλη
για την εξουσία, αλλά για το «μετά την εξουσία»: για το πεδίο του φαντασιακού και
των συμβολικών προσδοκιών, το οποίο θεωρεί πως το ελέγχει (ακόμα) η Δεξιά. Το
πεδίο αυτό εξαρτάται και από τη νέα δράση των διανοουμένων, καθώς «ο βαθμός
πολιτικοποίησης» των αριστερών διανοουμένων «δεν κρατιέται με τα κεριά στην
αυλή του Πολυτεχνείου». Από πλευράς της, η Λιλή Ζωγράφου ζητάει να πληθύνουν οι αφηγήσεις «σε πρώτο πρόσωπο από τη σκοπιά της γυναίκας». Παράλληλα, υποστηρίζει πως η γυναίκα εξακολουθεί να καταπιέζεται από τον οικογενειακό θεσμό και την εργοδοσία, αλλά ωστόσο «υποχρεώνει την ανδροκρατούμενη
κοινωνία να απορρίψει τα καλοθεμελιωμένα ψεύδη» για τους άνισους έμφυλους
ρόλους. Στη δική του παρέμβαση, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς επικρίνει την αμφισβήτηση ως μια «μαγική επιθυμία απελευθέρωσης» του κόσμου από τα δεσμά του,
ενώ θεωρεί πως, παρότι η αμφισβήτηση ως στάση είναι παλαιά, η «αμφισβητησιακή πράξη» σχετίζεται στον σύγχρονο κόσμο με τους «νέους τρόπους ζωής». Για
αυτό άλλωστε διαπιστώνει πως τα νέα «αμφισβητησιακά ρεύματα» διέπονται από
οργανωτική χαλαρότητα, αφηρημένους στόχους και μαξιμαλιστικά σχέδια. Έτσι,
οι κατακερματισμένες και εξατομικευμένες διεκδικήσεις μπορούν να γίνουν πιο
εύκολα απορροφήσιμες από τον «επιτρεπτικό αστικό φιλελευθερισμό», που ευνοεί
την «απο-μαζικοποίηση των μαζών». Διασώζοντας ωστόσο την έννοια, ο Τσουκαλάς παρατηρεί πως η αμφισβήτηση προοικονομεί «εκείνο που δεν υπάρχει ακόμα»,
εμπλουτίζοντας τα αρθρωμένα πολιτικά κινήματα με νέες ευαισθησίες και στόχους.
Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή, ο Κώστας Βεργόπουλος υπενθυμίζει
πως με τον όρο «αμφισβήτηση» εννοούμε εκείνα τα κινήματα της Δύσης που εμ216
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φανίστηκαν κυρίως στη δεκαετία ’60-’70, είχαν στο επίκεντρό τους την αυτοκριτική του δυτικού τρόπου ζωής (αλλοτρίωση) και εκφράστηκαν με νέους τρόπους
παρέμβασης στη δημόσια σφαίρα. Σταδιακά, υποστηρίζει ο Βεργόπουλος, η αμφισβήτηση οδήγησε σε μια «ριζοσπαστική παραγνώριση» της πολιτικής με έναν
μάλλον α-πολίτικο τρόπο, ειδικά μέσα από τις δράσεις μιας νεολαίας προερχόμενης από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα∙ μιας νεολαίας που αρκέστηκε απλώς να
κάνει κριτική στα «αδύναμα σημεία» του κατεστημένου. Αν και η αμφισβήτηση
συνοδεύτηκε μάλλον από αδιέξοδους αγώνες και αισθήματα απογοήτευσης, ο
Βεργόπουλος επιμένει στο θετικό της πρόσημο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη
σημασία της για την αναζωογόνηση των κοινωνικών επιστημών. Αξιοποιώντας
κυρίως το γαλλικό παράδειγμα, ο Βεργόπουλος επιμένει πως η αμφισβήτηση
μπόλιασε τη θεωρητική σκέψη με μια «θετική ανάλυση της εξουσίας», αφού έγινε
κατανοητό πως η εξουσία δεν είναι μόνο καταπίεση αλλά και μορφοποίηση τρόπων ζωής, προτύπων και αγωγής, που διαχέονται στην καθημερινή κουλτούρα.
Επαναφέροντας το «γυναικείο ζήτημα», η Ιωάννα Καρατζαφέρη μιλάει για την
«αμοιβαία απελευθέρωση των δύο φύλων», τονίζοντας πως «η απελευθέρωση της
γυναίκας θ’ αρχίσει από την απελευθέρωση του άντρα, πρώτα μέσα στο κλειστό
οικογενειακό περιβάλλον, κι ύστερα στην κοινωνία». Τέλος, ο Τίτος Πατρίκιος,
περισσότερο με την ιδιότητα του κοινωνιολόγου και λιγότερο με την ιδιότητα του
ποιητή, παρατηρεί πως η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης της αμφισβήτησης έχει
δημιουργήσει μια νέα συμπαράταξη των ομάδων που υφίστανται τον κοινωνικό
αποκλεισμό (γυναίκες, νεολαία, μετανάστες, τρίτη ηλικία). Αυτός ακριβώς ο αποκλεισμός κινδυνεύει να οδηγήσει σε μια νέα «μαζικοποίηση της περιθωριακότητας». Παρόλο που η βίωση του περιθωρίου είναι διαφορετική (άλλοι οδηγούνται
σε μια «εσωτερική εξορία», άλλοι σε μια «επαναστατική δράση»), ο Πατρίκιος
διαπιστώνει πως η «γκρίζα ζώνη της παραβατικότητας» στην οποία κινούνται οι
αποκλεισμένες ομάδες διαρκώς αυξάνεται. Έτσι, οι πιθανότητες που υπάρχουν,
σε περίπτωση περαιτέρω εκδίπλωσής της, είναι είτε η «αμφισβήτηση», στην
ακραία της μορφή, να λάβει απορρυθμιστικό περιεχόμενο, απειλώντας την ίδια
την πολιτική που προωθεί ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς, είτε όντως να
οδηγήσει σε νέες συνειδητοποιήσεις. Αυτός ο αντιφατικός και ταυτόχρονα ασύμμετρος ρόλος της αμφισβήτησης είναι το κόστος ενός διανοητικού και κοινωνικού ρίσκου: «κι όταν δεν την αναζητάμε μας βρίσκει εκείνη», λέει καταληκτικά ο
Πατρίκιος, για να δείξει την αναπόφευκτη πρόκληση της αμφισβήτησης.
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Η ώρα των διανοουμένων
Προσπάθησα να συνοψίσω τα βασικά επιχειρήματα του αφιερώματος, για να δούμε κυρίως πώς αρθρώνεται ένας νέος λόγος (discourse) στη δημόσια παρέμβαση
των διανοουμένων, ή, έστω, κάποιων αριστερών διανοουμένων που επρόκειτο
να πρωταγωνιστήσουν στον ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό στίβο της Μεταπολίτευσης, σχεδόν έως τις μέρες μας. Στο εξής, δεν θα με απασχολήσουν τόσο οι
εννοιολογικές αποχρώσεις της «αμφισβήτησης», αλλά θα προσπαθήσω να δω τη
σχέση της με ορισμένους κεντρικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν στο διανοητικό πεδίο της Μεταπολίτευσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στην ανάδυση ενός νέου τύπου «δημόσιου διανοουμένου»,16 που συντάσσει τον λόγο και τη
δράση του με τα αναδυόμενα στοιχεία της νέας μεταπολιτευτικής κουλτούρας.
Τρία είναι, νομίζω, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μετάβασης:
α) Η πολιτικοποίηση της πολιτισμικής κριτικής και, ειδικότερα, η στροφή της
στη μαζική κουλτούρα μέσα από τη γενικευμένη εξέταση θεσμών και κοινωνικών
χώρων που, έως τότε, δεν είχαν μπει στο μικροσκόπιο της κριτικής πρακτικής:
σχολείο, σεξουαλικότητα, τηλεόραση, παραβατικότητα, εργασιακοί ρόλοι, μόδα
κ.λπ. Στη θέση των παλαιότερων αναλύσεων, που συνήθως μονοπωλούνταν από
την έννοια της «ταξικής πάλης», για πολλούς αριστερούς διανοούμενους της
Μεταπολίτευσης διαμορφώνεται ένα νέο πεδίο στοχασμού και παρέμβασης, που
ορίζεται πλέον από ζητήματα της καθημερινής κουλτούρας. Δεν είναι τυχαίο ότι,
την ίδια περίπου περίοδο, ο Μανόλης Αναγνωστάκης γράφει άρθρα για το ποδόσφαιρο, ο Άγγελος Ελεφάντης συλλαμβάνει τον ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση
των «κομμάτων νέου τύπου», ενώ ο Δ. Ν. Μαρωνίτης ασχολείται ιδιαίτερα (στην
εξαιρετική Ανεμόσκαλα) με ζητήματα που τοποθετούν τη λογοτεχνία στα επίκαιρα προβλήματα της δημόσιας σφαίρας: εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, γλωσσικό
ζήτημα, σχολικά εγχειρίδια κ.λπ. Οι εκφάνσεις αυτές δεν είναι ομόλογες, αλλά,
μέσα στην ποικιλία τους, περιγράφουν ένα ενιαίο φαινόμενο: την υπέρβαση του
παλαιού «ζντανοφικού τύπου» διανοούμενου, ο οποίος είτε εξαντλεί τον ρόλο του
στην προβολή της «ορθής» κομματικής γραμμής και της «γραφειοκρατικής διαφώτισης», είτε επιζητεί την αδιομεσολάβητη και δήθεν «αυθεντική» σχέση του με
τον λαό (το φαινόμενο του «μικηθεοδωρακισμού», όπως το ονόμαζε προσφυώς
ο Πουλαντζάς).
16. Η βιβλιογραφία για την έννοια του «δημόσιου διανοούμενου», καθώς και για την ειδοποιό
διαφορά του από τις προηγούμενες κατηγοριοποιήσεις, είναι μεγάλη. Βλ. ενδεικτικά Richard A.
Posner, Public Intellectuals: A Study of Decline, Κέιμπριτζ (Μασαχουσέτη), Harvard University
Press, 2001.
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β) Η ανάδειξη μιας χειραφετητικής πολιτικής ατζέντας, που διερευνά κυρίως
τον χώρο των δικαιωμάτων και της «κοινωνίας των πολιτών». Ως προς αυτό το
σημείο, είναι χαρακτηριστική, για παράδειγμα, η αναφορά του Νίκου Πουλαντζά
στην «ήσυχη επανάσταση» που συμβαίνει στις μέρες της Μεταπολίτευσης, κυρίως μέσα από αυτά που στην «παραδοσιακή» μαρξιστική ανάλυση θεωρούνταν
ως «δευτερεύοντα μέτωπα». Παραθέτω:
Θα ’λεγε κανείς ότι τα περισσότερο πολιτικοποιημένα αγόρια της νέας ελληνικής γενιάς παραμένουν ακόμα, απ’ αυτή την άποψη, κακέκτυπο του μύθου της
«αντρίκιας» ελληνικότητας, εννοώ του Γιώργου Φούντα στο φιλμ Στέλλα του
Κακογιάννη, κάτω όμως από ένα λεκτικό αμφισβήτησης που τους προσφέρει ένα
βολικότατο άλλοθι. Ανείπωτη σημερινή ακόμα μιζέρια της ελληνικής «αντρίκιας»
λεβεντιάς, της οποίας, όπως καθένας ξέρει, ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει, παρεκτός ο τράχηλος της Ελληνίδος που, όπως καθένας επίσης ξέρει, όχι μόνο ένα
και πολλούς ζυγούς υποφέρει, αλλά και τους «ποθεί». Υπάρχει όμως εδώ μια σημαντική διαφορά από τις παλιότερες γενιές και που αφορά βέβαια τις γυναίκες: η
«ήσυχη επανάσταση» των σημερινών νέων Ελληνίδων θα μεταβάλει σίγουρα και
επιτέλους την πολιτιστική πραγματικότητα του τόπου μας.17

Η στροφή στον χώρο των δικαιωμάτων και της «κοινωνίας των πολιτών»18 είναι
ένα ουσιαστικό στοιχείο διαφοροποίησης των «προοδευτικών διανοουμένων»
της Μεταπολίτευσης σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές. Καθώς μάλιστα οι προσεγγίσεις αυτές γίνονται με νέα επιστημολογικά εργαλεία (κυρίως από τον χώρο
των κοινωνικών επιστημών), παρατηρούμε ότι αφενός μεν υπάρχει μια μαζική
πολιτικοποίηση των πανεπιστημιακών, αλλά ότι ακόμα και οι καλλιτέχνες (συγγραφείς, λογοτέχνες, κινηματογραφιστές, συνθέτες κ.λπ.) χρησιμοποιούν κυρίως
το πολιτικό-επιστημονικό ιδίωμα για τις δημόσιες παρεμβάσεις τους (βλ. π.χ.
Τσίρκας, Αναγνωστάκης, Πατρίκιος).
γ) Η πολιτισμική εξοικείωση με τα σύγχρονα δυτικά πολιτιστικά και θεωρητικά
ρεύματα. Αυτό που επίσης παρατηρούμε είναι ότι αυτή η προοδευτική διανόηση
είναι όχι μόνο ενήμερη αλλά και οργανικά συνδεδεμένη με τον θεωρητικό λόγο,
17. Βλ. το κείμενο του Πουλαντζά, «Αμφισβήτηση… Ναι, αλλά ποια;», στον τόμο Ο πολιτικός
διανοούμενος Νίκος Πουλαντζάς: Κείμενα 1967-1979, επιμ. Δ. Καρύδας και Δ. Ψαρράς, Αθήνα, Η
Εφημερίδα των Συντακτών, 2019, 157-158.
18. Η συζήτηση για την «κοινωνία των πολιτών» σκοντάφτει πάντα στο αν, ειδικά στην Ελλάδα,
είχε μια ορισμένη «οργανωτική πυκνότητα» ή ήταν (και είναι) εντέλει ατροφική. Πρόκειται για
λανθασμένη αφετηρία του ερωτήματος, όπως έχει δείξει ο Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα από τη Μεταπολίτευση…, ό.π., 322-325.
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τα δυτικά πολιτιστικά ρεύματα, τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες, αλλά και τα νέα
κοινωνικά κινήματα. Είναι ίσως η πρώτη φορά που η Αριστερά έχει σπάσει το
φράγμα μιας μάλλον ελλειμματικής και ελληνοκεντρικής παιδείας, η οποία, σε
μεγάλο βαθμό, ήταν αποτέλεσμα της συνεχούς δοκιμασίας της και των διωγμών
της. Η ετοιμότητα με την οποία υιοθετείται αλλά και κριτικάρεται η έννοια της
«αμφισβήτησης», καθώς και η γνώση της ιστορίας της και της θεωρητικής διαδρομής της, δείχνουν πως η διανοητική εγρήγορση συμβαδίζει με την πολιτισμική εξοικείωση με τα σύγχρονα δυτικά ρεύματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι
περισσότεροι από αυτούς που συμμετέχουν στο αφιέρωμα έχουν επιστρέψει στην
Ελλάδα μετά από μια μικρότερη ή μεγαλύτερη παραμονή στη Γαλλία. (Ακόμα
και ο Πουλαντζάς, που δεν επιστρέφει για να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, παρακολουθεί πολύ στενά τα ελληνικά πράγματα της πρώιμης Μεταπολίτευσης, και
άλλωστε επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα για μαθήματα και διαλέξεις.)
Η δυτική παιδεία δίνει άλλωστε και μιαν άλλη διάσταση στον τρόπο που εξετάζεται το γνωστό δίπολο «παράδοση-νεοτερικότητα». Αν και είναι σαφές πως στην
κριτική των αριστερών διανοουμένων αποτυπώνονται εμφανώς οι γνωστές θεωρίες
περί δορυφορικής εξάρτησης –σύμφωνα με το σχήμα «κέντρο-περιφέρεια»–, η έννοια της «αμφισβήτησης» εμφανίζεται σαν μια υβριδική πολιτισμική ζώνη. Για τους
περισσότερους, αφενός μεν η «αμφισβήτηση» μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στη
«δομή της άρχουσας ιδεολογίας», αφετέρου δε μπορεί να εξελιχθεί σε γόνιμο έδαφος
για τον εκδημοκρατισμό, καθώς πέρα από το συχνά α-πολιτικό της περίβλημα ανταποκρίνεται σε πραγματικά προβλήματα μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας.
Φτάνουμε έτσι στο πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της δημόσιας συζήτησης. Η
έννοια της «αμφισβήτησης» δεν αντιμετωπιζόταν τόσο ως μια μορφή σύγκρουσης
στο ιδεολογικό πεδίο όσο ως μια αξίωση εκδημοκρατισμού στο πεδίο της κουλτούρας. Στην πραγματικότητα, η «αμφισβήτηση» ήταν η αφορμή για να τεθούν
μια σειρά από νέα ερωτήματα. Για ορισμένους διανοούμενους και ανθρώπους των
γραμμάτων, η «μάχη για τον εκδημοκρατισμό» αποκτούσε υψηλή προτεραιότητα.
Ποιος θα ήταν ο νέος καθοδηγητικός ρόλος των διανοουμένων σε αυτή τη μάχη;
Πόσο θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τους κινδύνους του τοπικισμού και τους
πειρασμούς του κοσμοπολιτισμού; Και με ποια εργαλεία θα μπορούσε να κυκλοφορήσει η νέα επιστημονική γνώση σε ευρύτερα στρώματα; Ποιος θα ήταν ο ρόλος
του πανεπιστημίου, αλλά και της τέχνης, σε αυτή την κατεύθυνση; Ποιες μορφές
θα έπαιρνε αυτή η διαπάλη των ιδεών; Πώς θα συνδυαζόταν ένας «ενδεχομενικός
θεσμικός συμβιβασμός» με τον «μετωπικό αγώνα»; Το 1977, το μέλλον έμοιαζε
να είναι ακόμη «ανοιχτό». Μια σειρά από παράλληλες διεργασίες έδειχναν πως η
προοδευτική διανόηση αποκτούσε μια νέα δυναμική, ακριβώς την κρίσιμη ώρα των
μεταβάσεων. Στο σημείο αυτό, θα άξιζε να σημειώσουμε και άλλες παράλληλες
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διεργασίες, από τη γενιά των επιστημόνων (ιστορικών και φιλολόγων), που έθεταν
και αυτοί σε «αμφισβήτηση» μια σειρά από στερεότυπα της «νεοελληνικής μυθολογίας» (Σπύρος Ασδραχάς, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Φίλιππος Ηλιού, Παναγιώτης Μουλλάς, Αλέξης Πολίτης, για να μείνω μόνο στα οικεία ονόματα). Ακόμη
και «φιλελεύθεροι» επιστήμονες και ερευνητές (Κ. Θ. Δημαράς, Άλκης Αγγέλου)
διέλυαν μεθοδικά τους «εθνωφελείς» μύθους και τη λαϊκιστική δημαγωγία για το
περιούσιο έθνος. Η εποχή ευνοούσε τις λογής-λογής «αμφισβητήσεις».
Για να αξιολογήσουμε την εμβέλεια και τη διάρκεια του εγχειρήματος, ωστόσο, ας χρησιμοποιήσουμε, και πάλι, τη μαρτυρία ενός δρώντος προσώπου και
αυτόπτη μάρτυρα εκείνης της εποχής. Έναν μόλις χρόνο μετά τη συζήτηση για
την «αμφισβήτηση», το 1978, ο Νίκος Πουλαντζάς διαπιστώνει τον «θρίαμβο
των συντηρητικών δυνάμεων», την απορρόφηση των προοδευτικών διανοουμένων από τους θεσμούς, την εξαργύρωση της αντιστασιακής δράσης τους, τον «βεντετισμό» των διανοουμένων, τη μετατροπή τους σε «επαρχιώτες κλητήρες της
Νομαρχίας».19 Ο Πουλαντζάς διαπιστώνει ότι η πολιτιστική πολιτική ταυτίζεται
πλέον με έναν κυβερνητικό μηχανισμό, ο οποίος ορίζεται από έναν άλλο διανοούμενο μιας άλλης γενιάς, της γενιάς του ’30: «πίσω από πάμπολλες εκδηλώσεις της
αντίδρασης στον πνευματικό-πολιτιστικό τομέα, βρίσκουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον κ. Τσάτσο».20
Δεν χρειάζεται να αποδεχτούμε το σύνολο αυτής της κατεδαφιστικής κριτικής. Βυθισμένος πια στο προσωπικό του αδιέξοδο, ο Νίκος Πουλαντζάς αυτοκτόνησε τον Οκτώβριο του 1979, αφήνοντας στη μέση ένα αρκετά ενδιαφέρον έργο
και μια λαμπερή παρουσία στα αμφιθέατρα. Οι παρατηρήσεις του έχουν ωστόσο
αξία για να κατανοήσουμε τον πυκνό χρόνο της συγκυρίας, την επιτάχυνση των
στιγμών και των μεταβάσεων στα χρόνια της πρώιμης Μεταπολίτευσης. Λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1981, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υιοθέτησε ένα σύνθημα –την περίφημη «Αλλαγή»–, συμβολοποιώντας ακριβώς αυτή τη διαδικασία, όχι πια της
«αμφισβήτησης» αλλά της υπέρβασης όλου του μεταπολεμικού και του πρώιμου
μεταπολιτευτικού κόσμου. Θα άξιζε να δούμε, πιθανόν σε ένα επόμενο συνέδριο
για τη Μεταπολίτευση, τις νέες περιπέτειες των διανοουμένων, όταν έμπαιναν
«στον αστερισμό του λαϊκισμού».21

19. Νίκος Πουλαντζάς, «Αμφισβήτηση… Ναι, αλλά ποια;», ό.π., 158.
20. Νίκος Πουλαντζάς, «Διανοούμενε, ποιος είσαι;», στον τόμο Ο πολιτικός διανοούμενος Νίκος Πουλαντζάς, ό.π., 188.
21. Για το θέμα, βλ. την επανέκδοση της «κλασικής» μελέτης του Άγγελου Ελεφάντη, Στον
αστερισμό του λαϊκισμού, Αθήνα, Γκόνης, 2015 (11991).
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Ο πανεπιστημιακός καθηγητής
στον δημόσιο στίβο
Η περίπτωση του Δ. Ν. Μαρωνίτη

Έ

χει επισημανθεί πολλάκις ότι ένα χαρακτηριστικό της Μεταπολίτευσης είναι η ανάδειξη του πανεπιστημίου σε βασικό παράγοντα της πολιτισμικής
ζωής με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από το παρελθόν. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η αντίσταση που προέβαλαν στη δικτατορία κάποιοι καθηγητές, οι
συνδικαλιστικοί αγώνες του ΕΔΠ (Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού) και
βέβαια η έντονη πολιτική, συνδικαλιστική και πολιτισμική ζωή των φοιτητών
συντελούν στο να αναλάβει το πανεπιστήμιο έναν ηγεμονικό ρόλο στην πολιτισμική ζωή. Σημαντικό κομμάτι αυτής της διαδικασίας είναι εκείνοι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται ενεργά στη δημόσια σφαίρα
αρθρογραφώντας τακτικά σε μεγάλες εφημερίδες και συμμετέχοντας σε κάθε
είδους δημόσιες συζητήσεις και εκδηλώσεις. Δημιουργούνται έτσι νέα κανάλια
διασύνδεσης της πολιτικής, της επιστήμης και του πολιτισμού, μέσα και από τα
βασικά πολιτικά περιοδικά της εποχής όπως το Αντί και Ο Πολίτης. Στην ανακοίνωσή μου θα παρακολουθήσω τη δημόσια παρέμβαση του Δ. Ν. Μαρωνίτη,
ο οποίος αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο «επιδραστικούς» καθηγητές/επιφυλλιδογράφους στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο – και ήταν σίγουρα ο μοναδικός που προερχόταν από τον χώρο της Φιλολογίας.1 Θα παρακολουθήσω την
παρέμβασή του μέσα από τις επιφυλλίδες του στην εφημερίδα Το Βήμα αλλά,
δεδομένου ότι έχει προηγηθεί μελέτη του νεοελληνικού του έργου και της προσφοράς του στη Νεοελληνική Φιλολογία, θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις με
1. Εννοώ τον κλάδο της Φιλολογίας και όχι γενικά τη Φιλοσοφική Σχολή. Φιλόλογος είναι βέβαια και ο Εμμ. Κριαράς, ομότιμος όμως τότε καθηγητής, ενώ ο Κ. Θ. Δημαράς ήταν καθηγητής στο
Παρίσι. Ο Γ. Π. Σαββίδης είχε ξεκινήσει τη συνεργασία του με την εφ. Το Βήμα το 1951, αλλά στην
περίοδο που μας ενδιαφέρει δεν έγραφε τακτικά. Στο Βήμα έγραφε επίσης ο καθηγητής Αρχαιολογίας Μανόλης Ανδρόνικος.
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το υπόλοιπο έργο του στην περίοδο της πρώτης Μεταπολίτευσης, που ενδιαφέρει το συνέδριό μας (1974-1981).2
Πριν περάσω στις επιφυλλίδες του Μαρωνίτη, θα χρειαστεί να υπενθυμίσω εν
τάχει κάποια στοιχεία για την ακαδημαϊκή και δημόσια παρουσία του. Ο Μαρωνίτης υπηρετούσε ως εντεταλμένος υφηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
όταν, τον Φεβρουάριο του 1968, απολύθηκε από το δικτατορικό καθεστώς μαζί
με τους καθηγητές Εμμανουήλ Κριαρά, Σταμάτη Καρατζά και Μιχαήλ Σακελλαρίου.3 Συνελήφθη τρεις φορές, το 1969, το 1971 και το 1973, και κρατήθηκε
αρκετούς μήνες στο ΕΑΤ-ΕΣΑ, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του. Αφέθηκε
ελεύθερος με τη γενική αμνηστία του 1973.4 Το 1971 ξεκίνησε η συνεργασία με
την εφημερίδα Το Βήμα, η οποία συνεχίστηκε έως τον θάνατό του το 2016. Στις
επιφυλλίδες του εκείνα τα χρόνια, και ιδίως σε αυτές του φθινοπώρου του 1973,
καταφερόταν ανοιχτά κατά των ολοκληρωτικών καθεστώτων.5 Συμμετείχε στην
ιστορική έκδοση Δεκαοχτώ κείμενα το 1970 και υπήρξε, μαζί με τον Αλέξανδρο
Αργυρίου και τον Αλέξανδρο Κοτζιά, συνεκδότης του περιοδικού Η Συνέχεια.
Αυτές οι ξερές πληροφορίες αρκούν, ελπίζω, για να δείξουν ότι οι διώξεις και
η ανωμαλία της δικτατορίας είχαν χτυπήσει για τα καλά την πόρτα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης, και οπωσδήποτε είχαν επιδράσει στις συνειδήσεις
και στο κλίμα που επακολούθησε κατά τη Μεταπολίτευση. Εκτός από πολλούς
φοιτητές που καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν και φυσικά ανέστειλαν τις σπουδές
τους, ο Μαρωνίτης ήταν εκείνος από τους διδάσκοντες που υπέστη τις σκληρότερες συνέπειες του καθεστώτος. Με τη Μεταπολίτευση επανέρχεται στη θέση
του εντεταλμένου υφηγητή, ενώ τον Μάιο του 1975 εκλέγεται καθηγητής στην
Α΄ έδρα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Είναι ενδιαφέρουσα η μαρτυρία του
Γιάννη Χάρη, ως νέου της εποχής εκείνης: «Έχει προηγηθεί ο μύθος του, ο πανεπιστημιακός καθηγητής που έχει συλληφθεί δυο φορές, ένας πανεπιστημιακός
2. Βενετία Αποστολίδου, «Η συμβολή του Δ. Ν. Μαρωνίτη στη Νεοελληνική Φιλολογία: Αρχαιογνωσία και νεογνωσία», στο Δημήτρης Μαρωνίτης, άνδρας πολύτροπος, επιμ. Ουρανία Καϊάφα,
Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 2019, 31-40.
3. Πρακτικά Συνεδριάσεων Φιλοσοφικής Σχολής, τ. 13, συν. 1022 (8.2.1968). Ανακοινώνεται
έγγραφο της Πρυτανείας με τη διαταγή της απόλυσης.
4. Για βιογραφικά στοιχεία, βλ. Ελένη Καραντζόλα, «Δ. Ν. Μαρωνίτης: Μέρες και έργα», στο
Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Επέτειος: Κρίσεις και σχόλια για το έργο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, 2008-2009,
Αθήνα, Μικρή Άρκτος, 2010, 11-17.
5. Οι επιφυλλίδες εκείνης της εποχής δημοσιεύτηκαν και στον τόμο του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Ανεμόσκαλα: 12 επιφυλλίδες κι ένας πρόλογος, Αθήνα, Παπαζήσης, 1972. Για τις επιφυλλίδες του 1973,
και ιδιαίτερα εκείνη με τίτλο «Ανοιχτά ερωτήματα» (Το Βήμα, 27.10.1973), βλ. τώρα και τον τόμο
του Δ. Ν. Μαρωνίτη, Ανεμόσκαλα, Σημαδούρες, Χωρίς ανεμόσκαλα, Αθήνα, Κέδρος, 1984.
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και όχι ένας πολιτικός καριέρας ή πολιτικό πρόσωπο, ή πάλι κάποιο στέλεχος
του κομμουνιστικού κόμματος κ.τ.λ., κι είχε σημασία αυτό: εννοώ, η σύλληψη, η
κράτηση και ο βασανισμός ενός πανεπιστημιακού ήταν έξω από τα στερεότυπα,
ας το πω έτσι, τα αναμενόμενα τρόπον τινά».6
Μέσα στη δικτατορία εξάλλου ο Μαρωνίτης στράφηκε περισσότερο στη νεοελληνική λογοτεχνία, στροφή που έφερε τους καρπούς της στη Μεταπολίτευση.
Σε συνέντευξή του στη Μαρία Στασινοπούλου, το 1985, χαρακτηρίζει την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία «νευρική και αποσπασματική» λόγω Χούντας. Για
την ενασχόλησή του με τη νεοελληνική λογοτεχνία λέει:
Παραήτανε ασφαλής ο χώρος της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας για μένα στα
χρόνια της δικτατορίας∙ εγύρευα έναν πιο ριψοκίνδυνο χώρο, στη νεοελληνική
γραμματεία. Παραήτανε ριψοκίνδυνος ο χώρος της νεοελληνικής λογοτεχνίας∙
γύρευα κάποια μικρή ασφάλεια στην αρχαία φιλολογία. Έτσι ισορρόπησα ανάμεσα στην ασφάλεια του ενός χώρου και την ανασφάλεια του άλλου.7

Τον ριψοκίνδυνο χαρακτήρα της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα πρέπει να τον εννοήσουμε και ως πολιτικά ριψοκίνδυνο, και να τον συνδέσουμε με τη δημόσια
παρουσία μέσω των επιφυλλίδων. Εννοώ πως η μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας συνδέεται εμφανέστατα με ζητήματα της πολιτικής ιστορίας της χώρας
και φέρνει στην επιφάνεια τον ρόλο του ποιητή σε δύσκολους καιρούς, θέμα που
απασχόλησε τον Μαρωνίτη επανειλημμένα. Οι επιφυλλίδες του τοποθετούνται
επίσης, θα μπορούσε να πει κανείς, σε έναν ριψοκίνδυνο χώρο όπου τίποτε δεν είναι γνωστό και πρέπει ο δρόμος να στρωθεί εξαρχής. Ο ίδιος, πολλά χρόνια αργότερα, γράφει πως οι εμπειρίες εκείνης της εποχής τον ανάγκασαν να «κυκλοφορεί
στην αγορά πεισματωμένος». Και, πράγματι, ένα κάποιο πείσμα διακρίνεται στις
επιφυλλίδες της πρώτης περιόδου της Μεταπολίτευσης, με την έννοια της επιμονής σε κάποια θέματα και κάποιες αξίες. Ας δούμε πώς οργανώνεται η δημόσια
παρέμβασή του από την εφημερίδα Το Βήμα. Μεταπολιτευτικά, και για όλη την
περίοδο που μας ενδιαφέρει, ο Μαρωνίτης γράφει στο Βήμα μία φορά τον μήνα,
ημέρα Σάββατο, επιφυλλίδα η οποία ξεκινά στην πρώτη σελίδα και συνεχίζεται
και σε άλλη εσωτερική σελίδα.8 Το 1984, όταν εκδίδεται το βιβλίο Ανεμόσκαλα,
6. Γ. Χάρης, «Ένας δάσκαλος τα χρόνια της δικτατορίας», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Επέτειος…, ό.π., 30.
7. Διαβάζω, τχ. 130 (Νοέμ. 1985), 63-64.
8. Ο Νίκος Βαρμάζης, στο βιβλίο του Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης (1929-2016), Θεσσαλονίκη,
Γράφημα, 2019, 162, αναφέρει ότι ήταν εβδομαδιαίες. Η εβδομαδιαία συνεργασία ξεκίνησε οπωσδήποτε μετά το 1981.
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Σημαδούρες, Χωρίς ανεμόσκαλα, το οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένες επιφυλλίδες
από το 1971 έως το 1983, γράφει στον πρόλογο:
Χρόνια τώρα με βασανίζει η αναζήτηση ενός λόγου ενιαίου, ο οποίος, ύστερα
από την καλλιέργειά του σε ειδικές περιοχές, επιστρέφει στη σύντομη ζωή μας,
για να της φανερώσει τα λάθη της, και όχι μόνο τα εκφραστικά. Το ζητούμενο
είναι να μάθουμε να μιλούμε με τον εαυτό μας και τους άλλους, δίχως εκείνο το
ασήκωτο αίσθημα αηδίας και ματαιότητας που μας αφήνουν τα κούφια λόγια
με τα οποία αδειάζει ο καθημερινός μας βίος, προτού τελειώσει.9

Νομίζω ότι το παραπάνω παράθεμα είναι πολύ εύγλωττο. Η φράση «καλλιέργεια του λόγου σε ειδικές περιοχές» παραπέμπει βέβαια στην επιστήμη από την
οποία ο επιφυλλιδογράφος προέρχεται. Άρα προσέρχεται στον δημόσιο στίβο με
τα όπλα της επιστήμης, με έναν λόγο ενιαίο, ουσιαστικό (όχι τα συνήθη κούφια
λόγια) και διάθεση κριτικής (να διορθώσει τα λάθη της). Σε συνέντευξή του το
2015 συμπληρώνει τον τρόπο που έβλεπε την επιφυλλιδογραφία:
Ήθελα να ασκήσω μια μορφή λόγου με κείμενα επίκαιρα και πολιτικά, όχι φυγόκεντρα και «αναπαυτικά». Τα κείμενα της Ανεμόσκαλας εξελίσσονταν άλλοτε ως επίμονη αναζήτηση του επικαιρικού στοιχείου και άλλοτε ως αντίσταση
σε μια εύκολη επικαιρότητα. Για αυτό υπάρχει πάντα και η διαφυγή αυτών
των δημοσιογραφικών κειμένων σε έναν υποτίθεται αλλότριο χώρο, που μπορεί να είναι καθαρά λογοτεχνικός ή πάντως θεωρητικότερος. Αυτό είναι που
έως τώρα κυνηγώ και ώς ένα σημείο το έχω εξελίξει […]. Είναι μια άσκηση
γραφής η οποία είναι υποχρεωτική ως προς την έκτασή της και οπωσδήποτε
ένα είδος γύμνασης και άλλης τάξεως πειθαρχίας του λόγου, της διάθεσης, της
διαμαρτυρίας, της συμμαχίας, μαζί με όλα όσα μπορείς να κάνεις γράφοντας
ένα δοκίμιο, που αφορά σε ένα αρχαίο κείμενο ή σε ένα σύγχρονο ελληνικό
λογοτεχνικό έργο.10

Ας δούμε πώς τα παραπάνω έγιναν πράξη. Για να περιηγηθούμε στην επιφυλλιδογραφία του Μαρωνίτη, θα διακρίνουμε τρεις θεματικές περιοχές: α) το πανεπιστήμιο, ως θεσμός αλλά και ως χώρος στον οποίο αναπτύσσονται φοιτητικά και
συνδικαλιστικά κινήματα, β) την εκπαίδευση, τη Δευτεροβάθμια κυρίως και, ει9. Μαρωνίτης, Ανεμόσκαλα, Σημαδούρες, Χωρίς ανεμόσκαλα, ό.π., 8.
10. Συνέντευξη στον Γιάννη Παπαθεοδώρου, «Έμμονες ιδέες», Το Δέντρο, τχ. 205-206 (Οκτ.
2015), 158-169: 165.
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δικότερα, ζητήματα διδασκαλίας των αρχαίων και νέων ελληνικών, και γ) τη νεοελληνική λογοτεχνία, κυρίως τη μεταπολεμική. Διέκρινα δύο ακόμη θεματικές
περιοχές, τις οποίες αφήνουμε έξω από τα ενδιαφέροντα αυτής της ανακοίνωσης:
α) αρχαιότητα, αρχαιομάθεια, ομηρικά, και β) θέατρο και άλλες τέχνες. Θα προσπαθήσω να δείξω με ποιο τρόπο η παρέμβαση του Μαρωνίτη ήταν ριζοσπαστική
και ρηξικέλευθη σε κάθε μία από τις τρεις αυτές θεματικές περιοχές.
Θα ξεκινήσω από το πανεπιστήμιο, και συγκεκριμένα από τους φοιτητές, οι
οποίοι αναδείχθηκαν σε αναμφισβήτητους πρωταγωνιστές της Μεταπολίτευσης.
Πώς αντιμετωπίζει ο Μαρωνίτης τους φοιτητές στις επιφυλλίδες του; Το 1972
αναγνώριζε ότι οι νέοι αναζητούν ένα νέο γλωσσικό κώδικα για να εκφραστούν,
«σύντονο προς τις εμπειρίες τους και το ρυθμό της ζωής τους».11 Το φθινόπωρο
του 1974, έναν μόλις χρόνο μετά το Πολυτεχνείο, μιλά ήδη για «τσιρκοειδή καμώματα που προσβάλλουν τόσο τη μνήμη των νεκρών όσο και τη νοημοσύνη
των ζωντανών», και συστήνει τη ραδιοφωνική εκπομπή του Πολυτεχνείου ως
μήτρα ποιητικού λόγου.12 Ταυτόχρονα, την ίδια χρονική στιγμή (πόσο πρώιμα,
αλήθεια), «συμβουλεύει» τους φοιτητές πως, ενώ καλώς ανήκουν σε πολιτικές
παρατάξεις, «ο δικός τους ρόλος δεν είναι και δεν πρέπει να είναι υποταγμένος
στο σχήμα και στους κανόνες της κομματικής αρένας […]. Στο πανεπιστήμιο ο
φοιτητής, στον οικείο του πολιτικό χώρο, οφείλει να επιμένει σε ερωτήσεις που
οι πολιτικοί πάτρωνές του τις αποκρούουν ή δεν τις υποψιάζονται ακόμη».13 Σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο Μαρωνίτης θα αναζητά έναν νέο ρόλο για τους
φοιτητές και το πανεπιστήμιο, πολιτικό οπωσδήποτε, αλλά κυρίως κριτικό προς
κάθε κατεύθυνση και, συνάμα, αυτοκριτικό.
Τον Φεβρουάριο του 1975 συζητά την ποιότητα του πολιτικού λόγου που αρθρώνουν οι φοιτητές. Καταθέτει την εμπειρία του από την παρακολούθηση ανοικτής πολιτικής συζήτησης φοιτητών σε ευρύ ακροατήριο:
Διαπίστωσα ένα φαινόμενο οδυνηρό. Αρκετοί ομιλητές χρησιμοποιούσαν τη
γλώσσα ολότελα άγονα. Και δεν εννοώ φυσικά την εξάρθρωση της σύνταξης
και της γραμματικής∙ με κατέπληξε η επίδειξη φθογγικών μόνον σημάτων που
μοναδικό σκοπό είχαν να υπερτονίσουν την παρακομματική ή υποκομματική
ταυτότητα του ομιλητή [...]. Καμιά τάση να συσχετιστούν λογικά οι όροι του
προβλήματος. Αυτή η εξαθλίωση του πολιτικού λόγου στο στόμα τόσο νέων
ανθρώπων καταργούσε αυτόματα ακόμη και τη βιολογική τους θαλερότητα.
11. Μαρωνίτης, Ανεμόσκαλα, Σημαδούρες, Χωρίς ανεμόσκαλα, ό.π., 47-48.
12. Ό.π., 121.
13. Ό.π., 131.
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Αναρωτήθηκα ποιος προμηθεύει τις χαλασμένες κονσέρβες στα άμοιρα παιδιά,
που μασούσαν λόγια από δέκατο και εικοστό χέρι.14

Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την επιφυλλίδα δεν καταφέρεται εναντίον των
φοιτητών. Αναζητά τις ευθύνες για την αθλιότητα του πολιτικού λόγου των φοιτητών σε εκείνους, καθηγητές κυρίως αλλά και το σύνολο του πολιτικού και εκπαιδευτικού «ώριμου» κόσμου, οι οποίοι στη δικτατορία, μοιράζοντας τους ρόλους,
κράτησαν για τον εαυτό τους τον ρόλο του ψύχραιμου στοχαστή και άφησαν
στους φοιτητές τον ρόλο του δραστήριου επαναστάτη με τα εκρηκτικά συνθήματα. Οι ίδιοι τώρα παραπονιούνται που τα συνθήματα δεν μετατρέπονται πάραυτα
σε ορθούς συλλογισμούς.
Η παραπάνω θέση είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα μεσαίο σκαλοπάτι
ανάμεσα στην πρώτη μεταπολιτευτική «συμπάθεια» του Μαρωνίτη προς τους
φοιτητές, που πήγαζε από τον αντιδικτατορικό αγώνα, και στη μελαγχολία που
καταγράφεται το 1977:
Οι φοιτητές που είχαν στο κορμί τους τα στίγματα του πάθους της δικτατορίας
μεγάλωσαν και έφυγαν. Τη θέση τους την παίρνουν τώρα φρέσκα παιδιά που μιλούν αυτάρεσκα και ακατάσχετα για πάθη που δεν έζησαν∙ στρογγυλεύουν γεγονότα, μεταφράζουν σε εύκολες κουβέντες πράγματα δύσκολα, δυσβάστακτα.15

Έναν χρόνο αργότερα (1978), με αφορμή τη στάση των φοιτητών σε ζητήματα
όπως τα διδακτικά συγγράμματα, ή αιτήματα όπως οι εξεταστικές ευκολίες, παρατηρεί αιχμηρά:
Αλήθεια, ποιος έφταιξε και βούλιαξαν τόσο γρήγορα μόχθος, φυλακές, βασανιστήρια, ζωές όσων αντιστάθηκαν στην πρόσφατη δικτατορία; Ποιος θα το πίστευε
ότι η ιερή αυτή ματωμένη κληρονομιά θα ξέπεφτε μέσα στα τέσσερα χρόνια (ούτε
καν), σε υπαίθρια ρητορεία, υποβολιμαία ανυποληψία και, τελικά, σε πολιτική
αχρηστία; Ποιος το περίμενε ότι ο δρόμος της κάθε εξουσίας θα έκλεινε για τους
αγωνιστές και θα άνοιγε για τους πράκτορες της παλαιοκομματικής κομπίνας;16

Το 1979, όταν ξεσπούν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις για τον νόμο 815, ο Μαρωνίτης θεωρεί πως οι φοιτητές ξεπέφτουν σε επαναστατικές ρητορείες, χωρίς
14. Μαρωνίτης, «Το Πανεπιστήμιο σήμερα: Οι ένοικοι και οι ένοχοι», Το Βήμα, 15.3.1975.
15. Μαρωνίτης, «Η διαθήκη των παθών», Το Βήμα, 9.4.1977.
16. Μαρωνίτης, «Το φοιτητικό κίνημα και οι κομματικές επιλογές», Το Βήμα, 11.2.1978.
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να ασχολούνται καθόλου με τα τρέχοντα πραγματικά εκπαιδευτικά προβλήματα,
όπως είναι, κατά τη γνώμη του, τα συγγράμματα. Ο μεγάλος αγώνας του Μαρωνίτη σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιο σε όλη αυτή την περίοδο ήταν εναντίον των
δωρεάν πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, έναν θεσμό που ξεκίνησε η δικτατορία
και διαιωνίζεται μέχρι σήμερα. Η πρώτη σχετική επιφυλλίδα που εντόπισα είναι τον Δεκέμβριο του 1977 με τίτλο «Επιβιώσεις της δικτατορίας: Τα διδακτικά
συγγράμματα».17 Ακολουθεί ολόκληρη σειρά σχετικών επιφυλλίδων μέχρι και το
φθινόπωρο του 1979, με αφορμή τον νόμο 815. Χαρακτηρίζει τον θεσμό «ανελεύθερο, δημαγωγικό, εξευτελιστικό της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας, βάναυσο και παράλογο»,18 και, όπως είπαμε ήδη, ελέγχει τους φοιτητές για
τη μη υιοθέτηση του αιτήματος της κατάργησης.
Το θέμα των συγγραμμάτων σχετίζεται με τη γενικότερη κριτική που ασκεί ο
Μαρωνίτης στους άλλους δύο πόλους του πανεπιστημιακού θεσμού, τους καθηγητές και το ΕΔΠ. Στην επιφυλλίδα με τίτλο «Η ανώτατη παιδεία και το διδακτικό
προσωπικό» (1978), επιχειρεί μια ανατροπή της σαρωτικής συνδικαλιστικής έκφρασης «φεουδαρχία των τακτικών καθηγητών», και υποστηρίζει πως στο σώμα
των καθηγητών ανήκουν και εκείνοι οι οποίοι προέρχονται από χαμηλά και μικροαστικά στρώματα, δεν κληρονόμησαν την έδρα αλλά μόχθησαν πολύ γι’ αυτήν, είναι
προοδευτικοί και κάποιοι προέβαλαν αντίσταση στη δικτατορία. Έχοντας πει αυτό,
στη συνέχεια καταφέρεται εναντίον των καθηγητών, κατηγορώντας τους, ούτε λίγο
ούτε πολύ, για ηλιθιότητα επειδή δεν βλέπουν πόσο ολέθριος είναι ο θεσμός των
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.19 Συνεχίζοντας τις επιφυλλίδες με αυτό το θέμα,
στηλιτεύει την απουσία ουσιαστικού διαλόγου μέσα στο πανεπιστήμιο για τα εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και την υιοθέτηση ρητορικών και έτοιμων αιτημάτων
και αποφάσεων που έρχονται από τα κομματικά επιτελεία.20 Αποτέλεσμα, να υπερθεματίζουν όλοι σε γενικές επαναστατικές προτάσεις και να μην ασχολούνται με τα
τρέχοντα και πιεστικά εκπαιδευτικά προβλήματα. Ο Μαρωνίτης ασκεί κριτική και
στη συνδικαλιστική πρακτική του ΕΔΠ, το οποίο εκείνη τη χρονιά έκανε τη μεγάλη
του απεργία με αιτήματα τη μονιμότητα και τον ενιαίο διδακτικό φορέα. Είναι αξιομνημόνευτη η κατάληξη της σχετικής επιφυλλίδας:
Κινδυνεύω, το ξέρω, με τα συγκεκριμένα ερωτήματα, να θεωρηθεί ότι υπονομεύω τις πρωτοβουλίες του προοδευτικού εκπαιδευτικού και πολιτικού χώρου
17. Μαρωνίτης, «Επιβιώσεις της δικτατορίας: Τα διδακτικά συγγράμματα», Το Βήμα,
17.12.1977.
18. Μαρωνίτης, «Διδασκαλία και βοηθήματα: Η ανοχή των φοιτητών», Το Βήμα, 14.1.1978.
19. Μαρωνίτης, «Η ανώτατη παιδεία και το διδακτικό προσωπικό», Το Βήμα, 11.3.1978.
20. Μαρωνίτης, «Κρίση και κριτική των ΑΕΙ: Τα μέρη και το όλο», Το Βήμα, 8.4.1978.
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και ότι υπηρετώ, άθελά μου, την αντίπαλη εκπαιδευτική πολιτική. Προτιμώ
όμως το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αστοχίας από τη συμμόρφωση στον γενικό
κανόνα που δικαιολογεί τα πάντα μέσα στον προοδευτικό χώρο και εξηγεί όλα
τα δεινά της πανεπιστημιακής μας ζωής με την αρχή του ιμπεριαλισμού και της
κεφαλαιοκρατίας.21

Ο Μαρωνίτης ζητούσε επεξεργασία θέσεων για τα μεγάλα ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και προσπάθησε όσα με καυστικό τρόπο έθιγε στις επιφυλλίδες
να τα κάνει πράξη. Ως Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής το ακαδημαϊκό έτος
1978-1979, πρωτοστάτησε στο να καταθέσει η Σύγκλητος του ΑΠΘ αιτιολογημένη
εισήγηση για τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των
διδακτικών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, καθώς και προτάσεις με τι πρέπει να
αντικατασταθεί. Μάλιστα αντέγραψε την εισήγηση της Συγκλήτου σε επιφυλλίδα.22 Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 εξάλλου πήρε μέρος και σε πρυτανικές εκλογές με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, πετυχαίνοντας το εντυπωσιακό ποσοστό 25%.23
Προχωρώντας στη δεύτερη θεματική, τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο Μαρωνίτης, στην περίοδο που μας απασχολεί, άσκησε κριτική σε καίρια
σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος και έκανε ρηξικέλευθες προτάσεις. Συμμετείχε εξάλλου σε αρκετά εκπαιδευτικά συνέδρια και επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών. Τον Δεκέμβριο του 1974 χαιρετά την έκδοση νέων σχολικών
βιβλίων Φυσικής και Χημείας για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου,
διότι «το παιδί προσγειώνεται στο λόγο της εξειδικευμένης γνώσης προοδευτικά,
δροσερά, αλλά και με την αρμόδια σοβαρότητα […]. Αν κατορθώναμε να πολλαπλασιάσουμε τέτοιου είδους σχολικά βιβλία, δεν θα μας χρειάζονταν καθόλου τα
κηρύγματα περί δημοκρατίας: η γραμμένη γλώσσα θα καταξίωνε έγκαιρα τη γνώση ως πράξη ελευθερίας».24 Είναι γνωστή η δυσανεξία του στη ρητορεία, αλλά
λιγότερο γνωστό είναι το ενδιαφέρον του για την ποιότητα του λόγου στα άλλα
μαθήματα του σχολείου, και μάλιστα τα θετικά. Η συσχέτιση γλώσσας, γνώσης
και δημοκρατίας πρέπει να σημειωθεί ιδιαιτέρως, διότι θα την ξαναβρούμε και
παρακάτω σχετικά με το μάθημα της έκθεσης ιδεών.
Σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών το 1976 εισηγήθηκε την πρόταση
η διδασκαλία των αρχαίων κειμένων να γίνεται αποκλειστικά από μετάφραση
στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (άποψη που διατήρησε ο Μαρωνίτης ώς το
21. Ό.π.
22. Μαρωνίτης, «Τα πλην και τα συν: Διδακτικά συγγράμματα Ι», Το Βήμα, 27.10.1979.
23. Βλ. Άρης Στυλιανού, «Ο Μαρωνίτης ως φιλόσοφος διανοούμενος», στο Δημήτρης Μαρωνίτης, άνδρας πολύτροπος, ό.π., 48.
24. Μαρωνίτης, Ανεμόσκαλα, Σημαδούρες, Χωρίς ανεμόσκαλα, ό.π., 140.
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τέλος). Η πρόταση δεν ήταν καινοφανής. Αποτελούσε καταστατικό τμήμα της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της Ένωσης Κέντρου το 1964. Μάλιστα ο Μαρωνίτης είχε δημοσιεύσει τότε στο περιοδικό Φιλόλογος σχετικό υποστηρικτικό
άρθρο.25 Είχε όμως μεσολαβήσει η δικτατορία και όλα ξανάρχιζαν από την αρχή.
Η σχετική επιφυλλίδα τιτλοφορείται «Νεοελληνικός ανθρωπισμός: Δογματισμός
και Ιστορία» και, βέβαια, η πρόταση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πρόβλημα
της προβολής και της υποδοχής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας
(ΑΕΓΓ) στην εκπαίδευσή μας. Διακρίνει δύο βασικούς τύπους υποδοχής:
Ο ένας τύπος μπορεί να ονομαστεί δογματικός∙ ο άλλος ιστορικός. Ο πρώτος
συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τη μυθοποίηση του ανθρωπιστικού ρόλου της
ΑΕΓΓ και συνεπάγεται την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης ιδεολογίας. Ο δεύτερος
τηρεί απέναντι στην ΑΕΓΓ στάση καταφατική αλλά νηφάλια, αναγνωρίζει τον
ανθρωπιστικό της ρόλο δίχως να τον μυθοποιεί, και ερευνά το σώμα της ΑΕΓΓ
με επιστημονική μέθοδο ως προϊόν της Ιστορίας.26

Ο δογματικός ανθρωπισμός συνεπάγεται την προβολή της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας και γραμματείας ως αποκλειστικού προτύπου ανθρωπιστικής αγωγής,
τάση που καταλήγει στον γραμματικό φορμαλισμό. Αντίθετα, η πρόταση για διδασκαλία στο Γυμνάσιο των σημαντικών κειμένων της ΑΕΓΓ από μετάφραση θα
βοηθήσει, κατά τον Μαρωνίτη, στην ανθρωπιστική αγωγή των μαθητών και θα
ιστορικοποιήσει τη σχέση τους με την ΑΕΓΓ.
Ήταν σε επιμορφωτικό σεμινάριο πάλι, το 1978 στα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη,
σχετικά με τη διδασκαλία της σύγχρονης ποίησης, όπου έθεσε κάποιες νέες βάσεις για την προσέγγιση της νεότερης ποίησης στο σχολείο. Το σχετικό κείμενο,
«Παρανάγνωση, ανάγνωση, φιλολογική ανάγνωση», έγινε αρχικά επιφυλλίδα και
κατόπιν δημοσιεύτηκε πολλάκις.27 Δεν είναι δυνατόν εδώ να συζητήσω τη σημασία του για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικά, αλλά θα πω μόνον τούτο: ανατρέπει τόσο τις έννοιες της «ανάλυσης» και της «ερμηνείας» στο σχολικό πλαίσιο
25. Δ. Ν. Μαρωνίτης, «Οι Αρχαίοι από μεταφράσεις», Φιλόλογος, τχ. 2 (1964), 62. Ο Ν. Βαρμάζης, στο βιβλίο του Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης, ό.π., 42-45 και 55-56, μιλά εκτενώς για τη συμβολή
του Μαρωνίτη τόσο στην ίδρυση του Φιλολόγου όσο και στην υπεράσπιση της μεταρρύθμισης του
1964.
26. Μαρωνίτης, «Νεοελληνικός ανθρωπισμός: Δογματισμός και Ιστορία», Το Βήμα, 23.10.1976.
27. Μαρωνίτης, «Παρανάγνωση, ανάγνωση, φιλολογική ανάγνωση», Το Βήμα, 12.2.1978∙ το
ίδιο στον συλλογικό τόμο Η διδασκαλία της σύγχρονης ποίησης στη Μέση Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, 1978∙ περιλήφθηκε ακόμη στον τόμο Δ. Ν. Μαρωνίτης, Πίσω μπρος: Προτάσεις και υποθέσεις για τη νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία, Αθήνα, Στιγμή, 1986, 183-217.
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όσο και τις διδακτικές πρακτικές που εκπορεύονται από αυτές. Προκρίνει και
δίνει βάθος στην έννοια της ανάγνωσης (συμπορευόμενος με σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής χωρίς να το γνωρίζει μάλλον), ενώ είναι ευφυέστατη διδακτικά η σημασία που δίνει στην «παρανάγνωση» ως εφαλτήριο της διδασκαλίας.
Οι προτάσεις του αυτές δεν προσέχτηκαν από εκείνους οι οποίοι καθόριζαν
τις διδακτικές κατευθύνσεις εκείνη την περίοδο. Το ίδιο ρηξικέλευθες ήταν οι
απόψεις του για το μάθημα της Έκθεσης. Το 1980 ο Μαρωνίτης γράφει τρεις συνεχόμενες επιφυλλίδες γι’ αυτό το θέμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν ξεκινά από
την Έκθεση, καταλήγει σε αυτήν∙ η αφετηρία του είναι η αισθητική αγωγή των
μαθητών. Πρόκειται πάλι για εισήγηση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Δηλώνει την αμηχανία και την καχυποψία του για τον ίδιο τον
όρο της αισθητικής, στον βαθμό που συνδέεται με μια έκτη αίσθηση που γεννά
τον χαρισματικό καλλιτέχνη ή τον χαρισματικό φιλότεχνο και αναφέρεται συνήθως στην καλαισθησία του αστικού κοινού. Στον χώρο του σχολείου, η αισθητική
αγωγή του λόγου συνδέεται συνήθως με τη λογοτεχνία. Ο ίδιος διαφωνεί ριζικά
με αυτό, διότι δημιουργεί ένα είδος γλωσσικής σχιζοφρένειας: ο έντεχνος λόγος
οφείλει να είναι καλαίσθητος και ποικίλος, ενώ ο χρηστικός λόγος επιτρέπεται να
είναι άμορφος και χοντροκομμένος.28
Με αυτή την αφετηρία λοιπόν, βάλει κατά της Έκθεσης. Δεν είναι δυνατόν
να παρατεθούν εδώ τα επιχειρήματά του, αλλά καταλήγουν στην πρόταση της
κατάργησης του μαθήματος και την αντικατάστασή του με μια σειρά ασκήσεων
γραφής στα άλλα μαθήματα του σχολείου, ασκήσεων διασκευής λογοτεχνικών
κειμένων ή ελέγχου των συλλογισμών αυθεντικών δοκιμιακών ή πληροφοριακών κειμένων κ.ο.κ.29 Τις θέσεις του αυτές ανέπτυξε σε ένα συνέδριο της ΟΛΜΕ,
και στην τρίτη επιφυλλίδα αναφέρεται στην αμηχανία που προκάλεσαν, έτσι
ώστε να διατυπώσει την υπόθεση πως «η έκθεση ιδεών, παρά τα συμβατικά και
κατά κανόνα ανούσια θέματά της, αποτελεί έναν χώρο συνωμοσίας μαθητή και
δασκάλου». Ο Μαρωνίτης φθάνει στο σημείο να μιλά για συνθήκη κοινωνικής
υποκρισίας, και καταλήγει πως «η κατάργηση των εκθέσεων ιδεών θα σήμαινε
αναθεώρηση μιας ολόκληρης ιδεολογίας».30
Η τρίτη θεματική, της νεοελληνικής λογοτεχνίας, απαιτεί ειδική διαχείριση, διότι η παρέμβαση του Μαρωνίτη στο λογοτεχνικό πεδίο είναι σύνθετη και δεν εξαντλείται φυσικά στις επιφυλλίδες του. Στη Μεταπολίτευση, η νεοελληνική παραγω28. Μαρωνίτης, «Η αισθητική του λόγου και η αγωγή των μαθητών», Το Βήμα, 16.2.1980. Και
οι τρεις επιφυλλίδες περιλήφθηκαν στον τόμο Δ. Ν. Μαρωνίτης, Μέτρια και μικρά, Αθήνα, Κέδρος,
1987.
29. Μαρωνίτης, «Η υποτίμηση του λόγου και ο λόγος του σχολείου», Το Βήμα, 15.3.1980.
30. Μαρωνίτης, «Έκθεση ιδεών: Εκπαιδευτική συνωμοσία», Το Βήμα, 10.5.1980.
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γή του Μαρωνίτη αυξήθηκε αλματωδώς. Δεν περνά χρονιά που να μην έχει δημοσιεύσεις, ενώ λ.χ. μόνο μέσα στο 1980 καταγράφονται έξι.31 Παράλληλα, εκδίδονται
βιβλία που συγκεντρώνουν κάποια μελετήματά του και κάνουν ακόμη πιο έντονη
την παρουσία του στη Νεοελληνική Φιλολογία. Όπως έχει πει αρκετές φορές και
ο ίδιος, υπήρχε ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τη σύγχρονη λογοτεχνία, από τους φοιτητές (εξού και τα μαθήματα που εκλήθη να κάνει στο πανεπιστήμιο), από τα λογοτεχνικά περιοδικά που πολλαπλασιάστηκαν, από τους θεσμούς που οργάνωναν
ημερίδες και εκδηλώσεις∙ ο ίδιος γινόταν αποδέκτης αυτού του ενδιαφέροντος, είχε
πλέον συνδεθεί με τη νεοελληνική λογοτεχνία και ιδίως με τη νεοτερική ποίηση.32
Το 1975 εκδίδει και αυτοτελώς το μελέτημα Οι εποχές του «Κρητικού» («Λέσχη» 1975). Το ίδιο έτος αξιοσημείωτη είναι η επιμονή του, με δύο επιφυλλίδες,
στην αναγκαιότητα μιας αξιόπιστης και σοβαρής κριτικής της λογοτεχνίας. Η
επιφυλλίδα «Ο πυρετός της δημιουργίας και η βδέλλα της κριτικής» αφορμάται
από τις αναγνώσεις του∙ διαπιστώνει αύξηση της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής
παραγωγής αλλά και σύγχυση των αξιών και των κριτηρίων, συνέπειες και τα δύο
της επτάχρονης δικτατορίας. Θα παραθέσω μια σημείωσή του με την αφορμή
της έκδοσης του πρώτου τόμου της αλληλογραφίας Μαρξ-Έγκελς (1837-1848),
επειδή σχετίζεται και με όσα παρατέθηκαν παραπάνω σχετικά με τους φοιτητές.
Εκεί, ο νεαρός Μαρξ γράφει στον πατέρα του για τα βιβλία που διάβαζε και κρατούσε σχολαστικές σημειώσεις, όλα βασικά βιβλία της ευρωπαϊκής παιδείας. Και
ο Μαρωνίτης γράφει:
Αυτά ο Μαρξ στα χρόνια που μόρφωνε το αγωνιστικό του ήθος και διάλεγε τα
νήματα της επαναστατικής του θεωρίας. Ποιος αρμόδιος αναγνώστης θα πάρει
τον τόμο αυτόν στα χέρια του και τους άλλους που θα ακολουθήσουν για να
υποδείξει στους δικούς μας νέους πώς και πού ενώνεται το ποτάμι που σμίγει
την παράδοση με την επανάσταση, τη θεωρία με την πράξη, την τέχνη με το
πάθος για κοινωνική αλλαγή;33
31. Το 1980 εκδίδονται τρία βιβλία: Δ. Ν. Μαρωνίτης, Όροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη,
Αθήνα, Κέδρος, 1980∙ ο ίδιος, Μίλτος Σαχτούρης: Άνθρωποι – χρώματα – ζώα – μηχανές, Αθήνα,
Γνώση, 1980, αλλά και ο τόμος Κύκλος Σεφέρη, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1980, όπου ο Μαρωνίτης δημοσιεύει τέσσερα μελετήματα: «Τα όρια της ανάγνωσης», σ. 127-143∙ «Η συνομιλία των ποιητών», σ. 144-159∙
«Αντιστάσεις και συγκρότηση του ποιητικού λόγου», σ. 160-180∙ «Η ποιητική ωριμότητα: Η μέθοδος της πρόσθεσης και της αφαίρεσης», σ. 181-192. Σ’ αυτά ας προστεθεί και ένα πέμπτο της ίδιας
χρονιάς: Μαρωνίτης, «Ο φιλέταιρος Οδυσσέας», Το Δέντρο, τχ. 12 (1980), 3-16.
32. Βλ. τη μαρτυρία του Δημήτρη Δασκαλόπουλου για την εποχή της Μεταπολίτευσης, «Μια εκδήλωση», Εντευκτήριο, τχ. 49 (Ιαν.-Μάρτ. 2000) (αφιέρωμα «Σελίδες για τον Δ. Ν. Μαρωνίτη»), 29-30.
33. Μαρωνίτης, «Ο πυρετός της δημιουργίας και η βδέλλα της κριτικής», Το Βήμα, 31.5.1975.
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Σε άλλο σημείο της ίδια επιφυλλίδας χαιρετίζει το ξεκίνημα στήλης κριτικής
της πεζογραφίας σε κυριακάτικη πρωινή εφημερίδα (πρόκειται για τη στήλη του
Αλέξανδρου Κοτζιά στην Καθημερινή) και καταλήγει ότι χρειαζόμαστε όργανα
κριτικής έκφρασης για όλα τα είδη των βιβλίων, ενώ, ειδικά για τη λογοτεχνία,
χρειαζόμαστε επειγόντως ένα περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στην κριτική.
Στη δεύτερη επιφυλλίδα, που αποτελεί συνέχεια της πρώτης («Τα όρια της κριτικής: Η άσκηση της ανάγνωσης»), ξεκινά από τους όρους και τις προϋποθέσεις
της άσκησης λογοτεχνικής κριτικής. Αυτές είναι: α) ο διάλογος με το γλωσσικό
καθεστώς του καιρού μας (φέρνει ως παράδειγμα το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου και συζητά πώς η γλώσσα του κειμένου διαστέλλει και συστέλλει απεριόριστα τα παραδοσιακά όρια της δημοτικής γλώσσας), και β) η ταπεινοφροσύνη
του αναγνώστη απέναντι στο λογοτεχνικό έργο (παράδειγμα εδώ το βιβλίο του
Ι. Α. Σαρεγιάννη, Σχόλια στον Καβάφη, το οποίο υποδεικνύει το αναγκαίο ήθος
του υποψιασμένου αναγνώστη, ενός αγαθού μεσίτη, «ο οποίος δεν διαλαλεί την
τιμή της κρίσης του αλλά καθαρίζει τον αέρα από τους θολούς ατμούς έτσι ώστε
το φως να πέσει σωστά στο άγαλμα της τέχνης»).34
Κάθε ένα από τα επόμενα έτη σημαδεύεται από μια μεγάλης κλίμακας παρέμβαση η οποία εκτυλίσσεται σε αρκετές επιφυλλίδες: το 1976 για την πρώτη μεταπολεμική γενιά με κέντρο την ποιητική και πολιτική ηθική (σε βιβλίο την ίδια χρονιά).
Το 1977 για την επαρχιακή λογοτεχνία και τον Γιώργο Ιωάννου. Τέλος του 1978
ξεκινούν οι επιφυλλίδες για τον Σαχτούρη, οι οποίες εκτείνονται σε όλο το 1979 και
στην αρχή του 1980 (όχι συνεχόμενα).35 Ενδιαμέσως, τα έργα και οι συγγραφείς
που σχολιάζονται είναι το Κιβώτιο του Ά. Αλεξάνδρου, το Πεθαίνω σα χώρα του
Δημήτρη Δημητριάδη, το Περιθώριο ’68-’69 του Μ. Αναγνωστάκη, το Νυχτολόγιο
και οι Δρομοδείχτες του Σινόπουλου, οι Δοκιμές του Σεφέρη, …από το στόμα της
παλιάς Remington του Γιάννη Πάνου. Ανέφερα ονομαστικά τα έργα για να δείξω ότι
είναι λίγα μέσα στα επτά χρόνια που εξετάζουμε, και ότι σε καμία περίπτωση δεν
μπορούμε να πούμε ότι ο Μαρωνίτης επιδίδεται σε λογοτεχνική κριτική. Δεν βλέπει
έτσι τον ρόλο του. Τα έργα που επιλέγει να σχολιάσει είναι εμβληματικά και εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του σχετικά με τη νεοελληνική λογοτεχνία: να
συστήσει τη νεοτερική ποίηση και (στις επιφυλλίδες κυρίως) την πρώτη μεταπολεμική γενιά, η οποία τότε αποκρυσταλλωνόταν ως γραμματολογική ενότητα. Μέσω
της κριτικής, επιδιώκει να διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η
παραγωγή και ο ρόλος της ποίησης σε δύσκολους καιρούς.
34. Μαρωνίτης, «Τα όρια της κριτικής: Η άσκηση της ανάγνωσης», Το Βήμα, 28.6.1975.
35. Περιλαμβάνονται όλες στο βιβλίο του Μίλτος Σαχτούρης: Άνθρωποι – χρώματα – ζώα – μηχανές, ό.π.
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Οι επιφυλλίδες που συγκρότησαν το βιβλίο Ποιητική και πολιτική ηθική
(1976) αποτελούν μια πιο ξεκάθαρη παρέμβαση στο ζήτημα της σχέσης του ποιητή με την Ιστορία.36 Εννοώ πως αυτά που λέγονταν με έναν υπαινικτικό τρόπο σε
προηγούμενες εργασίες εδώ διατυπώνονται ρητά ήδη από τον τίτλο του βιβλίου,
ενώ οι ποιητές που επιλέγονται είναι ποιητές που κράτησαν, μέσα στο πεδίο της
Αριστεράς και παραμένοντας πάντα αριστεροί, μια αιρετική στάση. Οι επιφυλλίδες προέκυψαν από μάθημα που δίδασκε στο πανεπιστήμιο, όπως αντίστοιχα και
οι μεταγενέστερες για τον Σαχτούρη. Ξεκίνησαν, συμβολικά, στην επέτειο του
Πολυτεχνείου του 1975 και, όπως γράφει, το κίνητρο για τη μελέτη των ποιητών
της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς είναι η «γονική» τους σχέση με τη γενιά του
Πολυτεχνείου. Ξεκινά με μια γενική εισαγωγή στη μεταπολεμική ποίηση και συνεχίζει με την προσέγγιση του καθενός από τους τρεις ποιητές (Μ. Αναγνωστάκη,
Ά. Αλεξάνδρου, Τ. Πατρίκιο) χωριστά. Ανιχνεύει στον καθένα τις ενδείξεις μιας
ηθικής που προκύπτει από την πλοκή πολιτικής πράξης και ποιητικής σύμπραξης,
και δεν είναι άλλη από την ηθική μιας διπλής αμφισβήτησης: τόσο της ποιητικής
του υπόστασης όσο και της αριστερής ορθοδοξίας. Το βιβλίο αποτέλεσε τομή
στην κριτική αντιμετώπιση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς και «ένα από τα
διαχρονικότερα ερμηνευτικά παραδείγματα της Μεταπολίτευσης».37 Θα πρέπει
να εξεταστεί, σε άλλο πλαίσιο και συγκριτικά με την εργασία άλλων, όπως του
Αλέξανδρου Αργυρίου και της Σόνιας Ιλίνσκαγια, οι οποίοι εξέδωσαν μελέτες τα
ίδια χρόνια, η συμβολή του Μαρωνίτη στην ανάδειξη και τη μελέτη της πρώτης
μεταπολεμικής γενιάς.38
Οι τέσσερις επιφυλλίδες στο Βήμα για την επαρχιακή λογοτεχνία και το έργο
του Γιώργου Ιωάννου δημιούργησαν, όπως είναι γνωστό, θύελλα αντιδράσεων
οι οποίες κράτησαν αρκετά (διότι και ο Μαρωνίτης επέμενε να τις αναδημοσιεύει).39 Το βιβλίο του Ξ. Α. Κοκόλη, το οποίο συμμαζεύει τη σχετική συζήτηση,
παίρνοντας σαφώς θέση υπέρ του Ιωάννου, ελέγχει τις απόψεις του Μαρωνίτη με
36. Το θέμα ο ποιητής και η Ιστορία τον απασχολεί εκ νέου το 1979∙ βλ. Μαρωνίτης, «Ο ποιητής και η Ιστορία: Ο ρεαλισμός του Καβάφη και ο υπερρεαλισμός του Ελύτη», Το Δέντρο, τχ. 6
(Ιαν.-Φεβρ. 1979), 233-242∙ τώρα και στο Μαρωνίτης, Όροι του λυρισμού στον Οδυσσέα Ελύτη,
ό.π., 37-51.
37. Κώστας Καραβίδας, «Ένας κριτικός του παρόντος: Απόλογος για τον νεοελληνιστή Δ. Ν.
Μαρωνίτη», Το Δέντρο, τχ. 205-206 (Οκτ. 2015), 170-174: 172.
38. Το 1976 κυκλοφόρησε το βιβλίο της Σόνιας Ιλίνσκαγια, Η μοίρα μιας γενιάς, Αθήνα, Κέδρος, 1976. Η ανθολογία της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς με εισαγωγή και επιμέλεια Αλέξανδρου
Αργυρίου στις εκδόσεις Σοκόλη εκδόθηκε το 1982. Βλ. και Δώρα Μέντη, Μεταπολεμική πολιτική
ποίηση: Ιδεολογία και ποιητική, Αθήνα, Κέδρος, 1995, 38.
39. Μαρωνίτης, «Επαρχιακή λογοτεχνία: Ερωτήματα και απορίες», Το Βήμα, 3.6.1977∙ «Τα
μείγματα ασφαλείας και ο γυμνός ομιλητής», Το Βήμα, 2.7.1977∙ «Η παθολογία της επαρχίας και
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υπερβολική αυστηρότητα και μονομέρεια κατά τη γνώμη μου.40 Δεν είναι βέβαια
εδώ η στιγμή να συζητήσουμε εκτενώς τις θέσεις του Μαρωνίτη για την επαρχιακή λογοτεχνία και τον Ιωάννου, προτείνω όμως το όλο θέμα να ξανακοιταχτεί.41
Θα ήθελα μόνον να σημειώσω ότι οι όροι που επέλεξε ο Μαρωνίτης ως πυξίδα
της προβληματικής του, τον «επαρχιωτισμό» δηλαδή και την «επαρχιακή λογοτεχνία», δεν ήταν πειστικοί και ευθύβολοι και εμπεριείχαν εξαρχής μια υποτίμηση,
όσο και αν προσπάθησε να την αρνηθεί. Οι επιφυλλίδες ωστόσο περιέχουν και
απόψεις άκρως ενδιαφέρουσες, ιδίως σε ζητήματα πρόσληψης του Ιωάννου. Για
παράδειγμα, επιχειρεί να διακρίνει το αναγνωστικό κοινό του Ιωάννου σε Θεσσαλονικείς και Αθηναίους, και να επισημάνει τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι
μεν και οι δε γλιστρούν στη μυθοποίηση της πόλης.42
Το ζήτημα της παρέμβασης του Μαρωνίτη στο λογοτεχνικό πεδίο μέσα από
τις επιφυλλίδες του πρέπει να ερευνηθεί συστηματικά σε μεγαλύτερη διάρκεια
χρόνου, πέρα δηλαδή από το 1981. Στο διάστημα που εξετάστηκε εδώ, όπως σημειώθηκε ήδη, δεν ασκεί τη λογοτεχνική κριτική από τη στήλη του. Στα κατοπινά
χρόνια είναι πιθανό να έγραφε συχνότερα για καινούρια βιβλία και νέους συγγραφείς∙ είναι γνωστός ο σάλος που προκάλεσε με τις απόψεις του για την ποιητική
γενιά του ’70, προς το τέλος της δεκαετίας του 1980. Το 1983 ο Πάνος Θασίτης
δημοσίευσε στο Αντί άρθρο με τίτλο «Οι “φιλόλογοι” ή τ’ αλλαγμένο πρόσωπο
της κριτικής», στο οποίο, χωρίς να κατονομάζει τον Μαρωνίτη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επέλαση των πανεπιστημιακών καθηγητών φιλολογίας
οι οποίοι, με το βάρος των γνώσεων, των θεωριών και των πλεγμάτων εξουσίας
που δημιουργούν με τους ακολούθους τους, κατεβαίνουν στον στίβο της λογοτεχνικής κριτικής και σαρώνουν τα πάντα, με κίνδυνο να εκλείψει παντελώς στο
μέλλον η αυθεντική λογοτεχνική κριτική.43 Όσο κι αν ο Θασίτης εκφράζει εδώ
έναν υπερβολικό φόβο, είναι αναμφισβήτητο ότι ο Μαρωνίτης εγκαινίασε το πρόο λαογραφικός ενθουσιασμός», Το Βήμα, 29.7.1977∙ «Επαρχιακές επιλογές; Οι άλλοι δρόμοι», Το
Βήμα, 27.8.1977. Περιλήφθηκαν στον τόμο: Μαρωνίτης, Πίσω μπρος, ό.π., 237-259.
40. Ξενοφών Α. Κοκόλης, Η διαμάχη Μαρωνίτη-Ιωάννου, 1977-2007, Αθήνα, Ίνδικτος, 2008.
41. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον τόμο Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, μεταφραστικά. Πρακτικά ΙΔ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης (27-30 Μαρτίου
2014). Μνήμη Ξ. Α. Κοκόλη, Θεσσαλονίκη, 2016 (ψηφιακή έκδοση), δεν υπάρχει κανένα άρθρο για
το εν λόγω θέμα, αν και απασχόλησε επί μακρόν τον Κοκόλη.
42. Βλ. Β. Αποστολίδου, «O ρόλος της πεζογραφίας στη μυθοποίηση της πόλης: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης», στο Η πόλη στους νεότερους χρόνους: Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις
(19ος-20ός αι.). Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 27-30 Νοεμβρίου 1997), Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2000, 559-572.
43. Πάνος Θασίτης, «Οι “φιλόλογοι” ή τ’ αλλαγμένο πρόσωπο της κριτικής», Αντί, τχ. 227 (18
Μαρτ. 1983), 40.
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τυπο του φιλολόγου ο οποίος μιλά σε επιφυλλίδες για γενικότερα και ειδικότερα
λογοτεχνικά ζητήματα, ένα πρότυπο που ακολούθησαν μετά και πολλοί άλλοι πανεπιστημιακοί νεοελληνιστές. Το αν και σε ποιο βαθμό αυτή η εξέλιξη επηρέασε
το συνολικό πεδίο της λογοτεχνικής κριτικής στη χώρα μας μένει να ερευνηθεί.
Ο Μαρωνίτης είναι παράδειγμα δημιουργικής ανταπόκρισης στα αιτήματα
της Μεταπολίτευσης, μιας εποχής που φλεγόταν από την επιθυμία σύνδεσης του
παρόντος με το παρελθόν, της πολιτικής με την τέχνη. Η δικτατορία και οι οδυνηρές εμπειρίες της είχαν δημιουργήσει τις πολιτικές, συναισθηματικές και ηθικές
υποδοχές για την έξοδό του στη δημόσια σφαίρα. Η παρέμβασή του, ειδικά στα
πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης που μας ενδιαφέρουν, είναι σαφώς ριζοσπαστική και έξω από το mainstream, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που διαλέγει να
θίξει.44 Κατεβαίνει στον δημόσιο στίβο ως πολιτικοποιημένος πανεπιστημιακός
φιλόλογος, αν μου επιτρέπεται ο όρος. Εννοώ ότι, παραμένοντας πάντα φιλόλογος στον τρόπο που προσεγγίζει τη σύγχρονη λογοτεχνία αλλά και τη γλωσσική
και λογοτεχνική εκπαίδευση, παραμένοντας πάντα πανεπιστημιακός που νοιάζεται για τον πανεπιστημιακό θεσμό και τις συνθήκες επικοινωνίας μέσα στο πανεπιστήμιο, ταυτόχρονα είναι ο πρώτος φιλόλογος επιφυλλιδογράφος που έδωσε
σαφές πολιτικό περιεχόμενο στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε. Όσον αφορά
τα ζητήματα της εκπαίδευσης, ο υπερκριτικός του νους διέκρινε καθαρότατα τα
προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες και διατύπωνε προτάσεις οι οποίες έχουν αξία
μέχρι σήμερα. Η προσφορά του στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας δεν
είναι δυνατόν να κριθεί από τη μελέτη των επιφυλλίδων μιας ορισμένης μόνον
χρονικής περιόδου που επιχειρήθηκε εδώ. Οπωσδήποτε όμως εκείνο το οποίο
προκύπτει ως συμπέρασμα είναι ότι η συμβολή του, μέσω των επιφυλλίδων, στο
να έρθει η μεταπολεμική λογοτεχνία –με όλα τα ιστορικά, πολιτικά, ηθικά, τεχνοτροπικά ζητήματα που από τη φύση της αναδεικνύει– κοντά σε ένα ευρύτερο
κοινό είναι πολύτιμη.

44. Ο Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Ανταποκρίσεις από τα δίσεκτα χρόνια: Σχόλια σε μια “συνομιλία” με τον Δ. Ν. Μαρωνίτη», στο Δημήτρης Μαρωνίτης, άνδρας πολύτροπος, ό.π., 71, χαρακτηρίζει
την πολιτική ταυτότητα του Μαρωνίτη ως «μια ταυτότητα που σταδιακά εκβάλλει στο τρίπτυχο
ανθρωπιστική κριτική – δημοκρατική παιδεία – μεταρρυθμιστική προοπτική». Θα συμφωνούσα
απόλυτα με τη διατύπωση αυτή προσθέτοντας τη λέξη «ριζοσπαστική» στη μεταρρυθμιστική προοπτική.
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H επινόηση ενός πολιτισμικού όρου

Έτσι στο ελληνικό θαύμα της ιδεαλιστικής ιστοριογραφίας αντιπαρατάχθηκε ένα λαϊκό θαύμα εκ μέρους της προοδευτικής ιστοριογραφίας
(μαρξιστικής και ποπουλιστικής) το οποίο, όπως και το πρώτο, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικές αναλύσεις της νέας ελληνικής κοινωνίας.
Β. Παναγιωτόπουλος, Τα Νέα, 9.7.1977

Η

αναφορά σε έναν δημόσιο διανοούμενο οποιασδήποτε εποχής –παρότι ο όρος
αφορά κατά βάση τον κόσμο μετά τον Διαφωτισμό– πρέπει οπωσδήποτε να
ξεκινά από μια κύρια παραδοχή: ότι οι όροι του είναι πάντοτε πολεμικοί, ότι συμμετέχει δηλαδή σε μια ευρύτερη συζήτηση στην οποία ο ίδιος κάπως επιλέγει να
τοποθετηθεί και με κάποιον να αντιπαρατεθεί στον δημόσιο αυτό χώρο των ιδεών.1
Υπό αυτή την έννοια, σε ό,τι αφορά τον δημόσιο διανοούμενο, δεν έχει νόημα να
μιλάμε για ένα κλειστό πνευματικό σύμπαν, ούτε για την «πνευματική του βιογραφία». Πρόκειται για μια παραδοσιακή προσέγγιση που αντιμετωπίζει το ατομικό
υποκείμενο ως μια εσωστρεφή οντότητα η οποία παράγει τις ιδέες της μέσα από
ένα σύστημα εξίσου κλειστό, σχεδόν αυτοαναφορικό.2 Ο άνθρωπος των γραμμάτων που παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο, είτε ως ειδικός είτε ως παλαιότερου
τύπου παντογνώστης διανοούμενος (τύπου Ζολά ή Σαρτρ), συμμετέχει πλήρως
στους κοινωνικούς αγώνες της εποχής του, και μάλιστα, όσο μεγαλύτερη είναι η
επιρροή του, τόσο περισσότερο θέτει και τους όρους των ανταγωνισμών αυτών.3
1. Π. Κονδύλης, Ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, Α΄, Αθήνα, Θεμέλιο, 1993 (11987), 28-47.
2. Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Είναι η βιογραφία μια αυταπάτη; Η ζωή ως αληθοφανές μυθιστόρημα και
η ιστοριογραφία», στο Βιογραφία – Αυτοβιογραφία – Ιστοριογραφία. Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 1-2
Νοεμβρίου 2019), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (υπό έκδοση).
3. Για τον νέο τύπο του ειδικού διανοούμενου του 20ού αιώνα, ο οποίος βγαίνει από την ασφάλεια του εργαστηρίου για να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο, αποκλειστικά όμως για τα ζητήματα
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Οι τρεις περίοδοι ωρίμανσης
Θεωρώ ότι ως διανοούμενος που παίρνει θέση απέναντι στα πράγματα, που παρεμβαίνει για να κάνει πράγματα με τις λέξεις του, όπως λέμε, με τις λογοτεχνικές ή
τις στοχαστικές-δοκιμιακές παρεμβάσεις του, ο Δημήτρης Χατζής εμφανίζεται σε
τρεις διαφορετικές φάσεις, στην περίοδο από τον πόλεμο και μετά. Θα πρότεινα, με
άλλα λόγια, να μην διαχωρίσουμε εδώ το πολιτικά στρατευμένο υποκείμενο από
τον λογοτέχνη, τον ιστορικό ή τον δημόσιο διανοούμενο, ούτε να προσπαθήσουμε
να προσαρμόσουμε τον Χατζή σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες στις οποίες μπορεί να μεταπηδά κάποιος, χωρίς όμως αυτό αναγκαστικά να συνιστά για τον ίδιο
μια αλλαγή προσωπείου, με το οποίο προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό κάθε
φορά. Θεωρώ, με άλλα λόγια, ότι από πολύ νωρίς ενυπάρχει στον Χατζή μια έντονη ανάγκη κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου, και δη του ελληνικού κόσμου,
και μάλιστα στη διαχρονική, την ιστορική εξέλιξή του, καθώς και μια ανάγκη του
να παρέμβει με στόχο μια μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και την αναγνώριση
του ανθρώπινου δράματος.4 Και ότι για την επίτευξη των στόχων αυτών χρησιμοποιεί ποικίλα εργαλεία, από την κομματική στράτευση μέχρι τη λογοτεχνία και την
επιστήμη. Σε αυτή την πολυετή πορεία του στην πολιτική στράτευση, την ιστορική
έρευνα και τη λογοτεχνία, εκείνα που αλλάζουν είναι κατά βάση τα εργαλεία, τα
μέσα και η μέθοδος για την κατανόηση και την ερμηνεία, ή την ενσυναίσθηση. Όχι
βέβαια ότι είναι αμελητέο ή δευτερεύον αυτό, όπως θα δούμε. Διότι αλλάζει η ιστορική συγκυρία, κάθε φορά, και αυτό δεν μπορεί να μην επηρεάζει έναν άνθρωπο
που είναι ταυτόχρονα άνθρωπος της δράσης αλλά και ιστορικός, που μελετά δηλαδή τις μεγάλες διάρκειες και παρεμβαίνει στις κρίσιμες στιγμές.5 Δεν είναι δηλαδή
το σημαντικό εδώ να εξετάσουμε τη συνέπεια του ανδρός, ούτε ενδεχομένως το
πόσο συμπαγές είναι το όποιο ιδεολογικό του σχήμα ή οι πολιτικές του απόψεις.6
του πεδίου του, βλ. Δ. Π. Σωτηρόπουλος και Δ. Παναγιωτόπουλος, «“Ειδικοί” διανοούμενοι και
θύλακες χειραφέτησης στο Μεσοπόλεμο: Μεταρρυθμιστές γεωπόνοι και μηχανικοί στην ύπαιθρο
και το άστυ», Mνήμων, 29 (2008), 121-150.
4. Συνολικά γι’ αυτό το ζήτημα, βλ. την πιο ολοκληρωμένη μελέτη για τον Δ. Χατζή, η οποία
μάλιστα ανανέωσε και τη συζήτηση για τον τότε μάλλον ξεχασμένο αυτό λογοτέχνη και διανοητή:
Β. Αποστολίδου, Λογοτεχνία και Ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά: Η παρέμβαση του Δημήτρη
Χατζή, 1947-1981, Αθήνα, Πόλις, 2003.
5. Το σύνολο της δοκιμιακής του παραγωγής στα ελληνικά περιλαμβάνεται στο Δ. Χατζής, Το
πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού: Διαλέξεις και δοκίμια, Αθήνα, Το Ροδακιό, 2005, με εισαγωγή και
επιμέλεια της Β. Αποστολίδου.
6. Q. Skinner, «Ερμηνεία και η κατανόηση των ομιλιακών ενεργημάτων», Θεωρήσεις της πολιτικής: Σχετικά με τη μέθοδο, μτφρ. Γ. Καράμπελας, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2008, 189-225. Βλ.
συμπληρωματικά και Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Η πολιτική και κοινωνική ιστορία στον αστερισμό
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Αυτό θα αφορούσε τις περιπέτειες των ιδεών του, αλλά με έναν τρόπο εντελώς
αφηρημένο και ουσιαστικά ξεκομμένο από το ιστορικό του συγκείμενο. Ούτε και
βέβαια με απασχολεί τόσο η κομματική του ταυτότητα stricto sensu, παρότι αυτή
είναι προφανώς δεδομένη, είναι σαφής και θέτει στον ίδιο διλήμματα και ερωτήματα κάθε φορά.7 Το ερώτημα, ωστόσο, που θέτω εδώ είναι με τι μέσα επιλέγει να
κατανοήσει τον ελληνικό κόσμο, ιδίως της μεταπολεμικής πραγματικότητας, και
με τι εννοιολογικά εργαλεία προσπαθεί να τον ερμηνεύσει. Υπό αυτή την έννοια,
πολιτική και Ιστορία είναι για τον Χατζή οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.8 Η πολιτική υπάρχει για να παρεμβαίνει και να αλλάζει την Ιστορία, η δε συγκυρία
για να θέτει σε αυτήν τους σκληρούς περιορισμούς της. Κατά τα άλλα, ωστόσο,
δεν υπάρχουν ξέχωρα αυτά τα δύο. Με ποια πολιτική θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο,
αυτό έχει σημασία μόνο από την άποψη ότι η οποιαδήποτε πολιτική οφείλει να
είναι ουμανιστική και ανθρωποκεντρική, όπως έχει με ακρίβεια νομίζω περιγράψει ο Δημήτρης Τζιόβας για το συνολικό έργο του Χατζή.9 Από εκεί και μετά, η
κομματική στράτευση ή αργότερα η κομματική αποστασιοποίηση είναι επιλογές
που τις προσδιορίζει η Ιστορία. Δεν είναι στην πρόθεσή μου να υποτιμήσω σημαντικές στιγμές μιας ζωής, κομβικά επεισόδια και απογοητεύσεις, αλλά όλα αυτά
θα ήταν κρίσιμο να τα δούμε σε συσχετισμό με αυτό που επιδιώκει να κάνει κάθε
φορά ο Χατζής, και όχι ως μέρος μιας παραδοσιακής αυτοαναφορικής πνευματικής βιογραφίας, όπως είπαμε, από τη στιγμή που όλα τούτα συναντιούνται με την
Ιστορία και τους κοινωνικούς της αγώνες και αλλάζουν διαρκώς.
Βεβαίως, δυο τρία βιογραφικά στοιχεία είναι εντελώς απαραίτητα.10 Ο Δημήτρης Χατζής γεννιέται στα Γιάννενα, το 1913, από πατέρα δημοσιογράφο
και λόγιο ποιητή. Εντάσσεται στο ΚΚΕ περί τα μέσα της δεκαετίας του ’30, και
συλλαμβάνεται κατόπιν από το καθεστώς Μεταξά. Στην Κατοχή εντάσσεται στο
ΕΑΜ, και το 1947 κατατάσσεται στον Δημοκρατικό Στρατό και καταδικάζεται
κατόπιν ερήμην του δις σε θάνατο. Θα καταφύγει έπειτα στη Ρουμανία και στη
Βουδαπέστη, όπου σπουδάζει Βυζαντινή Ιστορία και Λογοτεχνία. Ο διαπρεπής
των σύγχρονων ιστοριογραφικών προσεγγίσεων (Νόημα – Κείμενο – Συγκείμενο): Μια δοκιμιακή
προσέγγιση», Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία, τχ. 11 (Ιαν. 2015), 245-287.
7. L. Althusser, Μοντεσκιέ: Πολιτική και Ιστορία, μτφρ. Φ. Σιατίτσας, Αθήνα, Πλέθρον, 2005.
8. Βλ. επ’ αυτού, με ειδική αναφορά στον Χατζή και κυρίως στον Τσίρκα, και το κεφάλαιο με
τίτλο «Άνθρωπος και Ιστορία», στο Α. Νάτσινα, Αγγ. Καστρινάκη, Γ. Δημητρακάκης, Κ. Δασκαλά,
Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/2197.
9. Δ. Τζιόβας, «Η πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή: Ουμανιστικός ρεαλισμός και η ποιητική της
μεταβατικής αφήγησης», Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας: Από την ερμηνεία στην
ηθική, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, 409-480.
10. Β. Αποστολίδου, ό.π., 189-201.
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βυζαντινολόγος Ιούλιος Μόραβτσικ (Julius Moravcsik) θα τον βοηθήσει να κερδίσει υποτροφία για την Ακαδημία Επιστημών του Ανατολικού Βερολίνου, όπου
θα εργαστεί ως ερευνητής. Το 1962 ολοκληρώνει στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ
του Βερολίνου τη διατριβή του με θέμα «Μονωδίες για την αλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους», υπό την επίβλεψη του Γιοχάνες Ίρμσερ
(Johannes Irmscher). Το ίδιο έτος επιστρέφει στη Βουδαπέστη, όπου διορίζεται
βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Φιλολογίας, και ιδρύει το Νεοελληνικό Ινστιτούτο. Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 25 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1974, κι
εγκαθίσταται στην Αθήνα οριστικά το 1975. Παντρεύεται ξανά, αναπτύσσει πολύ
έντονη πνευματική δραστηριότητα και πεθαίνει το 1981.
Εκείνο που είναι σημαντικότερο, θα έλεγα όμως, είναι να περιοδολογήσουμε
την πνευματική του διαδρομή, κυρίως μέσα από το ίδιο το έργο του. Η πρώτη
περίοδος, που είναι η περίοδος της Φωτιάς (1946) και της «Μουργκάνας»,11 είναι εκείνη της κομματικής στράτευσης, η πολεμική περίοδος, όπου τα έργα του
έχουν έναν προπαγανδιστικό και διαφωτιστικό χαρακτήρα. Υπάρχουν στο όνομα ενός μεγάλου σκοπού, και εξυπηρετούν ένα μεγάλο ιδεολογικό όραμα, εκείνο
της κοινωνικής επανάστασης, η οποία θα συνοδευτεί από την έλευση ενός νέου
ανθρώπου, σύμφωνα και με τις επιταγές του σοσιαλισμού. Η δεύτερη περίοδος
είναι της συλλογής διηγημάτων Το τέλος της μικρής μας πόλης, έργου που γνωρίζει
δύο εκδόσεις –η πρώτη στην εξορία της Ρουμανίας το 1953–, αλλά που κυρίως
αποκτά τη φήμη του με τη δεύτερη έκδοσή του (η οποία είναι και η οριστική), το
1963. Αυτή είναι η περίοδος του ελεύθερου στοχασμού πάνω στα προβλήματα της
νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, όπου ο ουμανισμός του απελευθερώνεται από
κομματικούς περιορισμούς, βοηθούσης βέβαια και της σπουδής του στις επιστήμες της φιλολογίας και της ιστοριογραφίας. Και, τέλος, η περίοδος μετά το 1975
είναι εκείνη της επιστροφής του στην Ελλάδα, η οποία συνοδεύεται από το σταθερό ενδιαφέρον του για τη διαφώτιση των συμπατριωτών του και την εκλαΐκευση
των επιστημονικών του απόψεων σχετικά με το πρόσωπο του νέου ελληνισμού.12
Εμείς εξετάζουμε εδώ κυρίως τη φάση εκείνη κατά την οποία ο ίδιος έχει πλέον
μετακινηθεί από την κομματική (και τραυματική) στράτευση, και όπου, για την
11. Η νουβέλα «Μουργκάνα» του Δημήτρη Χατζή δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1948 στην
εφημερίδα «Φωνή του Μπούλκες», στη συνέχεια μεταφράστηκε στα γαλλικά από τη Μέλπω Αξιώτη, και το 1979 ο συγγραφέας τη συμπεριέλαβε στον τόμο Δ. Χατζής, Θητεία (αγωνιστικά κείμενα
1940-1950), Αθήνα, Κείμενα, 1979. Όπως σημειώνει η Αγγ. Καστρινάκη, το βιβλίο έχει κατά βάση
προπαγανδιστικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να κριθεί με καλλιτεχνικά κριτήρια∙ βλ. Αγγ. Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Αθήνα, Πόλις, 2005, 462.
12. Για το πολιτισμικό πλαίσιο αυτής της τελευταίας περιόδου, που εδώ κυρίως μας ενδιαφέρει,
βλ. Β. Αποστολίδου, ό.π., 236-299.
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κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων και τις όποιες ερμηνείες του (αλλά και
για την ψυχική του ηρεμία, θα έλεγα), επιλέγει να κάνει πλέον χρήση της επιστήμης της φιλολογίας και της ιστοριογραφίας. Πρόκειται για την επιστημονική ματιά που αρχίζει να υιοθετεί σιγά-σιγά μέσα από τις μελέτες του (και την εσωστρέφειά του) στα χρόνια της υπερορίας, δηλαδή από τις αρχές της δεκαετίας του ’50
και μετά. Καθόλου τυχαία βέβαια, είναι η εποχή που συμπίπτει με τις διαφωνίες
του με το ΚΚΕ, αλλά και την ψυχική του αποστασιοποίηση από αυτό. Την ιστορία –άρα και την όποια πολιτική του θέση– πρέπει να την ερμηνεύσει και να την
προσδιορίσει η Ιστορία, με τις δικές της μεθόδους, και κυρίως με βάση τα σκληρά
πραγματολογικά δεδομένα. Κι έτσι, ενώ ο Χατζής δεν θα απόσχει ποτέ από μια
προοδευτική στάση απέναντι στα πολιτικά πράγματα, θα αλλάξουν, ωστόσο, τα
εργαλεία που χρησιμοποιεί για την κοινωνική του και πολιτική του κριτική, που
θα είναι πλέον αυτά του επιστημονικού λόγου. Η δε υπερορία, παρά τη σκληρότητά της, θα τον βοηθήσει, με την απόστασή της από την πατρίδα, να κατανοήσει
πιο ψύχραιμα την Ελλάδα, τόσο ως πρόβλημα όσο και το παρελθόν της.
Ένα πρώτο πολύ έντονο φανέρωμα αυτής της στάσης έχουμε στο άρθρο του
στο επίσημο κομματικό περιοδικό Νέος Κόσμος, τον Αύγουστο του 1954, ένα
άρθρο που αφορά τα ζητήματα της «συνέχειας» του νέου ελληνισμού, και όπου
σχολιάζει ενδελεχώς την επίσημη ιστορική ερμηνεία του κόμματος στο Σχέδιο
Προγράμματος που είχε δημοσιευτεί τον Μάρτιο του ίδιου έτους στο εν λόγω περιοδικό.13 Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξευγενισμού του ΚΚΕ μετά τον Εμφύλιο, και ανοίγματος σε ευρύτερες συμμαχίες υπό τύπον πατριωτικού μετώπου, το
κόμμα ερχόταν να υιοθετήσει τότε θέσεις που στα ζητήματα της εθνικής ιστορίας
το έφερναν πιο κοντά στην αστική διανόηση και την καθεστωτική εθνική ιδεολογία.14 Κι έτσι έφθανε στην πραγματικότητα να ασπασθεί παλαιότερα στοιχεία
ιστοριογραφικά, γραμματολογικά ή λαογραφικά που επιβεβαίωναν, υποτίθεται,
την τρισχιλιετή συνέχεια του έθνους. Από την πλευρά του ο Χατζής καταπιάστηκε στο άρθρο αυτό με τα ζητήματα της «συνέχειας» του ελληνισμού. Κύρια θέση
του, στη βάση φιλολογικών και ιστοριογραφικών επιχειρημάτων, ήταν ότι «η ρωμέικη-γραίκικη λαότητα στο Βυζάντιο», όπως την αναφέρει το ΚΚΕ, ούτε ήταν
«γραίκικη» (δηλαδή, ελληνική) ούτε και συνδεόταν με την αρχαία Ελλάδα.15 Κατηγορούσε μάλιστα το κόμμα ότι με τις θέσεις του αυτές έφθανε να κάνει ό,τι και
ο ιδεολογικός του αντίπαλος: να φτιάχνει μια νέα Μεγάλη Ιδέα, τη «Μεγάλη Ιδέα
13. Δ. Χατζής, «Γύρω από τα προβλήματα της “συνέχειας”», Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού,
ό.π., 39-84.
14. Το Σχέδιο δέχτηκε κριτική και αποσύρθηκε με παρέμβαση της Μόσχας.
15. Δ. Χατζής, «Γύρω από τα προβλήματα της “συνέχειας”», ό.π., 52-61.
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της Ελληνικής Προοδευτικότητας», που ξεκινάει υποτίθεται από τον Ηράκλειτο
και φθάνει χωρίς διακοπές στο Σχέδιο Προγράμματος του ΚΚΕ.16 Ασκώντας κριτική τόσο στην αστική διανόηση (π.χ. στον Κ. Θ. Δημαρά) όσο και στην αριστερή
(π.χ. στον Ν. Σβορώνο), ο Χατζής, κάνοντας μια ενδεικτική κειμενολογική ανάλυση, καταδεικνύει την απουσία οποιασδήποτε συνέχειας από τον αρχαίο κόσμο
στον κόσμο του νέου ελληνισμού, εξαιρώντας βέβαια τη γλώσσα, η συνέχεια της
οποίας πάντως δεν συνιστά τεκμήριο εθνικής συνέχειας, όπως υποστηρίζει. «Η
νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η λογοτεχνία ενός ολότελα καινούριου κόσμου»,
γράφει χαρακτηριστικά.17 Εξηγεί μάλιστα ότι είναι άλλο η εθνική ιδεολογία που
γεννιέται στα προεπαναστατικά χρόνια –και είναι φυσικό να κάνει χρήση των
στοιχείων του μυθοποιημένου και ένδοξου αρχαίου παρελθόντος για να ενισχύσει
την υπόστασή της–, και άλλο να εκβιάζεται η ιστορική έρευνα ώστε να βρει αναγκαστικά συνέχειες εκεί όπου δεν υπάρχουν.18 Παρεμπιπτόντως, ο Χατζής είναι
ο μόνος διανοούμενος της Αριστεράς που τολμά να ασκήσει κριτική στο Σχέδιο,
και δεν ακολουθείται από κανέναν άλλο. Αντιθέτως, παρότι το Σχέδιο τελικά θα
αποσυρθεί με παρέμβαση της Μόσχας, ο ίδιος θα δεχτεί πολλές επικρίσεις για την
παρέμβασή του από οργανικούς του ΚΚΕ.19

Οι δύο διαλέξεις της Μεταπολίτευσης: Ιστορία – Πολιτική – Πολιτισμός
Οι δύο διαλέξεις στην Αθήνα της Μεταπολίτευσης που θα μας απασχολήσουν
εδώ δίνονται από τον Χατζή περί τα 25 χρόνια αργότερα, αλλά οι απόψεις που εκφράζονται είναι πολύ συγγενικές με το άρθρο στον Νέο Κόσμο. Το ιστορικό πλαίσιο είναι όμως εντελώς διαφορετικό, άρα και το τι θέλει να κάνει ο συγγραφέας
μας με αυτές, στη δημοκρατική Ελλάδα του τέλους της δεκαετίας του ’70.20 Αυτό
αρκεί από μόνο του για να αποκτούν οι ιδέες του μια τελείως διαφορετική επιτελεστικότητα. Οι διαλέξεις δίνονται από τον Χατζή στην Αθήνα, την άνοιξη και το
φθινόπωρο του 1979. Αμφότερες έχουν κοινό θέμα, συζητούν δηλαδή σχετικά με
16. Ό.π., 56.
17. Ό.π., 84.
18. Ό.π., 84.
19. Β. Αποστολίδου, ό.π., 214-216.
20. Βλ. Γ. Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 1974-1990: Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2008 (12001), όπως και Δ. Π. Σωτηρόπουλος,
«Η μετάβαση στη δημοκρατία το 1974: Σχετικοποιώντας μια “τομή”» και «Πολιτική, κράτος, κοινωνία: Τομές και συνέχειες από τη προδικτατορική στη μεταπολιτευτική Ελλάδα», στο Αρ. Πασσάς, Δ. Π. Σωτηρόπουλος, Αθ. Τριανταφυλλοπούλου, Θ. Τσέκος (επιμ.), Οι θεσμοί στην Ελλάδα της
Μεταπολίτευσης: Αποτίμηση μιας αντιφατικής περιόδου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2016, 15-68.
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το πρόσωπο του νέου ελληνισμού και τη σχέση παράδοσης και ανανέωσης (νεοτερικότητα θα τη λέγαμε σήμερα εμείς). Η διαλέξεις στον Φιλοπρόοδο Σύλλογο
είναι πιο εκτενείς και αναλυτικές, ενώ εκείνη της Εταιρείας Σπουδών είναι πιο
πολεμική, θα έλεγα, κάτι που το ευνοεί η παρουσία εκεί του Χρ. Γιανναρά με τις
νεο-ορθόδοξες απόψεις του.21 Θα πρότεινα ως εκ τούτου να σταθούμε κυρίως
στις πρώτες· άλλωστε οι διαφορές τους επί της ουσίας είναι ανύπαρκτες.
Ο Χατζής ξεκινά διαχωρίζοντας την προβληματική του σε τρία επίπεδα. Αντιμετωπίζει δηλαδή το πρόβλημα του νέου ελληνισμού «σαν πραγματικότητα ιστορική, σαν ιδεολογία και σαν πρόβλημα σημερινό».22 Η ανάλυσή του ενέχει, συνεπώς, μια τριπλή διάσταση, ιστοριογραφική, πολιτική και πολιτισμική. Έτσι, η
κάθε του επισήμανση έχει τρεις στόχους. Η ιστοριογραφία (μέσα από την υψηλή
εκλαΐκευση) είναι το μέσον για να αποδειχθεί και να επαληθευτεί ορθολογικά το
επιχείρημά του, ώστε να είναι πειστικό και νομιμοποιημένο. Η πολιτικο-ιδεολογική διαπραγμάτευση σκοπό έχει, από την πλευρά της, να αντιπαρατεθεί στους
λογής λογής λαϊκισμούς, αριστερούς και δεξιούς. Ενώ, τέλος, η πολιτισμική, να
λειτουργήσει για την ελληνική κοινωνία και το άτομο ως πυξίδα προσανατολισμού για το μέλλον.
Ξεκινώντας από το ιστοριογραφικό επιχείρημα, ο Χατζής δείχνει ότι το εθνικό
κράτος και η εθνική συνείδηση είναι καθαρά νεοτερικές ιδέες, και άρα το ξεπέρασμα του μεσαιωνικού πνεύματος, το οποίο διατηρούσε απολύτως διακριτές τη
λόγια κουλτούρα από τη λαϊκή παράδοση, είναι εκείνο που θα διασφάλιζε στη νέα
αυτή εθνική κοινωνία την αυτοσυνείδησή της. Ωστόσο, το ελληνικό παράδοξο
ήταν ότι το μεσαιωνικό πνεύμα διατηρήθηκε και στο πλαίσιο του νέου εθνικού
κράτους. Το ερώτημα ήταν τι γινόταν με τον λαϊκό πολιτισμό σε αυτό το νέο πλαίσιο. Δύο είναι, όπως λέει, οι δρόμοι που διανοίγονται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις: ο λαϊκός πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει είτε εργαλείο του εθνικισμούσωβινισμού23 είτε πρόσφορο υλικό για τον λαϊκισμό. Στην ελληνική περίπτωση
θα δούμε να αναδύονται στην πορεία του νέου ελληνισμού έντονα και τα δύο
φαινόμενα. Ειδικά ο λαϊκισμός, για τον οποίο θεωρεί ότι φέρει ευθύνη η αστική
προοδευτική διανόηση, ιδίως του μεσοπολέμου (η οποία υποτίθεται πολεμούσε
έτσι τον λογιοτατισμό), συνιστά αναίρεση του νέου ελληνισμού, διότι η ύπαρξη
του τελευταίου προϋποθέτει ακριβώς την υπέρβαση της λαϊκής παράδοσης της
κλειστής μεσαιωνικής κοινότητας.24
21. Βλ. επ’ αυτού την εισαγωγή της Β. Αποστολίδου στις διαλέξεις του Χατζή, Το πρόσωπο του
Νέου Ελληνισμού, ό.π., 24-25.
22. «Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού», στην ομότιτλη συλλογή δοκιμίων του, ό.π., 192.
23. Ό.π., 197.
24. Ό.π., 214-219.
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Αν η αστική διανόηση –κι εδώ ερχόμαστε στο ιδεολογικό επιχείρημα– είχε
φροντίσει να αξιοποιήσει ως μέρος της «εθνικής δημιουργίας»25 τα στοιχεία του
λαϊκού πολιτισμού, τότε ο κίνδυνος αυτός θα είχε εξαλειφθεί, αλλά δυστυχώς
η ευκαιρία εκείνη χάθηκε, όπως σημειώνει. Εντέλει ούτε ο δημοτικισμός, στον
οποίο συνυπήρξαν άλλωστε αστοί και σοσιαλιστές, δεν πέτυχε να φθάσει σε μια
πλήρη σύνδεση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, κι έμεινε ουσιαστικά ανολοκλήρωτος.26 Ακόμη χειρότερα εργαλειοποίησαν το λαϊκό στοιχείο οι αριστεροί διανοούμενοι, οι οποίοι, όπως λέει ο Χατζής, στο όνομα του «αντιαρχοντισμού, της
προοδευτικότητας και μάλιστα και της επαναστατικότητας», μετέτρεψαν τον
λαϊκισμό σε πολιτική ιδεολογία.27 Πρόκειται για μια εξιδανίκευση του λαϊκού
που αποθεώνει τον Μακρυγιάννη, τον Θεόφιλο, τον Καραγκιόζη ή τους μπουζουκτσήδες, και στην οποία συναντώνται στον ελληνικό 20ό αιώνα, όπως αναφέρει, μαζί φιλελεύθεροι και αριστερίζοντες.28 Περισσότερο συνεπείς, αλλά όχι
λιγότερο φορείς του λαϊκισμού, θεωρεί τους νεο-ορθόδοξους, που όταν μιλούν
για επιστροφή στις ρίζες αναφέρονται τουλάχιστον στην ορθόδοξη παράδοση. Οι
υπόλοιποι άραγε σε τι αναφέρονται όταν μιλάνε για μια τέτοια επιστροφή;29 Για
όλους αυτούς τους λόγους είναι που πιστεύει ότι το ελληνικό έθνος, ακόμη και
μετά την ανεξαρτησία του υπό ένα εθνικό κράτος, δεν έχει καταφέρει να σπάσει
πλήρως και οριστικά τα δεσμά των μεσαιωνικών δυνάμεων.
Το καταληκτήριο ερώτημά του είναι το πιο κρίσιμο για τη στοχαστική του παρέμβαση: και τώρα τι κάνουμε ως έθνος, ως νέος (πραγματικά νέος) ελληνισμός;
25. Ό.π., 217.
26. Για τον δημοτικισμό και τους πολιτισμικούς πολέμους γύρω από αυτόν, βλ. Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Εθνοτισμός, εθνικισμός και πολιτισμικοί πόλεμοι στο fin du siècle (1890-1916)», στο
Δ. Α. Σταματόπουλος (επιμ.), Πόλεμος και επανάσταση στα οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ός αι.),
Αθήνα, Επίκεντρο, 2019, 329-345.
27. Για το θέμα αυτό πολύ ενδιαφέρουσα είναι η συμβολή του Γιώργου Γιαννουλόπουλου, Διαβάζοντας τον Μακρυγιάννη: Η κατασκευή ενός μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον Θεοτοκά, τον Σεφέρη
και τον Λορεντζάτο, Αθήνα, Πόλις, 2003.
28. Βλ. Αγγ. Καστρινάκη, «Δημήτρης Χατζής: Το έπος της πίστης και το δράμα της δυσπιστίας»,
Η φωνή του γενέθλιου τόπου, Αθήνα, Πόλις, 1997, όπως και Γιώργος Γιαννουλόπουλος, Τρία δοκίμια για τη νεοελληνική ιδεολογία, Αθήνα, Πόλις, 2016, ιδίως σ. 82-126, όπου το τρίτο δοκίμιο, για
τη νοσταλγία της λαϊκής ρίζας και τη μετάβαση από την παραδοσιακή κοινωνία στη νεοτερικότητα.
29. Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύει και ο Γ. Παπαθεοδώρου την παρέμβαση του Χατζή στο σημείο αυτό: «Το δίπολο, ανάμεσα στο οποίο προσπαθεί να αρθρώσει το κεντρικό του επιχείρημα
ο συγγραφέας, αφορά αφενός μεν την “αστική δημαγωγία” αφετέρου δε τον “τρυφερό λαϊκισμό
μας”. Από τη μια μεριά, δηλαδή, έχει να αντιμετωπίσει τη συσσωρευμένη μυωπική γνώση, με τις
σκόπιμες αλλοιώσεις και παραχαράξεις της Ιστορίας, και από την άλλη, τις βολικές μυθολογίες
για την επινοημένη παράδοση “εθνικής γνησιότητας”»∙ βλ. Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Παρουσίαση γραμματολογιών ΝΕΛ», στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, http://www.greek-language.gr/
greekLang/literature/studies/grammatologies/guide.html.
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Πρόκειται για το πολιτισμικό επιχείρημα, που για τον Χατζή είναι εντελώς ξεκάθαρο: το παλιό διακύβευμα παραμένει, κι έχει να κάνει με την οριστική υπέρβαση
του μεσαιωνικού μας πνεύματος. Και η ανάγκη τώρα επιτείνεται καθώς, όπως υπογραμμίζει χωρίς να αφήνει δυνατότητες παρερμηνείας, «Μόνο από τον δρόμο
αυτόν έχουμε να πάμε, γιατί σε έναν κόσμο που γίνεται ενιαίος και ομοιόμορφος
σε όλη τη γη δεν έχουμε να σωθούμε με καμιά χλαμύδα αρχαιοελληνική, με καμιά
φουστανέλα και κανένα ράσο. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο “υπάρχω” σημαίνει μονάχα “δημιουργώ”. Και θα υπάρξουμε κι εμείς, όσο μπορούμε να μιλούμε τη μία
και μόνη παγκόσμια σημερινή γλώσσα με την ελληνική μας φωνή».30
Ποιος θα είναι, ωστόσο, ο πολιτικός φορέας αυτής της ανάτασης και της υπέρβασης; Εδώ ο Χατζής έχει λιγότερα να πει και γίνεται, κλείνοντας τις διαλέξεις του, πιο
αόριστος και ίσως μελαγχολικός, αν και όχι εντελώς απαισιόδοξος. Με δεδομένη
την απομάκρυνσή του τόσο από το παραδοσιακό ΚΚΕ όσο όμως και από το ΚΚΕ
εσωτερικού, καθώς και τη σταθερή, όπως ισχυρίζεται, αδυναμία της αστικής τάξης
να εκπληρώσει το καθήκον της, τους προηγούμενους δύο αιώνες, θεωρεί ότι το
βάρος αυτό θα πρέπει να το αναλάβουν «οι ζωντανές δυνάμεις αυτού του τόπου, οι
νέες δυνάμεις του, όσο κι αν είναι αδιαμόρφωτες ακόμα, ακαθοδήγητες, ασυγκρότητες και σκορπισμένες σε διαφόρους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς».31
Ο Δ. Χατζής, εκτός από ιστορικός και φιλόλογος, υπήρξε πρωτίστως λογοτέχνης, και αυτή την ιδιότητα δεν πρέπει να την ξεχνάμε στην ανάλυσή μας, πιθανότατα βαραίνει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Σημαίνει ειδικά ότι οι
χορδές του καλλιτέχνη είχαν τη δυνατότητα, παρά το κλίμα του γενικευμένου ενθουσιασμού της Μεταπολίτευσης, να αντιλαμβάνονται τόσο τις θετικές μετατοπίσεις όσο και την κρυμμένη παθολογία και τα μελλοντικά αδιέξοδα πολιτικής
και κοινωνίας. Πόσο μάλλον που ο συγγραφέας της Μικρής μας πόλης ήταν ένας
λογοτέχνης που διέθετε το ένστικτο να αφουγκράζεται αυτήν ακριβώς τη διάσταση: τους κοινωνικούς κόσμους του μεταιχμίου, εκείνους τους κόσμους, με άλλα
λόγια, που βρίσκονται σε οριστική υποχώρηση, δίχως όμως να έχουν αναδυθεί
ακόμη άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά σύμπαντα που να τους συμπεριλάβουν
σε μια καινούργια προοπτική.32 Από αυτό το παρατηρητήριο της κρίσης ήταν
λοιπόν που γνώριζε, όσο κανείς άλλος της γενιάς του, να παρατηρεί και να μελετά
τον ελληνικό κόσμο ο Χατζής, με αυτόν τον κόσμο τον μεταιχμιακό ταυτιζόταν
και ψυχικά, θα έλεγα, κι εκεί είχε να κάνει τις πιο βαθιές παρατηρήσεις του. Και
30. Δ. Χατζής, «Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού», ό.π., 244.
31. Ό.π., 245.
32. Βλ. μεταξύ άλλων γι’ αυτόν τον κόσμο του μεταιχμίου, Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Στις ρίζες
της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας: Η υπερπολιτικοποίηση και η γενιά του ’70», Νέα Εστία, τχ. 1875
(Δεκ. 2017), 769-783.
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μάλιστα τη στιγμή που ο κόσμος αυτός –μέσα σε γενικευμένη βελτίωση του επιπέδου ζωής του και μετά την εδραίωση της δημοκρατίας– έδειχνε να αισθάνεται
πιο αισιόδοξος από ποτέ. Ο Χατζής δεν συμμερίζεται τυφλά αυτή την αισιοδοξία,
διότι γνωρίζει αυτό που μόλις είδαμε: ότι ο κοινωνικός και άρα ο πολιτικός μετασχηματισμός δεν έγινε με όρους μιας σταδιακής και συνειδητοποιημένης μετάβασης, αλλά εντελώς απότομα και εν μέρει βίαια, και μάλιστα ταχύτατα, στα όρια
μιας γενιάς. Σαν τους ήρωες της Μικρής μας πόλης, τα ατομικά υποκείμενα της
Μεταπολίτευσης πάνε κάπου σπρωγμένοι από τη συγκυρία και την ψευδαίσθηση
της συλλογικής ευδαιμονίας, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς πού πάνε. Δεν ξέρουν
δηλαδή με ποια εθνική ταυτότητα, με ποιες πολιτισμικές αναφορές, με τι βαθμό
αυτογνωσίας, καλούνται να συνεχίζουν τη ζωή τους στο νέο πλαίσιο της μικροαστικής τους καταναλωτικής ζωής, αλλά και με ποια υλικά να συναντηθούν και
να συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσμιο πολιτισμό, που τους χτυπά
πλέον υποχρεωτικά την πόρτα θέτοντας νέα διλήμματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
ταυτόχρονα γίνονται αποδέκτες και κοινωνοί μιας σειράς ανούσιων λαϊκιστικών
ιδεολογημάτων, τόσο από τη Δεξιά όσο και από την Αριστερά, τα οποία τους
εμποδίζουν να συναντηθούν ισότιμα με τον υπόλοιπο σύγχρονο κόσμο.

Συμπέρασμα
Ποια ήταν λοιπόν η πρόθεση του Χατζή με τις ομιλίες αυτές στα τέλη της δεκαετίας του ’70; Διαβάζοντας τα εν λόγω κείμενα, ποια είναι η ενδολεκτική τους
ισχύ, όπως θα έλεγε και ο Σκίννερ ή ο Ώστιν;33 Όχι μόνο δηλαδή τι θέλει να πει
ο συγγραφέας τους, και με τι κίνητρο, όσο κυρίως τι θέλει να κάνει με τις λέξεις
του, ποιες είναι οι προθέσεις σε σχέση με το έργο του αυτό; Πιστεύω ότι με βάση
αυτά που δείξαμε παραπάνω, δεδομένου επίσης του κοινωνικού φαντασιακού
της εποχής αυτής, της πλούσιας περιρρέουσας πνευματικής ατμόσφαιρας και του
απογοητευτικού πολιτικού και κοινωνικού συγκείμενου,34 τουλάχιστον σε ό,τι
33. Q. Skinner, «Νόημα και κατανόηση στην ιστορία των ιδεών», Θεωρήσεις της πολιτικής…,
ό.π., 116-168∙ Τζ. Λ. Ώστιν, Πώς να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις, μτφρ. Χρ. Χάρης, Αθήνα,
Εστία, 2003, και R.G. Collingwood, Μια αυτοβιογραφία, μτφρ. Ξ. Κομνηνός, εισαγ. Χ. Γκ. Γκάνταμερ, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007.
34. Όπως έλεγε σε συνέντευξή του στον Δ. Γκιώνη, στην Ελευθεροτυπία της 4ης Μαρτίου 1980,
«Είναι αλήθεια ότι τον πρώτο καιρό ήθελα να φύγω. Δεν μπορούσα να καταλάβω την αναρχία, την
αταξία, την ασυνέπεια, την έλλειψη αγωγής και σεβασμού των συνανθρώπων μου. Η έλλειψη οργάνωσης, η έλλειψη καθορισμένων δικαιωμάτων δικών μου, δικών σου, κατάλοιπο μιας κοινωνίας
που δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα, με τρέλαιναν κυριολεκτικά…».
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αφορούσε τις δυνάμεις της προόδου με τις οποίες ήθελε να ταυτίζεται ο Χατζής, η
πρόθεσή του είναι καθαρά διαφωτιστική, με όρους πάντα υψηλής εκλαΐκευσης.35
Οι λέξεις του εμπεριέχουν αυτή την επιτελεστικότητα, να διαφωτίσουν την ελληνική κοινωνία σε σχέση με την εθνική της ταυτότητα. Και το μείζον είναι ότι
αυτό επιχειρεί να το κάνει με τα εργαλεία του ειδικού διανοούμενου, όπως θα λέγαμε, δηλαδή με τα επιστημονικά εργαλεία της ιστοριογραφίας και της κριτικής
φιλολογίας.36 Όχι, όπως παλιότερα, με τα εργαλεία της κομματικής διαφώτισης,
στο όνομα των κομματικών στοχεύσεων και προτεραιοτήτων. Με βάση αυτά λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στη διάλεξή του στην Εταιρεία Σπουδών: «Η παράδοση
κάθε λαού είναι η εθνική του ιστορία. Δεν ξέρω για κανέναν λαό άλλη παράδοση
έξω από την πορεία της εθνικής του ανάπτυξης, μια πορεία που περιλαβαίνει την
εξωτερική και εσωτερική του ιστορία, τις πολιτικές του τύχες, τους κοινωνικούς
σχηματισμούς και μετασχηματισμούς που συγκρότησε και που ξεπέρασε, και την
πνευματική του δημιουργία. Έτσι νομίζω και για το Νέο Ελληνισμό. Αν παράδοσή του δεν είναι κάποια “αιώνια ελληνικότης” και δεν είναι η ταύτισή του με τον
35. Στην παραπάνω συνέντευξη αναφέρει επίσης, στη βάση πολύ διεισδυτικών παρατηρήσεων
πολιτισμικής φύσης: «Η στάση ενός πνευματικού ανθρώπου πάνω σ’ αυτό είναι τριών λογιών: α) εκείνων που θεληματικά, ενσυνείδητα θα σωπάσουν∙ δεν θέλουν να θίξουν τα κακώς κείμενα, αντίθετα
θέλουν να επωφεληθούν απ’ αυτό για τα δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα, β) εκείνων οι οποίοι μπορούν
να επαναλαμβάνουν χωρίς δυσκολία τα ίδια πράγματα∙ ακόμα, θα ’λεγα, από μια δημαγωγική τάση, να
ζούνε από αυτή την αγωνία, από αυτή την αντίθεση, και γ) υπάρχει η κατηγορία εκείνων οι οποίοι θα
ήθελαν να πουν κάτι ολοκληρωμένο πάνω σ’ αυτά τα πράγματα. Θέλω, λοιπόν, για μια ακόμη φορά να
εξομολογηθώ ότι θέλω να είμαι κι εγώ με αυτούς που δεν μπορούν να βρουν αυτό το ολοκληρωμένο
πράγμα που έχει να πει κανείς πάνω σε κάθε ζήτημα. Για όλα υπάρχουν οι αντίθετες όψεις, η δυσκολία να συνεννοηθείς, η δυσκολία να έχεις μια ξεκάθαρη και οριστική γνώμη σε κάθε τι. Έχουμε μια
δυσκολία να συλλάβουμε τα πράγματα διότι δεν είναι μονάχα δικά μας προβλήματα, αλλά όλων των
προηγμένων χωρών της Ευρώπης, με τη διαφορά ότι εμείς δεχόμαστε και πίνουμε το μαύρο ζουμί των
προβλημάτων των προηγμένων χωρών, ενώ έχουμε και τα προβλήματα της υπο-ανάπτυξής μας που
θα τα έχουμε οξύτερα στα χρόνια που έρχονται. Κι έτσι βρισκόμαστε μάλλον παγιδευμένοι σ’ αυτή τη
χώρα, που χαρακτηρίζεται από μια πνευματική καθυστέρηση των μεγάλων μαζών δυσανάλογη με την
οικονομική τους ανάπτυξη. Θα ’λεγα, λοιπόν, πως χωρίς να παραιτηθούμε, χωρίς να θέλουμε να υπεκφύγουμε και να σωπάσουμε, θα πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε το σωστό. Με λίγα λόγια η ευθύνη του
πνευματικού ανθρώπου σήμερα είναι δέκα φορές μεγαλύτερη».
36. Αυτή είναι βέβαια και η περίπτωση του Ν. Σβορώνου, που επιστρέφει κι αυτός τότε στην
Ελλάδα μετά από μια μακρά περίοδο εξορίας, μόνο που ο βυζαντινολόγος αυτός κινείται σε μια
διαφορετική γραμμή αντίληψης περί έθνους, την οποία έχει επικρίνει από νωρίς ο Χατζής ήδη στο
κείμενο «Γύρω από τα προβλήματα της “συνέχειας”», ό.π., 65∙ βλ. και Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Η
επιστήμη ως ιδεολογικό πρόταγμα (projet): Ο Ν. Σβορώνος και η εθνική ιστοριογραφία στην εποχή
των μεγάλων ιδεολογιών», Νέα Εστία, τχ. 1850 (Δεκ. 2011) (τεύχος αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο),
934-961. Για τη σχέση ιδεολογίας, στρατευμένης διανόησης και επιστήμης, βλ. και πολλά κείμενα
του Φ. Ηλιού, Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα, επιμ. Άννα Ματθαίου, Στρατής
Μπουρνάζος, Πόπη Πολέμη, Αθήνα, Πόλις, 2007.
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λαϊκό του πολιτισμό της κλειστής, αγροτικής μεσαιωνικής του κοινότητας, τότε
και του Νέου Ελληνισμού η παράδοση δεν είναι παρά η εθνική του ιστορία, που
δεν υπάγεται σε αυτά αλλά τα εμπεριέχει και αυτά σαν στοιχεία της: και τον Ελληνισμό της δηλαδή και το λαϊκό του πολιτισμό».37
Έτσι, ο όρος του λαϊκισμού παίρνει εδώ πολιτισμικό περιεχόμενο, τόσο κατά
της δεξιάς-εθνικιστικής όσο και κατά της αριστερής-λαϊκότροπης διανόησης. Δεν
είναι πια περιγραφικός και ουδέτερος, όπως ίσως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά
ούτε και μια επιστημονική έννοια, όπως θα γίνει αργότερα, μέσα από την επεξεργασία της από τους πολιτικούς επιστήμονες.38 Δεν έχει, με άλλα λόγια, ακόμη πολιτικοποιηθεί ούτε εργαλειοποιηθεί. Δεν έχει γίνει φυσικά ακόμη ούτε και
εννοιολογικό εργαλείο που «όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει», με το οποίο
να επιδιώκει κανείς να ερμηνεύσει τα πάντα στην ελληνική ιστορία, όπως έγινε
αργότερα και μέχρι πρόσφατα της μόδας από μια ορισμένη διανόηση.39 Δεν έχει
έρθει ακόμη στη διακυβέρνηση της χώρας άλλωστε ούτε και ο βασικός πολιτικός
φορέας του σύγχρονου λαϊκισμού, ώστε η έννοια να εμβαπτιστεί στους παραταξιακούς ανταγωνισμούς της περιόδου.40 Εκείνο που ενδιαφέρει τον Χατζή εδώ
είναι ο πολιτισμικός λαϊκισμός. Είναι δηλαδή το διανοητικό εκείνο ιδεολογικό και
νοοτροπιακό φαινόμενο που, είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή του εκδοχή, έχει
σκοπό να διαιωνίζει τη μεσαιωνική μας παράδοση, είτε ως εθνοκεντρική τρισχιλιετή συνέχεια και αρχαιολαγνεία είτε ως εξιδανίκευση κάθε «λαϊκού» στοιχείου,
αντίστοιχα. Αλλά ο αντίπαλος παραμένει ο μεσαιωνισμός, του οποίου ο Χατζής
έχει σωστά διαβλέψει την επιμονή να επιβιώνει και να αναπαράγεται, ακόμη και
37. Δ. Χατζής, «Παράδοση και ανανέωση στο Νέο Ελληνισμό», Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού, ό.π., 169.
38. Η σχετική συζήτηση είναι πολύ μεγάλη, βλ. ενδεικτικά Jan-Werner Müller, Τι είναι ο λαϊκισμός;, μτφρ. Δ. Η. Αντωνίου, Αθήνα, Πόλις, 2017∙ C. Mudde και C.R. Kaltwasser, Λαϊκισμός: Μια
συνοπτική εισαγωγή, μτφρ. Ελ. Κοτσυφού, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2017. Για τις πιο σύγχρονες
μεταλλάξεις του ως εθνολαϊκισμός, βλ. P.-A. Taguieff, Ο εξτρεμισμός και τα είδωλά του, πρόλ.μτφρ. Α. Πανταζόπουλος, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2017∙ και στα ελληνικά, ενδεικτικά, βλ. Α. Πανταζόπουλος, Λαϊκισμός και εκσυγχρονισμός, 1965-2005, Αθήνα, Εστία, 2011, ενώ στην αντίθετη
θεωρητική πλευρά, που αντιμετωπίζει τον λαϊκισμό ως σύμφυτο με τη σύγχρονη δημοκρατία και
ως αναγκαία της συνθήκη, βρίσκεται ο Ε. Laclau, Για την επανάσταση της εποχής μας: Κοινωνική
εξάρθρωση, ηγεμονία και ριζοσπαστική δημοκρατία, εισαγ.-μτφρ. Γ. Σταυρακάκης, Αθήνα, Nήσος,
1997, ενώ μια διαφορετική ανάγνωση επιχειρεί και ο ιστορικός Α. Λιάκος, «Περί λαϊκισμού», Τα
Ιστορικά, τ. 6, τχ. 10 (1989), 13-28.
39. Απέναντι στη μονοδιάσταση τάση υπερερμηνείας της ελληνικής κοινωνίας με όρους λαϊκισμού έχουν αντιταχθεί οι Β. Βαμβακάς και Π. Παναγιωτόπουλος, Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80:
Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, Αθήνα, Το Πέρασμα, 2010 (βλ. την εισαγωγή τους, σ.
XXXI-LXXI).
40. Άγγ. Ελεφάντης, Στον αστερισμό του λαϊκισμού, Αθήνα, Ο Πολίτης, 1991.
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στον προχωρημένο 20ό αιώνα. Κι εκεί έγκειται η διαφωτιστική του παρέμβαση.41
Με τούτο έχει να κάνει και η επιστροφή του αυτή καθαυτή στην Ελλάδα μετά το
1975, εξού και συνοδεύεται από πλήθος δημόσιων παρεμβάσεων, συνεντεύξεων,
από πυκνή αρθρογραφία (ιδίως στο Αντί), αλλά και μαθήματα στο πανεπιστήμιο Πατρών (έστω μόνο για λίγο, εξαιτίας αντιδράσεων από σκοταδιστικούς κύκλους) κ.λπ. Υπάρχει ακόμη και η δεδηλωμένη πρόθεσή του για τη διεύθυνση
μιας σειράς εκλαΐκευσης σχετικά με ζητήματα της ιστορίας του νέου ελληνισμού,
η οποία τελικά ναυαγεί διότι, όπως εξηγεί, δεν βρίσκει πρόθυμο εκδότη να στεγάσει το όραμά του.42
Έχω αναφέρει ξανά με άλλη ευκαιρία43 ότι στην Ελλάδα μάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για «Δημοκρατία των Γραμμάτων» (République des Lettres),
αλλά για «Δημοκρατία των Δασκάλων» (République des Maîtres), και ο Χατζής
μαζί με λίγους ακόμη αυτή την περίοδο –ο Δ. Ν. Μαρωνίτης είναι οπωσδήποτε ένας ακόμη από αυτούς– ενσαρκώνει αυτό ακριβώς το πρότυπο. Η πρόθεσή
του είναι όμως μαζί και ανθρωπιστική, διότι άλλωστε αυτός είναι ο χαρακτήρας
του συνόλου του έργου του, φιλολογικού, δοκιμιακού και πεζογραφικού. «Ανθρωπιστικό» σημαίνει εδώ τη λογοτεχνική εκείνη χειρονομία που, πέρα από τα
απρόσωπα ιστορικά φαινόμενα και τις μεγάλες μετατοπίσεις –των οποίων έτσι
κι αλλιώς είναι ο ίδιος βαθύς μελετητής–, συναισθάνεται ακόμη βαθύτερα τα διλήμματα και τα αδιέξοδα των ατομικών υποκειμένων, και αναζητά να τους δώσει
εργαλεία προσανατολισμού στη νέα εποχή.44 Θα μπορούσε μάλιστα κανείς εδώ
να κάνει μια άσκηση, και να αντικαταστήσει τη λέξη «σοσιαλισμός», όπου τη
συναντά στα γραπτά του Χατζή αυτή την περίοδο, με τη λέξη «ανθρωπισμός».
41. Β. Αποστολίδου, ό.π., 201, κάτι που το ισχυριζόταν σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Χατζή
και ο κριτικός Δ. Ραυτόπουλος, που συνεργάστηκε τότε στενά μαζί του.
42. Θα σχεδιάσει και θα διευθύνει πάντως το περιοδικό Το Πρίσμα, που εκδόθηκε για λίγους
μήνες μόνο, από το 1980 ώς το 1981, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και πρόλαβε να βγάλει μόνο
4 τεύχη. Η μεγάλη πρωτοτυπία του περιοδικού είναι ότι δεν φιλοξενούσε καθόλου ελληνική λογοτεχνία, παρά μόνο μεταφρασμένη (κυρίως ευρωπαϊκή) πεζογραφία και ποίηση, γεγονός που δίνει
το στίγμα της διαφωτιστικής αντίληψης του Χατζή για μια εθνική ταυτότητα που πρέπει να είναι
προετοιμασμένη να υπάρξει σε έναν πολυφωνικό διεθνή κόσμο, και όχι στην ασφάλεια του αυτοθαυμασμού της.
43. Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Ένα παιδί μετράει τα Πολυτεχνεία», The Books’ Journal, τχ. 101
(Σεπτ. 2019), 83.
44. Δ. Τζιόβας, «Η πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή: Ουμανιστικός ρεαλισμός και η ποιητική
της μεταβατικής αφήγησης», ό.π., 475-480. Ο Τζιόβας χρησιμοποιεί τον όρο «ουμανιστικός ή νοσταλγικός ρεαλισμός» για να περιγράψει το είδος της πεζογραφίας του Χατζή, θεωρώντας ότι πρόκειται για έναν «διηγητή» κατά την ορολογία του Μπένγιαμιν, και όχι για έναν μυθιστοριογράφο,
υπό την έννοια ότι είναι περισσότερο ένας ιδεολόγος που μιλά νοσταλγικά για τον άνθρωπο και τις
εσωτερικές διακυμάνσεις του, καθώς και για την κοινωνική αλλαγή.
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Νομίζω ότι τα νοήματα που θα προέκυπταν θα ήταν κοντύτερα στις προθέσεις
του συγγραφέα τους.
Είναι άλλωστε πολύ πιθανό ο Χατζής να ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους
και τις ιδέες της ομάδας Praxis, που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε από το 1965 και
μετά στη Γιουγκοσλαβία, και ειδικά στο Ζάγκρεμπ, το οποίο άλλωστε ο ίδιος επισκεπτόταν συχνά. Ακόμη κι αν δεν ήρθε σε ευθεία επαφή, κινούνταν σίγουρα στο
ίδιο κλίμα απολύτως. Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από γιουγκοσλάβους ουμανιστές μαρξιστές, προερχόμενους από τα τμήματα Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας
του πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ αλλά και του Βελιγραδίου, και στόχο είχαν την
ανανέωση της μαρξιστικής σκέψης κυρίως μέσα από τα γραπτά του νεαρού Μαρξ
(όπως ήταν η μόδα τότε και στους δυτικούς μαρξιστές), κάνοντας κριτική στον
λενινισμό και τον σταλινισμό, και θέτοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του ανθρώπου ως ατομικού και κοινωνικού υποκειμένου. Η ομάδα (που αποτελούνταν από
τους Μihailo Marković, Gajo Petrović, Danilo Pejović, Veljko Korać κ.ά.) εξέδιδε
κι ένα ομότιτλο περιοδικό από το 1964 ώς το 1974, ενώ το ίδιο διάστημα διοργάνωνε και ένα καλοκαιρινό σχολείο σεμιναρίων στο νησί Korčula της Κροατίας,
συγκεντρώνοντας σημαντικά ονόματα της δυτικής αριστερής διανόησης, όπως
ο Έριχ Φρομ, ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, ο Ανρί Λεφέβρ, ο Λυσιέν Γκολντμάν, ο
Γιούργκεν Χάμπερμας, ο Έρνστ Μπλοχ κ.ά.45 Δεν ήταν δηλαδή ένα περιθωριακό
κίνημα. Άλλωστε, το περιοδικό, όταν πρωτοξεκινούσε, είχε εκδοθεί με πρωτότυπα άρθρα και στα γαλλικά και τα αγγλικά, γεγονός που συνέβαλε στην ευρύτερη
κυκλοφορία των ιδεών του στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ήταν, με άλλα λόγια,
ένα κίνημα για την ανανέωση των σοσιαλιστικών ιδεών, και με πιο συγκεκριμένο
αίτημα τα καθεστώτα αυτά να περάσουν από την υπερβολική γραφειοκρατικοποίηση σε μια πολιτικοκοινωνική οργάνωση περισσότερο ανθρωποκεντρική. Είναι την ίδια περίοδο που επέρχεται και η διάσπαση του ΚΚΕ (1968), με τον Χατζή
να διαφοροποιείται τελικά και από τις δύο πτέρυγες που προέκυψαν, και να κάνει
λόγο για την ανάγκη να υπάρξει «ένα κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού στην
45. Ορισμένα από τα πρώτα άρθρα του περιοδικού και τα βιογραφικά των ιδρυτών της ομάδας
μπορεί κανείς να τα βρει στο https://www.marxists.org/subject/praxis/index.htm. Οι θεωρητικές καταθέσεις και οι αποτιμήσεις των πρωταγωνιστών της ομάδας βρίσκονται σε τίτλους όπως, Mihailo
Marković και Robert S. Cohen, Yugoslavia: The Rise and Fall of Socialist Humanism: A History of
the Praxis Group, Νότιγχαμ, Spokesman Books, 1975, και Ο. Gruenwald, The Yugoslav Search for
Man: Marxist Humanism in Contemporary Yugoslavia, South Hadley (MA), J.F. Bergin Publishers,
1983. Ο Πέτροβιτς πάντως έγινε αργότερα αντιπρόεδρος του καθεστώτος Μιλόσεβιτς και εξελίχθηκε σε θεωρητικό του επιθετικού εθνικισμού του, μια μετάλλαξη που αφορούσε και κάποιους άλλους
Σέρβους της ομάδας αυτής, αν και όχι φυσικά τους Κροάτες∙ βλ. επ’ αυτού το εκτενές άρθρο της
Laura Secor στο https://www.jacobinmag.com/2018/06/yugoslavia-praxis-journal-tito-marxismsocialism.
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Ελλάδα», σε γράμμα του μάλιστα από το Ζάγκρεμπ.46 Ο πεζογράφος και διανοούμενος μοιάζει βαθιά επηρεασμένος και από τις νεολαιίστικες εξεγέρσεις του
1968 παγκοσμίως, γι’ αυτό και τελειώνει το ίδιο γράμμα λέγοντας ότι «Αν εσείς,
η νέα γενιά, θεωρήσετε αναγκαίο να τη φκιάσετε μια ελληνική Αριστερά νέα –μια
Αριστερά της αναγέννησης της Ελλάδας με δημοκρατία και σοσιαλισμό– εγώ θα
’ρθω να σας βρω. Και αν έχω ακόμη κάποιες δυνάμεις, θα είναι δικές σας».47
Αν αυτή είναι η νέα ιδεολογική κατεύθυνση του Χατζή είναι διότι, κατά την
κρίση μου, το ανθρωποκεντρικό και το διαφωτιστικό στοιχείο, με την ευρεία έννοια του όρου, που εμπεριέχει πάντα και μια παιδαγωγική διάσταση, έχουν αντικαταστήσει ή κι έχουν υπερβεί τις παλιές κομματικές αναζητήσεις του, σε αυτή
την τελευταία φάση της ζωής του. Αντιλαμβάνεται ότι, σε τούτη τη φάση, η κομματική στράτευση σε οποιοδήποτε από τα δύο στρατόπεδα της μείζονος Αριστεράς δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, και ότι αν απομένει κάτι είναι μια πλέον αφηρημένη
ιδέα περί Αριστεράς ως φορέα διαφωτιστικών και ανθρωπιστικών αξιών. Άλλωστε, η δική του ταυτότητα είναι και παραμένει πρωτίστως η λογοτεχνική, και όχι
η πολιτική, με την έννοια του επαγγελματία της πολιτικής.48 Και το κυρίαρχο
στοιχείο αυτής του της ταυτότητας είναι το ουμανιστικό, όπως είδαμε, ιδίως σε
βιβλία όπως Το τέλος της μικρής μας πόλης και Το διπλό βιβλίο. Υπάρχει άλλωστε
και το ζήτημα της Ευρώπης, τη σύνδεση με την οποία –και τη συμμετοχή μας σε
αυτήν με όρους πνευματικής ισοτιμίας– θεωρεί ο Χατζής εκ των ουκ άνευ για την
υπέρβαση του «αναμεσαιωνισμού». Και απέναντι σε αυτή την επιδίωξη, βλέπει
να εγείρονται ταυτοχρόνως δύο δυνάμεις αντιδυτικισμού: τόσο ενός μέρους της
Αριστεράς, στο πλαίσιο της παλιάς αντι-ιμπεριαλιστικής της παράδοσης, όσο και
των νεο-ορθοδόξων (στους οποίους επίσης συναντά κανείς αριστερούς), που αναζητούν μια κάποια αόριστη επιστροφή στις «ρίζες».49
Σε αυτή τη γραμμή που εδραιώνει ο Χατζής για μια σύγχρονη Αριστερά ως εργαστήριο αναζητήσεων και όχι ως κόμμα σκληρών ιεραρχιών ή ως στρατό τυφλής
αφοσίωσης και θυσίας, θα κινηθούν και ορισμένοι άλλοι διανοούμενοι ή περιοδι46. Το γράμμα απευθυνόταν μεν σε έναν «φίλο» αλλά συνόδευε επιστολή που πήγαινε στο ζεύγος Φίλιππο και Μαρία Ηλιού∙ βλ. Ν. Γουλανδρής, 491 δελτία για τον Δημήτρη Χατζή (1930-1975):
Από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, την Εθνική Βιβλιοθήκη Széchényi της Ουγγαρίας,
δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, Αθήνα, Μαύρη Λίστα, 2001, 330 (το γράμμα, από τη συλλογή των
ΑΣΚΙ).
47. Ό.π., 331.
48. Στα χρόνια της εξορίας φαίνεται να τον απασχολεί διαρκώς η επιστροφή στην Ελλάδα,
ακριβώς για να μην χάσει τη συγγραφική του ταυτότητα, αφού αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να
εκδώσει τη λογοτεχνία του σε άλλη γλώσσα από τα ελληνικά∙ βλ. τη σχετική εξομολόγησή του σε
επιστολή στην αδερφή του τον Ιούνιο του 1965 από την Βουδαπέστη (ό.π., 301).
49. Επ’ αυτού και για τη σχέση του Χατζή με τον Γιανναρά, βλ. Β. Αποστολίδου, ό.π., 254-257.
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κά της εποχής – σκέπτομαι εδώ μάλλον τον αυθεντικότερο συνεχιστή αυτής της
παράδοσης, τον Άγγελο Ελεφάντη και τον Πολίτη του (παρότι είναι αλήθεια ότι
δεν αναφέρεται καθόλου στον Χατζή στον πρόλογο του περίφημου βιβλίου του
για τον λαϊκισμό της δεκαετίας του ’80, παρότι κάνει μνεία όσων εντόπισαν και
πολέμησαν το φαινόμενο αυτό στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια).50
Μένει πιστεύω να σκεφτούμε, ακριβώς τριάντα χρόνια μετά, τι μένει ζωντανό
για τη σημερινή ελληνική διανόηση από αυτή την παρακαταθήκη, μια παρακαταθήκη μοναξιάς και παρρησίας, πολύ συχνά επώδυνης, πρέπει να πω, για όποιον
θέλει να την ακολουθήσει. Δεν νομίζω ότι η παρακαταθήκη αυτή αξιοποιήθηκε
ποτέ στην ολότητά της. Αναφέρομαι, κυρίως, όχι στο ίδιο το πεζογραφικό έργο
του, αλλά στις ιδέες του, και την επιρροή που άσκησαν ή τις κληρονομιές που
εδραίωσαν. Δεν δόθηκε ποτέ έκτοτε, για παράδειγμα, από κανέναν συγκροτημένο
ιδεολογικό χώρο ένας συστηματικός διμέτωπος τόσο κατά του δεξιού εθνικισμού
όσο και κατά του αριστερού λαϊκισμού, παρότι ο Χατζής είχε εντοπίσει, όπως
είδαμε, ήδη από τότε την κοινή μήτρα τους και τα κοινά προβλήματά τους για το
πρόσωπο του νέου ελληνισμού. Το πρόσωπο αυτό παρέμεινε ιάνειο, και μέναμε να κοιτάζουμε συνήθως μόνο όποια πλευρά του μας βόλευε, ανάλογα με την
ιδεολογική ή παραταξιακή μας τοποθέτηση. Αν κάτι έχει σημασία όμως από τις
ιδέες του Χατζή –ακόμη σήμερα– είναι μια συνεπής πολιτισμική διαπραγμάτευση
που να αντιλαμβάνεται τις απειλές και από τις δύο αυτές εστίες κινδύνου, ένθεν
κακείθεν, ως προϋπόθεση μιας εθνικής ταυτότητας αποκαθαρμένης από τα μεσαιωνικά της κατάλοιπα, κι εντέλει ανοικτής στον νέο κόσμο εκτός των στενών
εθνικών ορίων.

50. Ελεφάντης, Στον αστερισμό του λαϊκισμού, ό.π., 7-14.
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Δημήτρης Ραυτόπουλος, «αεί αναθεωρών»
Βαθαίνοντας το ρήγμα της ιδεολογικής κριτικής

Η

λογοτεχνική κριτική, όπως τη γνωρίσαμε στην Ελλάδα από τις αρχές του
20ού αιώνα, στη Μεταπολίτευση υποχωρεί∙ τόσο σε ποσότητα και ποιότητα όσο και σε μαχητικότητα και πάθος/εμπάθεια. Η νέα δημόσια σφαίρα ευνοεί
περισσότερο τα εφήμερα σημειώματα και το συναινετικό, όσον αφορά τα ιδεολογικά ζητήματα, κλίμα. Μαζί με την «καθίζηση της κριτικής»1 στη Μεταπολίτευση υποχωρούν και οι μαρξιστικές ιδέες για τη λογοτεχνία αλλά και η λεγόμενη
«λογοτεχνία της Αριστεράς». Ωστόσο, παρά την τάση αυτή, οι σημαντικότεροι
κριτικοί της περιόδου διευρύνουν την οπτική και τους ορίζοντές τους, ανοίγοντας
τον ερμηνευτικό τους φακό και έξω από τη λογοτεχνία. Η ευρύτερη περιοχή της
κουλτούρας, που περιλαμβάνει τα έργα, τις πρακτικές και τις νοοτροπίες όλης
της διανοητικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, καταλαμβάνει στην περίοδο
αυτή σημαντικό χώρο. Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει στη λογοτεχνική κριτική να
συντονίσει το βλέμμα της με τις εξελίξεις της εποχής και με τις ιδέες στον κόσμο.

1. Παναγιώτης Μουλλάς, «Για μια συνολική θεώρηση της σύγχρονης πεζογραφίας μας», Αντί,
τχ. 688 (4 Ιουν. 1999), 24-26: 24. Ο Μουλλάς υποστηρίζει ότι το φαινόμενο της «καθίζησης της
κριτικής» μετά το 1974 συνδέεται ποσοτικά «με τις προδιαγραφές του ημερήσιου και του εβδομαδιαίου Τύπου, όπου “το εφήμερο του σημειώματος, το περιορισμένο του πλάτους του, αποκλείει την
ανάπτυξή του σε κριτική” [o Moυλλάς παραπέμπει εδώ στον Αλ. Αργυρίου]. Αλλά υπάρχουν και
οι ποιοτικές πλευρές της καθίζησης: οι αυξημένες διαφημιστικές προθέσεις, οι άχρωμες δημοσιογραφικές “βιβλιοπαρουσιάσεις”, οι αυτοδιαφημιστικές κοκορομαχίες, οι συμβατικές κοινοτοπίες».
Ανάλογη εκτίμηση για την αποδυνάμωση και την αναποτελεσματικότητα της σύγχρονης κριτικής,
παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κριτικοί της Μεταπολίτευσης είναι ίσως καλύτερα εξοπλισμένοι, φαίνεται να εκφράζουν και οι Π. Μπουκάλας και Αλ. Ζήρας∙ βλ. «5 κριτικοί συζητούν.
Το μέλλον της λογοτεχνίας στη μεταμοντέρνα εποχή», Βιβλιοθήκη (εφ. Ελευθεροτυπία), 4.6.1999.
Εξαίρεση από αυτό το σχήμα υποχώρησης της κριτικής, ίσως, θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίοδος
άνθησης των ένθετων των εφημερίδων (1998-2012), που συνιστά και μια ποσοτική διόγκωση της
κριτικής, ενώ συνδέεται στενά με τη διεύρυνση της εκδοτικής αγοράς∙ βλ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η κριτική της λογοτεχνίας στον Τύπο: Σημεία και κώδικες», Ποίηση, τχ. 16 (ΦθινόπωροΧειμώνας 2000), 172-175.
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Ορισμένες από τις πιο καλές επιδόσεις της λογοτεχνικής κριτικής στη Μεταπολίτευση προϋποθέτουν αυτόν τον αναπροσανατολισμό σε ένα πλαίσιο όπου
η λογοτεχνία γίνεται αντιληπτή ως μέρος της ευρύτερης κουλτούρας. Από την
άποψη αυτή, η περίπτωση του Δημήτρη Ραυτόπουλου, σημαίνοντος κριτικού της
μεταπολεμικής γενιάς που συνεχίζει την κριτική του διαδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που μας ενδιαφέρει, είναι, κατά την εκτίμησή μου, η πλέον
χαρακτηριστική των μετατοπίσεων και των ανακατατάξεων στο πεδίο της κριτικής.2 Ο Ραυτόπουλος, ειδικά την περίοδο 1974-1981, θα ασκήσει τη μαχητική κριτική γραφή του εντός αλλά και εκτός της λογοτεχνίας. Έστω κι αν έχει εγκαταλείψει την κονίστρα της συστηματικής λογοτεχνικής κριτικής, η ιδεολογική σημασία
των παρεμβάσεών του θα παραμείνει ιδιαίτερα επιδραστική στον δημόσιο χώρο.

Αλεξάνδρου – Ραυτόπουλος, παράλληλοι;
Παρά τη διάχυτη υπερπολιτικοποίηση, η Μεταπολίτευση αποτελεί για τη λογοτεχνική κριτική μια εποχή μάλλον νηνεμίας των ιδεών. Κατά κοινή παραδοχή, μετά το
1974 δεν εκδίδονται μείζονα έργα με ισχυρές ιδεολογικές και ιστορικές σημάνσεις,
όπως ήταν η τριλογία του Τσίρκα ή το Άξιον Εστί του Ελύτη, που θα μπορούσαν να
πυροδοτήσουν κριτικές διαμάχες, ιδεολογικές διαφωνίες και ενδοπαραταξιακές συγκρούσεις. Ο λόγος τώρα περνά στην καταγγελία της ιδεολογίας, με πλέον χαρακτηριστικό δείγμα το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου, το Κιβώτιο, στην
κριτική αποτίμηση του οποίου η συμβολή του Ραυτόπουλου υπήρξε καθοριστική.
Το Κιβώτιο, κομβικό και οριακό έργο για τη μεταπολεμική πεζογραφία, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 1975 και έφερε τη συζήτηση για τη σχέση λογοτεχνίας,
ρεαλιστικής αναπαράστασης και αριστερής ιδεολογίας στο απώτατο όριο. Το
«μυθιστόρημα ιδεών» του Αλεξάνδρου, γραμμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χρόνια της δικτατορίας (1966-1972) και με ιστορικό πλαίσιο αναφοράς τον Εμφύλιο,
έχει ως θέμα του το ιδεολογικό αδιέξοδο ή, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας το τοποθετεί, «το όραμα που διαλύθηκε».3 Σε μια εποχή όπου η ένταξη στις κομματικές
2. Πολύ ενδεικτική της επιρροής που άσκησε ο Ραυτόπουλος και κατά ομολογία τους δέχτηκαν οι
μεταδικτατορικοί κριτικοί είναι η περίπτωση του Δημοσθένη Κούρτοβικ. Ο Κούρτοβικ εκφράζει την
προτίμησή του σε μια κριτική που, εκτός από κρίσεις, «παράγει ιδέες» και κατατείνει προς μια «γενικότερη και δημιουργική κριτική του σύγχρονου πολιτισμού», σε διάλογο δηλαδή με τα κοινωνικά
και πολιτισμικά συμφραζόμενα της εποχής∙ βλ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, «Για τη σύγχρονη ελληνική
κριτική», Νέα Εστία, τχ. 1726 (Σεπτ. 2000), 286-292: 292∙ τώρα και στο Δημοσθένης Κούρτοβικ,
Η θέα πέρα από τον ακάλυπτο: Κριτικές και δοκίμια 1992-2002, Αθήνα, Εστία, 2002, 296-302: 302.
3. Ο ίδιος ο Αλεξάνδρου θεωρούσε ότι «το όραμα που διαλύθηκε» είναι το βασικό θέμα του
Κιβωτίου αλλά και της ποίησής του συνολικά, όπως σημειώνει σε γράμμα του στον Ραυτόπουλο.
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νεολαίες, ιδίως της Αριστεράς, θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητη επιλογή, το Κιβώτιο παρουσιάζει την Επανάσταση και την πολιτική περιπέτεια της Αριστεράς ως
κενές νοήματος, δίνοντας, όπως έχει εύστοχα επισημάνει ο Ραυτόπουλος, «φιλοσοφική εμβάθυνση» στην αντιστράτευση.4
Η υποδοχή του βιβλίου υπήρξε θετική, αλλά το Κιβώτιο δεν είχε τον αντίκτυπο και δεν προκάλεσε τις κριτικές διαμάχες που θα ανέμενε κανείς. Από την
οπτική που προσφέρει ο χρόνος, και συγκριτικά με τη σημασία του, το βιβλίο
μάλλον υποτιμήθηκε και σίγουρα ο «αποσυνάγωγος» Αλεξάνδρου δεν αποτέλεσε
μια φιγούρα περιβεβλημένη με την αχλή του μύθου για τη μεταπολιτευτική Αριστερά, όπως συνέβη, ας πούμε, με τον Τσίρκα ή τον Αναγνωστάκη. Προφανώς, η
ιδεολογική απιστία του Αλεξάνδρου, σε αντίθεση με την έστω σκεπτικιστική πίστη των Τσίρκα και Αναγνωστάκη, δεν ήταν αρκετή για να συγκροτήσει μύθους.
Ο ίδιος ο Ραυτόπουλος, σε μεταγενέστερο χρόνο (1997), σχολιάζοντας τη διαφορά ως προς την «αιρετικότητα» μεταξύ Τσίρκα και Αλεξάνδρου, θα επισημάνει
ότι «ο Τσίρκας είναι σήμερα αποδεκτός από μια κυρίαρχη “αριστερή” κοινωνία
της κουλτούρας – εκτός Λακεδαιμονίων. Είναι δεκτός από τον θεσμό-εσμό, ενώ ο
Αλεξάνδρου τού προκαλεί αμηχανία ή και κάτι περισσότερο».5

Ιδεολογική λογοτεχνική κριτική
Είναι γνωστή βέβαια η συμβολή του Ραυτόπουλου στην ανανέωση της αριστερής
λογοτεχνικής κριτικής, από το 1955 ώς το 1967, μέσα από τις γραμμές της Επιθεώρησης Τέχνης, με αποκορύφωμα τη διαμάχη του με τον Μάρκο Αυγέρη για την
Αριάγνη του Τσίρκα.6 Ο Ραυτόπουλος της Μεταπολίτευσης αντιλήφθηκε έγκαιρα
τη σημασία του βιβλίου του Αλεξάνδρου, με τον οποίο άλλωστε υπήρξαν συνοδοιπόροι και φίλοι στα χρόνια της αυτοεξορίας στο Παρίσι (1967-1974). Αρχικά,
επιμελήθηκε ένα αφιέρωμα στο περιοδικό Ηριδανός (τχ. 1, Αύγ.-Σεπτ. 1975), δηΓια την αναφορά στο γράμμα, χωρίς ωστόσο να παρατίθεται αυτούσιο, βλ. Δημήτρης Ραυτόπουλος,
Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος, Αθήνα, Σοκόλης, 22004 (11996), 34.
4. Ραυτόπουλος, Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος, ό.π., 33.
5. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Η κριτική έχει μια πλευρά θυσιαστική», συνέντευξη στον Μισέλ
Φάις, Διαβάζω, τχ. 374 (Μάιος 1997), 104-116: 110∙ τώρα και στο Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Ιστορική συνενοχή και απεξάρτηση», Κριτική της κριτικής, Αθήνα, Gutenberg, 2017, 61.
6. Μάρκος Αυγέρης, «Μερικά προβλήματα ιδεολογίας και τέχνης: Παρατηρήσεις στο έργο του
Στρ. Τσίρκα», Ελληνική Αριστερά, τχ. 7 (Φεβρ. 1964), 49-55∙ Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Συζήτηση
γύρω από την “Αριάγνη” και την κριτική της – 1», Ελληνική Αριστερά, τχ. 14 (Σεπτ. 1964), 70-74.
Και τα δύο άρθρα περιλαμβάνονται στο βιβλίο της Χρύσας Προκοπάκη, Οι «Ακυβέρνητες πολιτείες»
του Στρατή Τσίρκα και η κριτική, 1960-1966, Αθήνα, Κέδρος, 1980, 79-91, 107-115 αντίστοιχα.
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μοσίευσε στο ίδιο έντυπο ένα πρώτο κριτικό άρθρο,7 ενώ αργότερα (1996) συνέταξε μια μονογραφία για το συνολικό έργο του Αλεξάνδρου, η οποία μπορεί να
διαβαστεί και σαν διανοητική αυτοβιογραφία του ίδιου του Ραυτόπουλου.8
Η εξέλιξη του κριτικού Ραυτόπουλου, που σχηματικά θα μπορούσε να παρασταθεί ως το πέρασμα από τον προδικτατορικό Τσίρκα στον μεταδικτατορικό
Αλεξάνδρου και από την «Επιθεώρηση (Τέχνης) στην Αναθεώρηση»,9 έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στην Επιθεώρηση Τέχνης ο Ραυτόπουλος άσκησε ένα είδος διμέτωπης ιδεολογικής κριτικής. Αφενός, τα κριτικά βέλη του εξαπολύθηκαν προς
εκείνα τα έργα και τους συγγραφείς που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «μαύρη πολιτική
λογοτεχνία»10 (Αλ. Κοτζιάς, Ρ. Ρούφος, Ν. Κάσδαγλης, Θ. Δ. Φραγκόπουλος),
και που εξέφραζαν το αντικομμουνιστικό πνεύμα της μετεμφυλιακής περιόδου.
Αφετέρου, στο στόχαστρο του κριτικού βρέθηκαν έργα αριστερών συγγραφέων
«ζντανοφικής» έμπνευσης («αριστερή παραλογοτεχνία» τα χαρακτηρίζει) που
δεν κατόρθωσαν, σύμφωνα με τον Ραυτόπουλο, να μετουσιώσουν τις αριστερές
ιδέες σε καλή λογοτεχνία (Κ. Κοτζιάς, Μ. Λουντέμης, Χ. Λεβάντας, Θ. Κορνάρος, Έφη Πανσελήνου κ.ά.). Στον πυρήνα της κριτικής σκέψης του Ραυτόπουλου
εκείνη την περίοδο βρίσκεται η αισθητική θεωρία του Γκέοργκ Λούκατς, και οι
θέσεις του για τον κριτικό ρεαλισμό και τη λογοτεχνία ως αντανάκλαση της πραγματικότητας και της δομής της κοινωνίας, εξού και οι κριτικές του στην Επιθεώρηση Τέχνης είναι, όπως επισημαίνει ο Αλέξης Ζήρας,
κείμενα μαχητικά, εν πολλοίς αφοριστικά, αλλά ταιριασμένα με μια θεωρητική, κοινωνιστικής κατεύθυνσης επιχειρηματολογία που έβλεπε το λογοτεχνικό
έργο ως τόπο στον οποίο αναπαριστάνεται το κοινωνικό γίγνεσθαι μιας εποχής.
7. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Μια κεφαλαιώδης μεταφορά στην πεζογραφία μας», Ηριδανός, τχ.
5-6 (Απρ.-Ιούλ. 1976), 79-84∙ τώρα και στο Δημήτρης Ραυτόπουλος, Κρίσιμη λογοτεχνία, Αθήνα,
Καστανιώτης, 1986, 123-133.
8. Ραυτόπουλος, Άρης Αλεξάνδρου, ο εξόριστος, ό.π.
9. Βλ. και τον χαρακτηριστικό τίτλο του βιβλίου του Ραυτόπουλου, Αναθεώρηση τέχνης: Η
«Επιθεώρηση Τέχνης» και οι άνθρωποί της, Αθήνα, Σοκόλης, 2006.
10. Τον όρο «μαύρη πολιτική λογοτεχνία», χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις, τον εισηγήθηκε ο
Ραυτόπουλος ως υπότιτλο των πολεμικών κριτικών του για τα έργα Χρονικό μιας σταυροφορίας
του Ρόδη Ρούφου, Τειχομαχία του Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Τα δόντια της μυλόπετρας του Ν. Κάσδαγλη και Πολιορκία του Αλ. Κοτζιά, κριτικές τις οποίες περιέλαβε στο βιβλίο του Οι ιδέες και
τα έργα, Αθήνα, Δίφρος, 1965, 289-304. Σε μεταγενέστερη εποχή, ο Ραυτόπουλος θα διευκρινίσει
ότι με τον όρο «μαύρη πολιτική λογοτεχνία» δεν υπονοούσε τον φασισμό και την αντιδραστική
ιδεολογία: «Τη λέξη “μαύρη” (λογοτεχνία) τη δανείστηκα από την κριτική του κινηματογράφου
(φιλμ νουάρ) και όχι από τους μελανοχίτωνες»∙ βλ. τη συνέντευξη στον Μισέλ Φάις στο περ. Διαβάζω, «Η κριτική έχει μια πλευρά θυσιαστική», ό.π., 111 (= Ραυτόπουλος, Κριτική της κριτικής…,
ό.π., 68).
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Αλλά και ως ένα είδος καθρέφτη πάνω στον οποίο αντικατοπτρίζεται ο τρόπος
με τον οποίο μια κοινωνία φαντάζεται τον εαυτό της.11

Ο ίδιος ο Ραυτόπουλος, εξάλλου, προσδιορίζει τις συντεταγμένες της προδικτατορικής γραφής του:
Η κριτική μου στην Επιθεώρηση Τέχνης και στην προδικτατορική Αυγή ήταν
ιδεολογική και αξιολογική∙ δεν διανοήθηκα ποτέ να το αρνηθώ […]. Αλλά, σε
κάθε ευκαιρία, καταδίκαζα την «περιεχομενολογία», ειρωνευόμουν την «πολιτική οικειοποίηση» ή το αντίθετό της, την απόρριψη με την υποβολή του έργου
στα βασανιστήρια της πιο μηχανιστικής κοινωνιολογικής κριτικής […].12

Η τομή της δικτατορίας και τα χρόνια του Παρισιού
Η περίοδος της δικτατορίας τέμνει σε δύο φάσεις την κριτική δραστηριότητα του
Ραυτόπουλου, που ήδη από το 1964 έχει προδιαγράψει την αναστοχαστική πορεία
του.13 Στη Μεταπολίτευση ο Ραυτόπουλος ασκεί περιστασιακά πια τη λογοτεχνική κριτική και περνά σε μια ευρύτερη πολιτισμική/πολιτική κριτική ή κριτική της
κουλτούρας, που εμπεριέχει πάντως συχνά και τη λογοτεχνία. Η συστηματική
λογοτεχνική κριτική δεν φαίνεται να είναι πια στις προτεραιότητές του. Όπως
δηλώνει σε συνέντευξή του (1989), προσπαθεί να ασχοληθεί «με κάτι πιο ολοκληρωμένο από την αποσπασματική και συμπτωματική κριτική»,14 προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη συνθετική μελέτη του για τον Αλεξάνδρου. Όμως, όσο κι
αν οι δύο φάσεις της κριτικής πορείας του Ραυτόπουλου φαίνονται διαφορετικές,
στην πραγματικότητα δεν «χωρίζονται με σινικά τείχη».15 Το κοινό σημείο είναι η
επιμονή του κριτικού στην ιδεολογική σημείωση και το άνοιγμα του εσωτερικού
μετώπου στον χώρο της Αριστεράς.
11. Αλέξης Ζήρας, «Μεγάλο Κρατικό Βραβείο στον Δημήτρη Ραυτόπουλο», Ο Αναγνώστης
(5.12.2016), προσβάσιμο διαδικτυακά στο https://www.oanagnostis.gr/.
12. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Δεν ήμουν ο πάπας της αριστερής κριτικής: Δικαίωμα στην απάντηση», Μανδραγόρας, τχ. 30 (Σεπτ. 2003), 27-35: 27.
13. Ενδεικτική ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι η εισήγηση του Ραυτόπουλου στη συνεδρίαση της «Επιτροπής Κουλτούρας» της ΕΔΑ (7.12.1964)∙ βλ. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Μια πρώτη
σύγκρουση», Τέχνη και εξουσία, Αθήνα, Καστανιώτης, 1985, 11-24.
14. Βαγγέλης Κάσσος, «Συζήτηση με τον Δημήτρη Ραυτόπουλο», Το Δέντρο, τχ. 46 (Καλοκαίρι
1989), 114-117: 116.
15. Αλέξανδρος Αργυρίου, «Ο κριτικός στοχασμός του Δημήτρη Ραυτόπουλου», Μανδραγόρας,
τχ. 30 (Σεπτ. 2003), 41-45: 44.
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Όμως, στη Μεταπολίτευση ο Ραυτόπουλος δεν ασχολείται μόνο με την παθολογία της λεγόμενης «δογματικής» Αριστεράς, αλλά και με την εμφάνιση αντίστοιχων συμπτωμάτων στον χώρο της «ανανεωτικής». Ο Ραυτόπουλος βαθαίνει
το ρήγμα του με την Αριστερά και η εκτίμησή μου είναι ότι η επίδραση του Αλεξάνδρου στην κριτική του συνείδηση είναι καθοριστική. Εκτός από το Κιβώτιο,
στην ανακατεύθυνση του Ραυτόπουλου συμβάλλουν και κάποιες ακόμη ιδεολογικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την αυτοεξορία του στο Παρίσι την περίοδο
της δικτατορίας, όπου –σημειωτέον– δεν αναπτύσσει επαφές με τους κύκλους
της πολιτικής εμιγκρέτσιας της ανανεωτικής Αριστεράς (π.χ. Ν. Πουλαντζάς, Ν.
Σβορώνος, Άγγ. Ελεφάντης, Φ. Ηλιού, περιοδικά Πορεία, Αγώνας κ.λπ.).
Τέσσερις είναι, κατά τη γνώμη μου, οι ευδιάκριτες επιρροές που δέχεται ο Ραυτόπουλος στα χρόνια της αυτοεξορίας: α) η επαφή με τη θεωρία της λογοτεχνίας
και ιδιαίτερα τον δομισμό και τον μεταδομισμό, που ακμάζουν, β) η απογοήτευση από τον γαλλικό Μάη του ’68 και η απέχθειά του για τον μαοϊσμό, γ) το
αίσθημα αδιαφορίας για το περιεχόμενο της διάσπασης του ΚΚΕ, και δ) ο αέρας
του φιλελεύθερου αντιολοκληρωτισμού και των Νέων Φιλοσόφων στη Γαλλία
της δεκαετίας του ’70.
Ο Ραυτόπουλος στο Παρίσι θα έρθει σε άμεση επαφή με τη θεωρία της λογοτεχνίας του ’60 και του ’70, την οποία θα αξιοποιήσει δημιουργικά και όχι μηχανιστικά στο έργο του.16 Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, στο Παρίσι συναναστρέφεται
με την Τζούλια Κρίστεβα και τον Φιλίπ Σολλέρς, γνωρίζεται με τον κύκλο του περιοδικού Tel Quel και παρακολουθεί το σεμινάριο του Ρολάν Μπαρτ στην École
Pratique∙ ξεκινά μάλιστα μαζί του μια εργασία για τον Βιζυηνό, την οποία ποτέ
δεν ολοκλήρωσε.17 Το γεγονός ότι όλος αυτός ο κύκλος επηρεάζεται την εποχή
εκείνη από τον απεχθή για τον Ραυτόπουλο μαοϊσμό είναι ένα ακόμη δείγμα του
ιδιότυπου διαλόγου του με τη θεωρία.18
16. Η Αμπατζοπούλου επισημαίνει τη θητεία του Ραυτόπουλου «στον Λούκατς και τον Γκολντμάν κι αργότερα στον Μπένγιαμιν και στον Αντόρνο, αλλά και στους γάλλους μεταδομιστές», η
οποία «τον οδήγησε σε μια άσκηση της κοινωνιοκριτικής που ανοίγεται με μεγάλη ευρύτητα στην
ερμηνεία του λογοτεχνικού φαινομένου, πέρα από τα κλειστά θεωρητικά σχήματα». Εύστοχα η
Αμπατζοπούλου εκτιμά ότι «ο Ραυτόπουλος διαλέγεται με τους μεγάλους της λογοτεχνικής θεωρίας
και κριτικής, όσο και της φιλοσοφικής σκέψης, με τον προσωπικό και ιδιαίτερο τρόπο του»∙ βλ.
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «Δημήτρης Ραυτόπουλος: Ο λογοτεχνικός κανόνας της αυτογνωσίας»,
The Athens Review of Books, τχ. 39 (Απρ. 2013), 31-34: 33.
17. «Δημήτρης Ραυτόπουλος: Αριστερά και λογοτεχνική κριτική», συνέντευξη στον Μιχάλη
Μοδινό και τον Ηλία Κανέλλη, The Books’ Journal, τχ. 30 (Απρ. 2013), 88-95.
18. Στη συνέντευξή του στο The Books’ Journal, ο Ραυτόπουλος εξηγεί πώς ο μαοϊσμός των
διανοουμένων αυτών στάθηκε αφορμή για να απομακρυνθεί ο ίδιος από τον κύκλο τους. Από τα
επικριτικά του σχόλια εν προκειμένω δεν γλυτώνει ούτε ο Μπαρτ. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως
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Από τη θεωρητική πλαισίωση και τις παραπομπές των μεταδικτατορικών
του άρθρων φαίνεται πως ο Ραυτόπουλος διαβάζει με αρκετή συστηματικότητα
Φουκώ, Μπαρτ, Σαρτρ, Ντεριντά, αλλά περισσότερο γοητεύεται και επηρεάζεται από τον Μωρίς Μπλανσό. Από τον Μπλανσό δανείζεται την κεντρική ιδέα
που συνέχει τη μεταδικτατορική του κριτική: την αμφισβήτηση της ιδεολογικής
λειτουργίας της λογοτεχνίας και την απόρριψη ή την υπέρβαση του κριτικού ρεαλισμού. Για τον Μπλανσό, όσο και για τον «αναθεωρητή» Ραυτόπουλο, ο χώρος
της λογοτεχνίας δεν είναι πρόσφορος για την ιδεολογία∙ είναι ο μοναχικός και
αινιγματικός χώρος όπου τίθεται το πρόβλημα του ανθρώπου.19
Ο ιδεολογικός κλονισμός από τις συνέπειες του Μάη του 1968 είναι ρηγματικός και σημειώνει τομή στα κριτικά γραπτά του Ραυτόπουλου, όπως ο ίδιος
ομολογεί:
Υπάρχει τουλάχιστον μια διαχωριστική γραμμή στα δημοσιεύματά μου κι αυτή
είναι η δικτατορία η στρατιωτική, που για μένα σημαίνει το τέλος της στράτευσης. Το ’68 το δικό μας, του Παρισιού και της Πράγας, η συστηματική επαφή
μου με τη νεότερη σκέψη (ιδιαίτερα τη γαλλική, με την αυτοεξορία στο Παρίσι) και το σκοτεινό φαινόμενο του άκριτου και γελοίου μαοϊσμού των διανοουμένων μού διέλυσαν και τις τελευταίες ιδεολογικές αυταπάτες. Διέλυσαν κάτι
πιο ποιητικό ή νεφελώδες, την ουτοπία.20

Ο μεταδικτατορικός Ραυτόπουλος
Πώς εκδηλώνεται όμως η κριτική παρέμβαση του Ραυτόπουλου στη Μεταπολίτευση; Ο Ραυτόπουλος, με την επιστροφή του από τη Γαλλία, αναλαμβάνει
το βραχύβιο και πολύ αξιόλογο περιοδικό Ηριδανός,21 όχι αμιγώς λογοτεχνικό,
αλλά «περιοδικό κουλτούρας», που ο ίδιος το αντιλαμβάνεται ως «ένα πνευμα-

ότι για τις συναναστροφές του αυτές, και ευρύτερα για την παρισινή του περίοδο, δεν διαθέτουμε
άλλα στοιχεία πέρα από τις γενικές αναφορές που ο ίδιος θα κάνει, αναστοχαστικά, πολύ αργότερα
(ό.π., σημ. 17).
19. Βλ. Maurice Blanchot, Ο χώρος της λογοτεχνίας, εισαγ.-μτφρ. Δ. Δημητριάδης, Αθήνα, Εξάντας, 1984.
20. Ραυτόπουλος, «Η κριτική έχει μια πλευρά θυσιαστική», ό.π., 105 (= Ραυτόπουλος, Κριτική
της κριτικής, ό.π., 58).
21. Ο Ηριδανός είχε κυκλοφορήσει σε μια πρώτη περίοδο (1972-1974) ως «δίμηνη έκδοση ενημέρωσης και προβληματισμού», με εκδότη τον Αλέκο Παπακώστα, που διηύθυνε και τον εκδοτικό
οίκο «Ηριδανός» από το 1956.
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τικό όργανο πραγματικά παρόν στον καιρό του».22 Ο Ηριδανός κυκλοφόρησε
από το φθινόπωρο του 1975 μέχρι το καλοκαίρι του 1976 με αρχισυντάκτη τον
Ραυτόπουλο και μόνιμους συνεργάτες τους Αλ. Αργυρίου, Κ. Κουλουφάκο, Μ.
Κουμανταρέα, Αλ. Κυριτσόπουλο, Γ. Πετρή, Δ. Χατζή και Φρ. Αμπατζοπούλου.23
Το περιοδικό άνοιξε πολλούς θεματικούς φακέλους, με αφιερώματα, ανθολογίες
και κριτικά κείμενα. Ως ενδεικτικά του εύρους των ενδιαφερόντων του περιοδικού μπορούν να αναφερθούν τα εξής θέματα: Αλεξάνδρου, Υπερρεαλισμός, Άνοιξη της Πράγας, Απομνημόνευμα – Μαρτυρία – Λαϊκή Αφήγηση, Διδασκαλία και
θεωρία λογοτεχνίας, Βάρναλης, Πολιτικό βιβλίο, Πανεπιστήμιο, Τζόυς, Μούζιλ,
Κουλτούρα, Ελληνικότητα κ.ά.
Πέρα από την ενασχόλησή του με τον Ηριδανό και εκτός από το Κιβώτιο, ο
Ραυτόπουλος την περίοδο 1974-1981 θα δημοσιεύσει λίγες ακόμη λογοτεχνικές
κριτικές. Από τις κριτικές αποτιμήσεις του ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, μια αρνητική τοποθέτηση για τη Χαμένη άνοιξη του Τσίρκα,24 ο σχολιασμός του Διπλού
βιβλίου του Χατζή ως αμφιλεγόμενου,25 η θετική αξιολόγηση του Αδελφού του
Χειμωνά ως πρωτοποριακού έργου,26 και βέβαια η ανάδειξη του μετα-λογοτε-

22. Βλ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «Ο Δ. Ραυτόπουλος και το περιοδικό “Ηριδανός”», Μανδραγόρας, τχ. 30 (Σεπτ. 2003), 61-63.
23. Στις αρχικές συναντήσεις συμμετείχαν και οι Β. Διοσκουρίδης και Ν. Παναγιωτόπουλος (που
λίγο αργότερα, το 1978, με εκδότη τον πρώτο, δημιούργησαν το περιοδικό Εκηβόλος), ενθαρρύνοντας το άνοιγμα της συντακτικής ομάδας σε νεότερους συνεργάτες, όχι κατ’ ανάγκη ενταγμένους
στην Αριστερά∙ βλ. Αμπατζοπούλου, «Ο Δ. Ραυτόπουλος και το περιοδικό “Ηριδανός”», ό.π., 61.
24. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Το μεσογειακό γκουλάγκ μιας ήττας: Περιθωριακή και παράλληλη γραφή», Χρονικό ’77, 58-60∙ τώρα και στο Ραυτόπουλος, «Η παρακμή της παραδοσιακής
πολιτικής λογοτεχνίας», Κρίσιμη λογοτεχνία, ό.π., 219-220. Η αρνητική κριτική του Ραυτόπουλου
στη Χαμένη άνοιξη συνοψίζεται ως εξής: «Από την άποψη της ιστορικής κατανόησης», ο Τσίρκας
«δεν ξεπερνάει τα όρια της εδαΐτικης ανάλυσης, ούτε τα όρια του αριστερού οιδιποδείου (ενοχή
εμφύλιου, ψευτο-αυτοκριτική εικοστοσυνεδριακή, εξάρτηση και ανευθυνο-υπευθυνότητα), όπου
καταγράφονται ως πεμπτουσία πολιτικής σκέψης μερικές φράσεις του Ηλιού στη Βουλή».
25. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Το μεσογειακό γκουλάγκ μιας ήττας…», ό.π. Ο Ραυτόπουλος, αν
και ξεχωρίζει την «ποιότητα γραφής» του Χατζή και αναγνωρίζει ότι βρίσκεται μακριά από τον «πολιτικό κομφορμισμό» του Τσίρκα, σημειώνει ότι «ξιπάζεται ωστόσο από θαυμασμό π.χ. μπροστά
στην αποτελεσματικότητα του γερμανικού συνδικαλισμού και το πνεύμα της οργάνωσης», ενώ «δεν
παραλείπει να εξομολογηθεί και να μεταλάβει στο τέλος κολλώντας ένα αισιόδοξο σοσιαλιστικό
όραμα αφθονίας, τάξης, υψηλής νόρμας αλλά και ελευθερίας».
26. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Γιώργος Χειμωνάς, “Ο αδελφός”, Κέδρος 1975», Χρονικό ’76,
95-96∙ τώρα και στο Ραυτόπουλος, «Λέξεις με γράμματα βαθιά», Κρίσιμη λογοτεχνία, ό.π., 215-218.
Ο Ραυτόπουλος, σε αντίθεση με την κριτική του Μαρωνίτη (Η Καθημερινή, 28.3.1976), προτείνει
μια αποϊδεολογικοποιημένη ανάγνωση του έργου του Χειμωνά, εκτιμώντας ότι «ο Αδελφός δεν θέλει τη σαφή αναφορά στο μύθο, οποιοδήποτε μύθο, γιατί αυτός είναι από τη γέννησή του υποχρεωμένος σε θρησκευτικό, ιδεολογικό νόημα».
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χνικού είδους της μαρτυρίας και της λαϊκής αφήγησης ως θετικού παραδείγματος
μιας λογοτεχνίας σε κρίση.27
Μετά τον Ηριδανό, ο Ραυτόπουλος θα αρχίσει να γράφει επιφυλλίδες στην
κυριακάτικη Αυγή (1978-1981), εργάζεται ως διορθωτής και επιφυλλιδογράφος
στην Απογευματινή (1977-1981), και συνεργάζεται με τα περιοδικά Αντί του Χρήστου Παπουτσάκη, Το Πρίσμα του Δημήτρη Χατζή και με το ετήσιο Χρονικό του
Ασαντούρ Μπαχαριάν. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 θα συγκεντρώσει σε τρεις
τόμους ένα μέρος της αρθρογραφίας και κριτικογραφίας του: Τέχνη και εξουσία
(1985), Κρίσιμη λογοτεχνία (1986) και Σημεία στίξεως (1987). Τα βιβλία του Ραυτόπουλου θέτουν στο επίκεντρο φλέγοντα, στην πρώτη φάση της Μεταπολίτευσης,
ζητήματα των σχέσεων τέχνης και εξουσίας, διανοούμενου και κόμματος, και τον
ρόλο του κράτους στη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής. Την εποχή που η ανανεωτική
Αριστερά είχε στη ρητορική της φαρέτρα το αίτημα για «γκραμσιανή ηγεμονία», ο
Ραυτόπουλος απέρριπτε τα φαινόμενα κομματικής κηδεμονίας, πατρωνίας και
κρατισμού στο πεδίο της κουλτούρας ως στρεβλώσεις της αριστερής ιδεολογίας.
Ειδικά η κριτική του στον κρατισμό φανερώνει τα ανοίγματα της σκέψης του
σε περισσότερο φιλελεύθερες πολιτικές και πολιτισμικές θεωρήσεις. Πάντως, ο
Ραυτόπουλος γίνεται εκείνος που στη Μεταπολίτευση επαναφέρει ερεθιστικά την
ξεχασμένη αυτοκριτική συζήτηση στο εσωτερικό της Αριστεράς, και μάλιστα εμβαθύνοντας πέρα από το μάλλον παρωχημένο δίπολο δογματικών-ανανεωτικών.
Ήδη από την πρώτη μεταδικτατορική βιβλιοκρισία του, σχολιάζοντας τον
ανούσιο «εκδοτικό οργασμό πολιτικής φιλολογίας» της εποχής, ασκεί αυστηρή
κριτική στο βιβλίο του στελέχους του ΚΚΕ εσωτερικού Παύλου Νεφελούδη, Στις
πηγές της κακοδαιμονίας: Τα βαθύτερα αίτια της διάσπασης του ΚΚΕ, 1918-1968
(Gutenberg, 1974), θεωρώντας το «αντιπροσωπευτικό μιας κατάστασης πνεύματος και μιας στάσης που θέλει να είναι αντικομφορμιστική, ανανεωτική στο χώρο
της διασπασμένης Αριστεράς», αλλά δεν είναι.28 Αυτή η στάση περιλαμβάνει
όλο το γνωστό «ανανεωτικό» ρεπερτόριο: «κριτική “λαθών”, δογματισμού, σταλινισμού, “προσωπολατρείας”, εσωτερικής κομματικής λειτουργίας, “παραβίασης της κομματικής νομιμότητας” κ.λπ.». Όμως, παρά το δίκαιο των αιτημάτων,
ισχυρίζεται ο Ραυτόπουλος, η κριτική του Νεφελούδη σταματά στο επίπεδο της
εμπειρίας και της ηθικής διαμαρτυρίας, θεωρώντας «το σύμπτωμα για αιτία». Ο
27. Βασικά, κρίνοντας τα βιβλία των Γιάννη Μανούσακα (Ο Εμφύλιος), Χρήστου Καραγιάννη
(Το ημερολόγιο, 1918-1922), Κώστα Παπαγεωργίου (Το γιοτάπατο) και Στρατή Αναστασέλλη (Κερατοζωή).
28. Δ. Ραυτόπουλος, «Παύλου Νεφελούδη, “Στις πηγές της κακοδαιμονίας”», Ηριδανός, τχ. 2
(Οκτ.-Νοέμ. 1975), 108-114∙ τώρα και στο Ραυτόπουλος, «Οι “κακοί δαίμονες” της κριτικής και της
αυτοκριτικής της Αριστεράς», Τέχνη και εξουσία, ό.π., 79-91.
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Ραυτόπουλος αποδίδει στον Νεφελούδη περιγραφικότητα, απουσία αναλυτικής
σκέψης, «κομματικό κληρικαλισμό», «αντιδιαλεκτική» και «αστυνομική αντίληψη της Ιστορίας», και κυρίως πολιτική αφέλεια, ιδίως όταν υποστηρίζει ότι για να
αλλάξουν τα πράγματα αρκούν οι καταστατικές τροποποιήσεις και η ενότητα των
κομμουνιστικών κομμάτων.

Η διαμάχη Ραυτόπουλου-Βογιάζου-Ελεφάντη:
σώμα, κηδεμονία, Αριστερά
Στα επόμενα χρόνια, και προχωρώντας προς τη δεκαετία του 1980, το εύρος και
το βάθος της κριτικής παρέμβασης του Ραυτόπουλου εκτείνεται σε νέα πεδία που
δεν είναι πάντως άσχετα με τις επιρροές που έχει δεχτεί στα χρόνια της αυτοεξορίας. Στη μάλλον άγνωστη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαμάχη του με τους
Αντώνη Βογιάζο και Άγγελο Ελεφάντη στην εφημερίδα Αυγή το 1980, αποτυπώνεται ανάγλυφα η διαφοροποίησή του από τις πρακτικές του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς. Ο δηκτικός Ραυτόπουλος ενόχλησε κατεστημένες αντιλήψεις,
δοκιμάζοντας τα ηθικά αντανακλαστικά της ανανεωτικής Αριστεράς και τα όρια
της ανεκτικότητας των διανοουμένων της στη διαφορετική άποψη. Από το περιεχόμενο αυτής της διαμάχης γίνεται φανερό ότι οι διανοούμενοι της ανανεωτικής
Αριστεράς, στην πρώτη φάση της Μεταπολίτευσης, μάχονται να περιφρουρήσουν έναν θύλακα ορθοδοξίας εντός της ανανέωσης∙ έναν θύλακα που η κριτική
του Ραυτόπουλου τόλμησε ευθαρσώς να θίξει.
Αφορμή για τη διαμάχη στάθηκε μια σειρά επιφυλλίδων του Ραυτόπουλου για
τον Μαρκήσιο ντε Σαντ,29 στην οποία αναδεικνύει τις πολιτικές και φιλοσοφικές
διαστάσεις του έργου του γάλλου συγγραφέα στην εποχή του Διαφωτισμού, και
κυρίως ένα ερεθιστικό άρθρο του με τον τίτλο «Το σώμα».30 Στο άρθρο αυτό
επισημαίνεται ότι «όλες οι ιδεολογίες περιέχουν στο βάθος την περιφρόνηση της
σάρκας, γιατί η ζωή δεν είναι γι’ αυτές αυτοσκοπός, αλλά πεδίο και συνεχής οργάνωση/αποδιοργάνωση (ιστορία, πόλεμος, πολιτική) για τη μετάβαση προς κάποιο
ουράνιο ή επίγειο παράδεισο». Γι’ αυτόν τον λόγο ο αρθρογράφος καλεί τους αναγνώστες να αποφεύγουν τα πνευματικά κηρύγματα και την κακουργία των ιδεολογιών, «γιατί τα αποτελέσματά τους δεν φαίνονται αμέσως πάνω στο σώμα».
29. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Ντ.-Α.-Φ. ντε Σαντ. Α΄: Ο εντοιχισμένος», «Β΄: Το Μπουντουάρ
και η Επανάσταση», «Γ΄: Η λογοτεχνία του ανείπωτου», Κρίσιμη λογοτεχνία, ό.π., 265-289 (= Η
Αυγή, 10, 17, 19, 26.2.1980).
30. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Το σώμα: Επίκαιρες και ανεπίκαιρες απόψεις», Η Αυγή, 6.4.1980∙
τώρα και στο Ραυτόπουλος, Σημεία στίξεως, Αθήνα, Στοχαστής, 1987, 37-43.
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Ο Ραυτόπουλος θέτει στο κομματικό έντυπο της ανανεωτικής Αριστεράς το
ζήτημα της «απειλητικής ελευθερίας» της σάρκας και της αυταρχικής βίας που
ασκούν οι ιδεολογίες και τα κόμματα στην ελεύθερη βούληση της ερωτικής έκφρασης του ανθρώπινου σώματος. Οι επιφυλλίδες προκάλεσαν την ενόχληση
του σκηνοθέτη και διανοούμενου του χώρου Αντώνη Βογιάζου. Ο Βογιάζος, σε
επιφυλλίδα του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ανάγκη οριοθέτησης», κατηγορεί
τον Ραυτόπουλο για «θεοποίηση του σώματος» και αναρχοειδείς, ουτοπικές και
αριστερίστικες απόψεις που εκφράζουν μένος εναντίον των ιδεολογιών και μόνο
σύγχυση και αδιέξοδο φέρνουν.31 Με το άρθρο του, ο Βογιάζος φαίνεται να ζητά
αποσαφήνιση των ορίων στον χώρο της αντιδογματικής Αριστεράς, ώστε κάποιος
αρμόδιος να επιπλήξει τον «αιρετικό» Ραυτόπουλο. Ο Ραυτόπουλος θα ανταπαντήσει αιχμηρά –χωρίς να προβεί στην αιτούμενη «ομολογία πίστεως»– ότι απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα της κηδεμονίας της τέχνης από το κόμμα.32
Τον Ραυτόπουλο θα υπερασπιστεί ο Κώστας Ζουράρις,33 επισημαίνοντας τις
αντιφάσεις ανάμεσα στα λεγόμενα του Βογιάζου και τις θέσεις που εκφράζει στο
δίτομο έργο του Σοσιαλισμός και κουλτούρα, 1917-1932, που μόλις είχε κυκλοφορήσει (1979) από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Ο Βογιάζος επανέρχεται κατηγορώντας
τον Ραυτόπουλο ότι «το παίζει ανένταχτος αλλά στις επιφυλλίδες του μιλά με τα
τσιτάτα των Νέων Φιλοσόφων», και ότι η εμμονή του στην καθαρή και έντιμη
ουτοπία τελικά δεν οδηγεί παρά στην παραίτηση.34
Η συζήτηση στην Αυγή έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις ώστε να παρέμβει πυροσβεστικά ο Άγγελος Ελεφάντης, βάζοντας το καταληκτικό πλαίσιο. Ο εκδότης
του Πολίτη, σε άρθρο του με τον εύγλωττο τίτλο «Ούτε “οριοθετήσεις” ούτε “σημαιοφοβίες”», σημειώνει ότι «καιρό είχα να απολαύσω διάλογο αριστερών διανοουμένων» και ότι «για πρώτη φορά μετά το 1974 γίνεται δημόσια σύγκρουση
και κριτική διαμάχη για πολιτισμικά ζητήματα», που μάλιστα έχει τον χαρακτήρα
του «πολέμου εντός των τειχών».35 Ο Ελεφάντης επιχειρεί να πάρει «ίσες αποστάσεις». Αφενός, εγκαλεί τον Βογιάζο για λανθασμένη ταύτιση της πολιτικής
πρακτικής, όπου οι περιφράξεις κρίνονται ως απαραίτητες, με την ιδεολογική πρακτική, όπου η οριοθέτηση είναι αδιανόητη για τον χώρο της ανανεωτικής Αριστεράς, μιας και παραπέμπει σε λογικές περιχαράκωσης και «φράζει τον δρόμο για
την ισχυροποίηση του μαρξισμού». Αφετέρου, ο Ελεφάντης επικρίνει τη στάση
31. Αντώνης Βογιάζος, «Ανάγκη οριοθέτησης», Η Αυγή, 13.4.1980.
32. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Εκτελούνται περιφράξεις: Σχετικά με την “ανάγκη οριοθέτησης”», Η Αυγή, 27.4.1980∙ τώρα και στο Ραυτόπουλος, Σημεία στίξεως, ό.π., 60-70.
33. Κώστας Ζουράρις, «Ορίζοντες χωρίς οριοθέτηση», Η Αυγή, 30.4.1980.
34. Αντώνης Βογιάζος, «Οι βλαβερές συνέπειες της σημαιοφοβίας», Η Αυγή, 18.5.1980.
35. Άγγελος Ελεφάντης, «Ούτε “οριοθετήσεις” ούτε “σημαιοφοβίες”», Η Αυγή, 29.6.1980.
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του Ραυτόπουλου και του καταλογίζει υπεροψία και αριστερή ενοχικότητα για τα
γκουλάγκ, όταν εκείνος ομολογεί το ξεπέρασμα του μαρξισμού και θεωρεί ότι οι
ιδεολογίες οδηγούν αναπότρεπτα στη στρατοπεδική κοινωνία.
Το άρθρο του Ελεφάντη έκλεισε τη συζήτηση στην Αυγή, αλλά ο διάλογος
συνεχίστηκε σε άλλα έντυπα. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Καρυπίδης, αξιολογώντας
ως «άδικες» τις ίσες αποστάσεις του Ελεφάντη, από τις στήλες του περιοδικού Το
Δέντρο36 κατηγορεί τον εκδότη του Πολίτη ότι αποδέχεται έμμεσα το ιεραρχικό
καθεστώς στο κόμμα και αφήνει παράθυρο ανοικτό στην κομματική αυταρχικότητα και την πολιτική αυθαιρεσία. Και τούτο συμβαίνει, σύμφωνα με τον Καρυπίδη, διότι από τη μια ο Ελεφάντης προασπίζεται την κριτική διαδικασία και την
πολυφωνία, ενώ από την άλλη, όποτε κινδυνεύουν τα θέσμια, επισείει τον κίνδυνο
της «αντεπίθεσης της αστικής ιδεολογίας».
Στον Καρυπίδη θα απαντήσει, στο επόμενο τεύχος, ο νεαρός τότε αναγνώστης του Δέντρου και μετέπειτα σημαντικός κριτικός της λογοτεχνίας Βαγγέλης
Χατζηβασιλείου, που αναγνωρίζει μεν ότι οι θέσεις του Ελεφάντη είναι συζητήσιμες, αλλά θεωρεί την κριτική Καρυπίδη κατά της Αριστεράς πεπαλαιωμένη και
δεσμευμένη στις ιδέες των Ραϋμόν Αρόν, Μερλώ-Ποντύ, Αντρέ Γκλυκσμάν και
των Νέων Φιλοσόφων.37 Ο Καρυπίδης στη δευτερολογία του, διευκρινίζοντας ότι
στόχος της κριτικής του δεν είναι η Αριστερά συλλήβδην, αλλά το είδος του μαρξισμού που εκφράζουν οι Αλτουσέρ και Ελεφάντης, και μαζί με αυτούς σύμπασα
η διανόηση της ανανεωτικής πρωτοπορίας, ολοκληρώνει τη συζήτηση απευθύνοντας μια καίρια ερώτηση: «Είναι οι απόψεις του Ραυτόπουλου αστικές (όπως
υπαινίσσεται ο Ελεφάντης) ή μήπως τόσο επαναστατικές που καταρρίπτουν μια
ορισμένη αντίληψη για την Αριστερά;».38
Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ραυτόπουλος, ήδη από την πρώτη επταετία της
Μεταπολίτευσης (1974-1981), έχει οδηγήσει τη συζήτηση για την Αριστερά και
τον φιλελευθερισμό σε οριακό σημείο. Η επιφυλλιδογραφία του «αποστάτη» ή
«αποσυνάγωγου» Ραυτόπουλου προκάλεσε μεγάλες αμφιθυμίες στο εσωτερικό
της Αριστεράς. Η συνεργασία του με την Αυγή θα διακοπεί οριστικά λίγους μήνες
αργότερα, το καλοκαίρι του 1981, όταν θα δημοσιεύσει μια ακόμη επιφυλλίδα
που προκάλεσε διαμαρτυρίες. Πρόκειται για την παρουσίαση του «αναθεωρητικού» βιβλίου του Μιχαήλ Βοσλένσκυ, Η νομενκλατούρα: Οι προνομιούχοι της
Σοβιετικής Ένωσης, που θεωρήθηκε προκλητική από τους γραφειοκράτες του
36. Γιώργος Καρυπίδης, [Στήλη «Τα Φύλλα»], Το Δέντρο, τχ. 16 (Σεπτ.-Νοέμ. 1980), 320-323.
37. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, [Στήλη «Απ’ τους αναγνώστες»], Το Δέντρο, τχ. 17 (Δεκ. 1980),
404-405.
38. Γιώργος Καρυπίδης, [Στήλη «Απ’ τους αναγνώστες»], Το Δέντρο, τχ. 17 (Δεκ. 1980), 405-408.
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ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και του ΚΚΕ. Ο Ραυτόπουλος θα επισημάνει ότι «οι απορίες, η έκπληξη, ο σκανδαλισμός μερικών ανανεωτών μπροστά στα αποκαλυπτήρια της νομενκλατούρας είναι συνέπεια του κομφορμισμού, της ημικριτικής, της
αθάνατης λαθολογίας»39 και της μυστικοποίησης του ιστορικού φαινομένου του
υπαρκτού σοσιαλισμού.

Επίλογος
Τα παραδείγματα που αναφέραμε είναι ενδεικτικά της κατεύθυνσης και του προσανατολισμού της κριτικής σκέψης του Ραυτόπουλου στη Μεταπολίτευση. Ο
Ραυτόπουλος διέκρινε έγκαιρα, προδικτατορικά, το εξάμβλωμα του σταλινισμού
και επίσης έγκαιρα, μεταδικτατορικά, τον «δογματικό αντιδογματισμό» της ανανεωτικής Αριστεράς. Αν στην Ελλάδα υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανόηση των ιδεολογικών αποχρώσεων, πέρα από τους απλοϊκούς μανιχαϊσμούς,
θα αναγνωρίζαμε τον Ραυτόπουλο της πρώτης φάσης της Μεταπολίτευσης ως
τον σημαντικότερο left liberal κριτικό ενός αριστερού φιλελευθερισμού που δεν
συγκροτήθηκε ποτέ σε διακριτό ρεύμα ιδεών στη χώρα μας.
Το κριτικό ήθος και η αυστηρότητα του Ραυτόπουλου συμβολοποιούν μια χαμένη μάχη που η μεταπολιτευτική Αριστερά ίσως δεν έδωσε ποτέ. Η διαδρομή
του στην κριτική ενσαρκώνει με εκρηκτικότητα την τραγική περιπέτεια και τις
αντιφάσεις των ιδεών της Αριστεράς για τη λογοτεχνία και την κουλτούρα στον
αιώνα που πέρασε. Ο ίδιος δημιούργησε το πρότυπο ενός άλλου τύπου διανοούμενου στη Μεταπολίτευση. Ούτε γκραμσιανός ούτε οργανικός, ούτε φιλελεύθερος
ούτε κρατικοδίαιτος. Είναι ο τύπος του ελευθερόφρονος και αντιολοκληρωτικού
παρεμβατικού διανοούμενου, εκτός στράτευσης και εκτός ένταξης, που η σκέψη
του δεν χώρεσε εύκολα στην τυπικά εκδημοκρατισμένη και νοσηρά υπερπολιτικοποιημένη δημόσια σφαίρα της εποχής.
Ο Δημήτρης Ραυτόπουλος με την κριτική του στάση έκανε πράξη το ειρωνικό μονόστιχο του Μανόλη Αναγνωστάκη στο ΥΓ.: «γηράσκω αεί αναθεωρών».
Ίσως ακόμη περισσότερο όμως ενσάρκωσε τον γραμμένο ήδη το 1949 στίχο από
το «Αλεξανδροστόι» του αγαπημένου του Άρη Αλεξάνδρου: «Μες στην ομάδα
ήμουν | ύποπτος πάντα | σαν την αλήθεια».

39. Δημήτρης Ραυτόπουλος, «Νομενκλατούρα: Ποιος άλλος φοβάται τον σοσιαλισμό», Η Αυγή,
17.5.1981∙ τώρα και στο Ραυτόπουλος, Σημεία στίξεως, ό.π., 167-175.
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Η πολιτική ταυτότητα του Σεφέρη
στο φως της Μεταπολίτευσης

Τ

ο 1978, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Mario Vitti κλήθηκε
να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσληψη του Σεφέρη. Ανάμεσα σε άλλα,
δήλωνε τα εξής:
Η κηδεία του Σεφέρη, χάρη στον ρόλο που του απέδωσαν μετά τη δήλωσή
του εναντίον της Χούντας, μετατράπηκε σε μια δίκαιη εκδήλωση εναντίον της
καταπίεσης των συνταγματαρχών. Όμως, τώρα πια που η Ελλάδα έχει απαλλαγεί από εκείνο τον βραχνά, η τακτική, που μπορούσε να εξυπηρετεί τότε τον
αγώνα μέσα στη δικτατορία, δεν έχει νόημα. Ας θυμηθούμε ότι ο Σεφέρης ανέκαθεν είχε θεωρήσει τον εαυτό του αδέσμευτο, «διαθέσιμο», όπως συνήθιζε να
λέει. Καιρός είναι και πάλι να τον δούμε μέσα στην πραγματική του διάσταση,
δίχως να θέλουμε, σώνει και καλά, να τον βλέπουμε όπως ήταν σκόπιμο μέσα
στα χρόνια της δικτατορίας.1

Στην παραπάνω δήλωσή του, ο Vitti επιχειρεί να αποδώσει το κλίμα πρόσληψης
του Σεφέρη κατά την περίοδο της Χούντας και των πρώτων μεταπολιτευτικών
χρόνων. Σύμφωνα με τον ιταλό νεοελληνιστή, το αφήγημα του πολιτικά στρατευμένου Σεφέρη δεν ανταποκρίνεται στη συνολική δράση του. Αντίθετα, αποτελεί
προϊόν των ιδιαίτερων πολιτικών συγκυριών της Χούντας και της Μεταπολίτευσης, που οδήγησαν στην κατασκευή μιας ορισμένης στάσης απέναντι στον διανοούμενο Σεφέρη.

1. Mάριο Bίττι, «“Ου μ’ εθέσπισεν” o Γιώργος Σεφέρης: Ένα ολοκληρωμένο πορτραίτο του
νομπελίστα ποιητή μας από τον ακάματο ιταλό ελληνιστή», συνέντευξη στον Γιάννη Τσένη, Τα Νέα,
10.7.1978. Παρόμοιες απόψεις είχε εκφράσει και στην εφημερίδα Το Βήμα λίγα χρόνια πριν∙ βλ.
σχετικά Mario Vitti, «Η εσωτερική “περιπέτεια”, μέθοδος ζωής και τέχνης στη Γενιά του Τριάντα»,
Το Βήμα, 25.1.1976.
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Η παρούσα εισήγηση δεν φιλοδοξεί να επαληθεύσει τη δημόσια δράση του
Σεφέρη με βάση τα εκάστοτε πραγματολογικά δεδομένα. Το βασικό μου ζητούμενο είναι να διερευνήσω τους όρους με τους οποίους κατασκευάζεται ο Σεφέρης
ως δημόσιος διανοούμενος, εστιάζοντας στα επικοινωνιακά δίκτυα της δημόσιας
σφαίρας, κατά την περίοδο 1974-1981. Συνεπώς, αντλώ υλικό από μια ειδολογική
ποικιλία τεκμηρίων, που περιλαμβάνει κυρίως δημοσιεύματα του Τύπου, αφιερώματα περιοδικών, ντοκιμαντέρ και διαλέξεις.
Πριν προχωρήσω, κρίνω αναγκαία μια συνοπτική αλλά πυκνή αναφορά στην
έννοια του «διανοουμένου», και ειδικότερα του «δημόσιου διανοουμένου», όπως
θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώνει κανείς ότι η έννοια είναι αρκετά σύνθετη και δεν μπορεί να λάβει έναν και μόνο
ορισμό.2 Διατρέχοντας, όμως, τα διάφορα μοντέλα διανοουμένων στο πέρασμα του
χρόνου, και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιημένες συνθήκες εντός των οποίων
δρουν οι διανοούμενοι σε κάθε εποχή, μπορεί κανείς να καταλήξει σε ορισμένα
κοινά χαρακτηριστικά. Ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία συγκαταλέγονται το επίπεδο
της ανώτατης εκπαίδευσης, η στράτευση για φλέγοντα πολιτικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά ζητήματα, όπως επίσης και ο σεβασμός σε ορισμένους κώδικες δεοντολογίας.3 Σύμφωνα με τον Enzo Traverso, που διερευνά την ιστορική εξέλιξη
του ρόλου του διανοουμένου από τον 19ο στον 21ο αιώνα, και τη συζήτηση γύρω
από την έννοια αυτή σε κείμενα γνωστών θεωρητικών, όπως o Gramsci, ο Sartre
και ο Said, η ταυτότητα του διανοουμένου στον 20ό αιώνα είναι αδιαχώριστη από
την πολιτική στράτευση. Ο διανοούμενος θα πρέπει να ελέγχει την εξουσία, να
αμφισβητεί τον κυρίαρχο λόγο και να εισάγει μια κριτική σκοπιά. Κι όλα αυτά όχι
μόνο στα γραπτά του, αλλά και στον δημόσιο χώρο.4 Αναφορικά με τον δημόσιο
χώρο, θεωρητικοί όπως η Heynders και ο Posner ορίζουν τον δημόσιο διανοούμενο
ως άτομο που ασκεί δημόσια κριτική, παρεμβαίνει σε μια δημόσια συζήτηση ή την
πυροδοτεί, και απευθύνεται σε ένα κοινό που ξεπερνά τους ομοτέχνους του ή τους
οπαδούς του έργου του. Η απεύθυνση αυτή θα πρέπει να εκφράζεται με τρόπο προσιτό για το ευρύ κοινό και να αφορά θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Αντίστοιχα,
ως προς το είδος των παρεμβάσεων, ο δημόσιος διανοούμενος μπορεί να τοποθετείται μέσα από ομιλίες, διαλέξεις, μανιφέστα και άλλες μορφές δημόσιου λόγου.5
2. Στέλιος Χιωτάκης, «Διανοούμενοι: Οριοθέτηση και τυπολογία μιας πολύσημης έννοιας»,
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, τχ. 7 (2001), 1-38: 3.
3. Ό.π., 6.
4. Enzo Traverso, Τι απέγιναν οι διανοούμενοι;, μτφρ. Ν. Κούρκουλος, Αθήνα, Εκδόσεις του
Εικοστού Πρώτου, 2013, 14.
5. Richard Α. Posner, Public Intellectuals: A Study of Decline, Λονδίνο/Κέιμπριτζ, Harvard University Press, 2013 (12001), xi-xxi, 19. Παρότι, μάλιστα, η Heynders αναφέρεται κυρίως σε διανοουμένους
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Έως τη γνωστή του δήλωση κατά της Χούντας, το 1969, ο Σεφέρης δεν φαίνεται να πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει αρκετές φορές
την επιθυμία του να παραμείνει μακριά από τα πολιτικά πράγματα, όπως επίσης
και τη δυσφορία που του προκαλεί η κομματική πολιτική.6 Οι παρεμβάσεις του
αφορούν περισσότερο ζητήματα λογοτεχνικής κριτικής, τη σχέση παράδοσης-μοντερνισμού, τον επαναπροσδιορισμό του εθνικού κανόνα και συναφή πολιτισμικά
ζητήματα. Ενίοτε, τα κείμενά του διαθέτουν πολιτική χροιά αλλά δεν συνιστούν
ανοιχτές πολιτικές καταγγελίες. Η δήλωση αποτελεί την πρώτη του ξεκάθαρη
πολιτική διαμαρτυρία – εφόσον οι υπηρεσιακές του παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή δεν είναι ακόμη γνωστές στο ευρύ κοινό.7 Πλέον, μετά τη δήλωση, ο Σεφέρης μπορεί να λογίζεται ως δημόσιος διανοούμενος, ακριβώς επειδή έχει αρθρώσει πολιτικό λόγο που αφορά πολλαπλά ακροατήρια και τίθεται καθαρά ενάντια
σε ένα καταπιεστικό καθεστώς.8 Η δήλωση θα προκαλέσει την κατακραυγή των
χουντικών κύκλων, ενώ αντίστοιχα θα επιδοκιμαστεί από αριστερά ακροατήρια
– αναφέρω ενδεικτικά τα Τετράδια, το περιοδικό των πολιτικών κρατουμένων των
φυλακών Κορυδαλλού, και τις επαινετικές αναφορές στην παράνομη τότε Αυγή
και στον Θούριο της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος.9
του 21ου αιώνα, οι οποίοι τοποθετούνται εντός μιας μιντιακά διαμεσολαβημένης δημόσιας σφαίρας,
αξιοποιεί επίσης στοιχεία προγενέστερων προσεγγίσεων, που επιβιώνουν και στο σημερινό μοντέλο
του δημόσιου διανοούμενου. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο Gramsci ήταν από τους πρώτους που
έδωσαν έμφαση στη λειτουργία του διανοουμένου ως διαμεσολαβητή, ενώ αργότερα ο Said αξιοποίησε
την γκραμσιανή ιδέα, συνδέοντάς τη με τρέχουσες πρακτικές διαμεσολάβησης, τις οποίες επιτελούν οι
σύμβουλοι, οι δημοσιογράφοι και άλλοι ειδικοί στις δυτικές κοινωνίες∙ βλ. Odile Heynders, Writers as
Public Intellectuals: Literature, Celebrity, Democracy, Νέα Υόρκη, Palgrave Macmillan, 2016, 1-22.
6. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα σημειώνει στα δοκίμιά του. Παραθέτω ενδεικτικά: «Τις προάλλες, ένας μεσόκοπος λογοτέχνης μού έφερε να υπογράψω ένα μανιφέστο. Αρνήθηκα. “Θα αφήσουμε
λοιπόν να γίνει η δικτατορία;” με ρώτησε. Του είπα: “Η δικτατορία θα είναι η χαριστική βολή για τον
τόπο. Αλλά πιστεύω πως τις δικτατορίες δεν τις σταματούν μανιφέστα διανοουμένων”. Η αποστροφή
που αισθάνομαι για τους ελλαδικούς κομματικούς τρόπους είναι ανείπωτη. Κι επειδή το καθετί έχει
γίνει εκμεταλλεύσιμο κομματικά, δεν εννοώ να κάνω τίποτε που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτόν τον
ανεκδιήγητο κολλυβισμό. Είναι άραγε τούτο κλείσιμο στον εαυτό μου; Δεν το πιστεύω»∙ βλ. Γιώργος
Σεφέρης, «Η συνομιλία με τον Φαβρίκιο», Εποχές, τχ. 45 (Ιαν. 1967), 3-6∙ τώρα και στο Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τ. Β΄: 1948-1971, επιμ. Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα, Ίκαρος, 51984 (11974), 293-305.
7. Θα γίνουν γνωστές μετά την έκδοση του Α΄ τόμου του Πολιτικού Ημερολογίου το 1979, και
κατόπιν με τον Β΄ τόμο του Πολιτικού Ημερολογίου το 1985∙ βλ. Γιώργος Σεφέρης, Πολιτικό Ημερολόγιο, τ. Α΄: 25 Νοέμβρη 1935-13 Οκτώβρη 1944, επιμ. Αλ. Ξύδης, Αθήνα, Ίκαρος, 1979∙ Γιώργος Σεφέρης, Πολιτικό Ημερολόγιο, τ. Β΄: 1945-1947, 1949, 1952, επιμ. Αλ. Ξύδης, Αθήνα, Ίκαρος, 1985.
Αντλώ πληροφορίες για τις σεφερικές εκδόσεις εδώ και παρακάτω από το Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφία Γιώργου Σεφέρη (1922-2016), Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2016.
8. Odile Heynders, ό.π., 1-22.
9. Τα παραπάνω μνημονεύονται στο άρθρο του Σάββα Παύλου, «Η δήλωση του Σεφέρη εναντίον της δικτατορίας», στο O Σεφέρης στην Πύλη της Αμμοχώστου: Επτά ομιλίες (Λευκωσία, 24
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Προκειμένου να κατανοήσουμε τη μεταπολιτευτική εικόνα του Σεφέρη, θα
πρέπει πρώτα να καταπιαστούμε με ορισμένες διεργασίες που συντελούνται μέσα
στη χουντική επταετία. Την περίοδο της επταετίας, τα δύο βασικά ορόσημα που
επηρεάζουν τη μεταγενέστερη πρόσληψη του Σεφέρη είναι η δήλωση και η κηδεία
του. Η δήλωση θα αποτελέσει μια ομπρέλα, κάτω από την οποία θα στεγαστούν
διαφορετικές πρωτοβουλίες, όπως η «Δήλωση των Δεκαοχτώ», τα Δεκαοχτώ κείμενα, τα Νέα κείμενα και τα Νέα κείμενα 2.10 Σε όλες αυτές τις δράσεις, ο Σεφέρης
επανέρχεται διαρκώς ως παράδειγμα ταγού σε μια συντονισμένη κίνηση πνευματικής διαμαρτυρίας. Φυσικά, αυτή η εικόνα του άτυπου ηγέτη της αντίστασης δεν
σφυρηλατείται από τον ίδιο τον Σεφέρη αλλά κυρίως από τους ομοτέχνους του,
με επικεφαλής τον Στρατή Τσίρκα, ο οποίος θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη
νομιμοποίηση του Σεφέρη στους αριστερούς κύκλους.11 Η νομιμοποίηση αυτή
παγιώνεται με τον θάνατο του Σεφέρη, το 1971.12 Η κηδεία του θα λάβει διαστάΜαΐου-8 Ιουνίου 1984), πρόλ. Σπ. Κυπριανός, επιμ. Εμμ. Χ. Κάσδαγλης, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987, 201-262. Στο συγκεκριμένο άρθρο, ο Σάββας Παύλου σχολιάζει τη
στάση των αριστερών και φιλοχουντικών εντύπων απέναντι στη δήλωση του Σεφέρη κατά της
Χούντας. Για το αφιέρωμα των πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού, το οποίο αναφέρεται και πιο κάτω, βλ. Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη, Τετράδια ’72, χειρόγραφη έκδοση των
πολιτικών κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού, Σεπτέμβριος 1972.
10. Δεκαοχτώ κείμενα, Αθήνα, Κέδρος, 1970∙ Νέα κείμενα, Αθήνα, Κέδρος, 1971∙ Νέα κείμενα
2, Αθήνα, Κέδρος, 1971. Η «Δήλωση των Δεκαοχτώ» πραγματοποιείται τον Απρίλιο του 1969.
Αντιτασσόμενοι στη δημοσίευση των έργων τους παρά τη θέλησή τους, 18 συγγραφείς δήλωναν την
αντίθεσή τους με την εκδοτική αυτή ενέργεια της Χούντας. Η «Δήλωση» έκλεινε ως εξής: «Τιμούμε
τον Γιώργο Σεφέρη γιατί πρώτος επισήμανε τους κινδύνους… Ελπίζουμε η φωνή του μεγάλου ποιητή να μην αποδειχθεί φωνή Κασσάνδρας»∙ βλ. σχετικά Νίκος Κάσδαγλης, Το έλος, Θεσσαλονίκη,
Διαγώνιος, 1988, 24-85.
11. Για τη σχέση Γιώργου Σεφέρη και Στρατή Τσίρκα, βλ. Γιώργος Γεωργής, Η συνάντηση Στρατή Τσίρκα-Γιώργου Σεφέρη: Μια φιλία που βράδυνε, Αθήνα, Καστανιώτης, 2016.
12. «Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης είχε αναδειχθεί κατά κάποιον τρόπο συμβολικός ηγέτης της
αντίστασης και η κηδεία του (22 Σεπτεμβρίου 1971) στάθηκε το αποκορύφωμα αυτού του ρόλου»∙
βλ. Κωστής Κορνέτης, Τα παιδιά της δικτατορίας: Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτικές και
η μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Αθήνα, Πόλις, 2015, 233∙
Κaren Van Dyck, H Κασσάνδρα και οι λογοκριτές στην ελληνική ποίηση, 1967-1990, μτφρ. Παλμύρα
Ισμυρίδου, Αθήνα, Άγρα, 2002, 62. Με τον ρόλο του Σεφέρη ως δημόσιου διανοουμένου έχει καταπιαστεί και η Άννα-Μαρία Σιχάνη σε σχετικό κεφάλαιο της διδακτορικής της διατριβής με τίτλο
«Λογοτεχνικό πεδίο, πολιτισμικές τεχνολογίες και δημόσια σφαίρα στη μακρά δεκαετία του 1960»,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Ιωάννινα, 2018. Η διατριβή, η οποία βρίσκεται υπό
έκδοση, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του ελληνικού λογοτεχνικού πεδίου κατά τη δεκαετία του
1960, σε συνάρτηση με τη δημόσια σφαίρα και κουλτούρα. Η Σιχάνη εξετάζει την προϊστορία της
σεφερικής δήλωσης κατά της Χούντας αλλά και τις πολιτισμικές της επενέργειες, σε σύνδεση πάντα
με συναφή αντιδικτατορικά εγχειρήματα, όπως η «Δήλωση των Δεκαοχτώ», τα Δεκαοχτώ κείμενα
και τα Νέα κείμενα. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο παρακολούθησης της διαδικασίας εδραίωσης του
Σεφέρη ως δημόσιου διανοουμένου, σχολιάζει τον αντιστασιακό χαρακτήρα της κηδείας του και
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σεις συλλογικής διαμαρτυρίας, με το πλήθος να τραγουδά τον Εθνικό Ύμνο και τα
απαγορευμένα τραγούδια του Θεοδωράκη, προκαλώντας ευθέως τον λογοκριτικό
μηχανισμό της Χούντας.13
Σε σχέση τώρα με τη Μεταπολίτευση, τα έτη 1974-1981 αποτελούν μια «χρυσή» περίοδο για την εδραίωση του Σεφέρη ως δημόσιου διανοουμένου. Στην
εδραίωση αυτή συμβάλλουν τόσο εκδοτικά όσο και μιντιακά φαινόμενα.14 Η
περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη διεύρυνση της δημόσιας σφαίρας και τον
εκμοντερνισμό της πολιτικής ζωής, με την ανάδειξη νέων συλλογικοτήτων, οι
οποίες θα εκφραστούν συχνά μέσα από την εκδοτική άνθιση και τη διαρκή κυκλοφορία εντύπων.15 Μέσα σε αυτή την πνευματική άνοιξη, ο Σεφέρης πρωταγωνιστεί σε άρθρα εφημερίδων, αφιερώματα περιοδικών, διαλέξεις και ντοκιμαντέρ.
Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα κύμα συγκεντρωτικών εκδόσεων της γενιάς του ’30 και
χάρη στη θετική πλέον αποτίμηση της πολιτισμικής της συμβολής,16 εκδίδονται
τα αφιερώματα που πραγματοποιούνται λίγο μετά τον θάνατό του. Χαρακτηριστικά, αναφέρονται
το αφιέρωμα των Τετραδίων ’72 αλλά και οι νεκρολογίες που κατακλύζουν τον Τύπο τις επόμενες
μέρες, και έχουν συγκεντρωθεί στους δύο τόμους: Στήλη 20-9-1971: Ο θάνατος του Γιώργου Σεφέρη
στον ελληνικό Τύπο, τ. Α΄: Δέκα ημέρες, τ. Β΄: Έξι μήνες, Αθήνα, Ερμής, 1972.
13. Γιάννης Παπαθεοδώρου, «Οι φρουροί της ησυχίας: Δικτατορία, λογοτεχνία και λογοκρισία
στον 20ό αιώνα � μια συνοπτική περιδιάβαση», στο Πηνελόπη Πετσίνη και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα: Καχεκτική δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2018, 130. Για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η κηδεία του
Σεφέρη, βλ. τη μαρτυρία του Θανάση Βαλτινού, «Μέρες του ’71», στο Μιχάλης Πιερής (επιμ.),
Γιώργος Σεφέρης: Το ζύγιασμα της καλοσύνης, Αθήνα, Μεσόγειος, 2004, 68-69, καθώς και τη μαρτυρία του Σταύρου Ζουμπουλάκη, που περιέχεται σε συνέντευξή του στον ιστότοπο των ΑΣΚΙ
«Μεταπολίτευση», διαθέσιμη ψηφιακά εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=fwCY7hnj5n4
(τελευταία επίσκεψη, 27.4.2021).
14. «Η πρώτη περίοδος αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν
περίοδος εκδοτικής πλημμυρίδας. Είναι μια περίοδος που όλοι θέλουν να διατυπώσουν το πολιτικό
τους credo άμεσα ή έμμεσα. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στην αγορά βιβλίου.
Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε την περίοδο εκείνη, τα βιβλία που περισσότερο κινήθηκαν στα χρόνια 1975-1976 ήταν τα βιβλία που αναφέρονταν στη νεότερη ελληνική ιστορία, τα
θεωρητικά κείμενα ελληνικής και ξένης μαρξιστικής σκέψης, και τέλος τα βιβλία που έθιγαν προβλήματα εκπαίδευσης, ψυχανάλυσης και οικονομίας»∙ βλ. Λουκάς Αξελός, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα: Μια κριτική προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα
χρόνια 1960-1981, Αθήνα, Στοχαστής, 22008 (11984), 88.
15. Κώστας Καραβίδας, «Ένα έντυπο-καθρέφτης της Μεταπολίτευσης: Το Αντί στη συγκυρία
της μετάβασης (1974-1975)», στο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Ηλίας Νικολακόπουλος, Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Μεταπολίτευση ’74-’75: Στιγμές μιας μετάβασης, Αθήνα, Θεμέλιο, 2016,
226-227.
16. «Καθώς όμως τα δοκίμια των πρωτεργατών της γενιάς κυκλοφορούν σε νέες συγκεντρωτικές εκδόσεις (Δοκιμές του Σεφέρη το 1974, Ανοιχτά χαρτιά του Ελύτη το 1974, αρκετοί συγκεντρωτικοί τόμοι δοκιμίων του Τερζάκη και τα Πολιτικά κείμενα του Θεοτοκά το 1976, ενώ το 1970
ανατυπώνεται και η Πνευματική πορεία του) και, από τη δεκαετία του 1980, οι πολιτικές και κοινω-
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οι πέντε πρώτοι τόμοι από τα προσωπικά ημερολόγια του ποιητή (Μέρες) και ο
πρώτος τόμος του πολιτικού του ημερολογίου (Πολιτικό Ημερολόγιο Α΄).17 Όπως
θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια, οι αναφορές αυτής της περιόδου ποικίλλουν, αλλά διέπονται από κοινές στοχεύσεις: στοχεύουν στην αποκατάσταση του
πολιτικού προσώπου του Σεφέρη πριν τη δήλωση και επιδιώκουν την ταύτισή του
με συγκεκριμένα ακροατήρια, όπως οι πολιτικοί κρατούμενοι και οι νέοι.
Αναφορικά με την πρώτη στόχευση, η πολιτική αποκατάσταση του Σεφέρη
φαίνεται να αποτελεί κοινό παρανομαστή σε πολλά δημοσιεύματα. Το γεγονός
αυτό δικαιολογείται, εφόσον το προφίλ του αντιστασιακού και φιλοαριστερού
πνευματικού ηγέτη συνδέεται ταυτόχρονα με το προφίλ του συντηρητικού διπλωμάτη, ο οποίος εργάστηκε υπό την εποπτεία του μεταξικού καθεστώτος, έζησε με
την εξόριστη κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή και είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις του Κυπριακού. Συνεπώς, η εξομάλυνση των παραπάνω αντιφάσεων
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί πολιτικά ο Σεφέρης και να
αποκτήσει συνοχή το αφήγημα του αντιστασιακού διανοούμενου.
Ο Αλέξανδρος Ξύδης, επίσης διπλωμάτης και φίλος του Σεφέρη, κατέχει κομβικό ρόλο στην αποκατάσταση της πολιτικής φήμης του συναδέλφου του. Μέσω
της μαρτυρίας του, επιχειρεί να διαλευκάνει κρίσιμες πτυχές του κοινού υπηρεσιακού τους βίου και να αποκαλύψει άγνωστα στιγμιότυπα της δράσης του
συνεργάτη του. Κατά την περίοδο αυτή, ο Ξύδης επιμελείται τον πρώτο τόμο του
Πολιτικού Ημερολογίου, αρθρογραφεί στον Τύπο, συμμετέχει στο αφιερωματικό
ντοκιμαντέρ του Γιώργου Σγουράκη, Γιώργος Σεφέρης: 29 Φεβρουαρίου 19001980, 80 χρόνια από τη γέννησή του,18 και λαμβάνει μέρος στον Κύκλο Σεφέρη
(Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας).19 Στις δινικές αντιθέσεις ατονούν, το κέντρο ενδιαφέροντος όσον αφορά τη γενιά του ’30 σταδιακά μετατοπίζεται από μια κοινωνικοπολιτική σε μια πιο πολιτισμική προσέγγιση»∙ βλ. Δημήτρης Τζιόβας,
Ο μύθος της Γενιάς του Τριάντα: Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και πολιτισμική ιδεολογία, Αθήνα,
Πόλις, 2011, 518.
17. Το μοναδικό από τα ημερολόγια που είχε ήδη εκδοθεί είναι οι Μέρες Ε΄ το 1973, με ελαφρώς
παραλλαγμένο τίτλο: Γιώργος Σεφέρης, Μέρες του 1945-1951, Αθήνα, Ίκαρος, 1973. Ο συγκεκριμένος τόμος θα ανατυπωθεί με τον νέο τίτλο, προκειμένου να ενταχθεί στη χρονολογική σειρά
των υπόλοιπων τόμων του σεφερικού ημερολογίου. Επίσης, το 1972 έχει εκδοθεί το Χειρόγραφο
Σεπ.’41∙ βλ. Γιώργος Σεφέρης, Χειρόγραφο Σεπ.’41, Αθήνα, Ίκαρος, 1972.
18. Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγή του Γιώργου Σγουράκη και σενάριο-σκηνοθεσία του Γιώργου Καρυπίδη. Ταυτόχρονα, σύμβουλος παραγωγής είναι ο Κώστας Παπαγεωργίου. Ως έτος παραγωγής σημειώνεται το 1980 και ως πρώτη προβολή στην ΕΡΤ η 29η Φεβρουαρίου 1980. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τον τόμο Αρχείο Γιώργου και Ηρώς Σγουράκη: κινηματογραφικό-τηλεοπτικό-ραδιοφωνικό-ηχητικό-εκδοτικό-φωτογραφικό-εικαστικό, Αθήνα, Αρχείο Κρήτης, 2012, 29.
19. Πρόκειται για εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν οι Αλέξανδρος Αργυρίου, Αλέξανδρος
Ξύδης, Δημήτρης Μαρωνίτης και Mario Vitti. Οι ομιλίες αυτές εκδόθηκαν κατόπιν στον εξής τόμο:
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κές του καταθέσεις, μνημονεύεται η διαφωνία του Σεφέρη με τους επίσημους
χειρισμούς του Κυπριακού και η ρήξη του με τον Ευάγγελο Αβέρωφ, οι λοιδορίες
που υπέστη ο Σεφέρης στη Μέση Ανατολή και η λασπολογία των φιλοχουντικών
εντύπων την επομένη της δήλωσης.20 Όπως αναφέρει ο Ξύδης, η πραγματοποίηση της δήλωσης εξελήφθη ως αντεθνική προπαγάνδα. Για τον λόγο αυτό, ο Σεφέρης κατηγορήθηκε ως κομμουνιστής, ενώ εκτοξεύτηκαν κατηγορίες που αμφισβητούσαν ακόμη και τη λογοτεχνική του αξία.
Η έκδοση των προσωπικών ημερολογίων του Σεφέρη, και ιδίως του Α΄ τόμου
του Πολιτικού Ημερολογίου, θα επαληθεύσει τα λεγόμενα του Ξύδη και θα λάβει
επιδοκιμαστικά σχόλια από την κριτική. Η αποκάλυψη του άγνωστου ιδιωτικού
και υπηρεσιακού βίου του Σεφέρη θα συντελέσει στη δικαιολόγηση της πολιτικής του ακαμψίας, η οποία πλέον αντιμετωπίζεται με επιείκεια. Χαρακτηριστική
είναι η τοποθέτηση του Νικηφόρου Βρεττάκου, ο οποίος βρίσκει ελαφρυντικά
στη συμπεριφορά του ποιητή. «Το να κρατηθεί έξω από τα “πολιτικά” δεν είναι
κατακριτέο, αν σκεφτεί κανείς ποιες και τι ήταν οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου, οι
οποίες αποφάσιζαν και ενεργούσαν, και με ποιες επιζήμιες και αταίριαστες για το
έθνος δραστηριότητες θα γινότανε συνυπεύθυνος».21
Το αφιέρωμα του Αντί, το 1977, δεν στοχεύει στη δικαιολόγηση της συνολικής
δράσης του Σεφέρη, αλλά εστιάζει σε ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα που αφορά την καθυστέρηση της καταγγελίας του καθεστώτος από πλευράς του ποιητή. Επιχειρώντας
να ερμηνεύσει την επιφυλακτικότητα του Σεφέρη, ο Κώστας Ταχτσής προβαίνει
σε μια σειρά από εικασίες, που, παρότι αποτελούν πειστικά σενάρια, δεν οδηγούν
ωστόσο σε ασφαλή συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, θα προσφύγει στο τραύμα της
Κύκλος Σεφέρη, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1984 (11980).
20. Για την εμπλοκή του Σεφέρη στο Κυπριακό, μας πληροφορεί ο Ρόδης Ρούφος ήδη από τη
Βραδιά Σεφέρη. Ωστόσο, η μαρτυρία του Ξύδη είναι εκτενέστερη∙ βλ. Βραδιά Σεφέρη: Δημόσια
συζήτηση στην Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1971, αίθουσα Άλφα, Αθήνα, Κέδρος, 1972, 58∙ Αλέξανδρος
Ξύδης, «Ο πολιτικός Σεφέρης», στο Κύκλος Σεφέρη, ό.π., 105-123. Για την εμπλοκή του Σεφέρη στο
Κυπριακό και τη διαφωνία του με τον Ευάγγελο Αβέρωφ, βλ. την πρόσφατη μελέτη του Γιώργου
Γεωργή, Σεφέρης-Αβέρωφ: Η ρήξη, Αθήνα, Καστανιώτης, 2018, καθώς και του Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Ο διάλογος Γιώργου Σεφέρη-Ευάγγελου Αβέρωφ: Οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου,
Αθήνα, Πατάκης, 2019. Σχετικές αναφορές περιέχει επίσης η μελέτη του Βασίλη Παπαδόπουλου,
Διπλωματία και ποίηση: Η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη, Αθήνα, Ίκαρος, 2019.
21. Νικηφόρος Βρεττάκος, «H Ελλάδα σε δύο επίπεδα: Σκέψεις από το “Πολιτικό Ημερολόγιο”
του Γιώργου Σεφέρη», Ελευθεροτυπία, 31.1.1980. Ο Κώστας Σταματίου, από την άλλη, συνδέει
την έναρξη του Πολιτικού Ημερολογίου με τη δυσφορία του Σεφέρη για το καθεστώς Μεταξά, ενώ
υπογραμμίζει τις σφοδρές κατηγορίες που δέχτηκε στη Μέση Ανατολή ως φιλοκομμουνιστής από
την αγγλόδουλη πλευρά∙ βλ. Κ. Σ[ταματίου], «Οι Έλληνες “άθλιοι” στη Μέση Ανατολή: Πολύτιμο
και αποκαλυπτικό το “Πολιτικό Ημερολόγιο” του Γ. Σεφέρη», Τα Νέα, 26.4.1980.
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Μικρασιατικής Καταστροφής, στην έμφυτη απέχθεια του λογοτέχνη για τις κραυγαλέες χειρονομίες, στην επισφαλή σωματική του υγεία και στην αδυναμία του να
στρατευθεί πολιτικά από τα νεανικά του χρόνια. Περισσότερο κατατοπιστικό είναι
το άρθρο του Παύλου Ζάννα, ο οποίος εξετάζει διεξοδικότερα την προϊστορία της
δήλωσης, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά επιστολή του Σεφέρη προς τον κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Στο
εν λόγω γράμμα, ο Σεφέρης είχε αρνηθεί την έδρα του καθηγητή ποίησης (Charles
Eliot Norton) για το ακαδημαϊκό έτος 1969-1970, επικαλούμενος το δικτατορικό
καθεστώς και την έλλειψη ελευθερίας της έκφρασης που επικρατούσε στην Ελλάδα.
«Η κατάσταση του αυτοεξόριστου δε με ελκύει∙ θέλω να μείνω με το λαό μου και να
μοιραστώ τα γυρίσματα της τύχης του», θα δηλώσει επιλογικά στην επιστολή, που
έμεινε ιδιωτική μέχρι τη δημοσίευσή της από τον Παύλο Ζάννα.22
Αν η πολιτική αποκατάσταση της φυσιογνωμίας του Σεφέρη αποτελεί τον
έναν άξονα νομιμοποίησής του, κεντρικό διακύβευμα αποτελεί και η ταύτισή του
με νέα ακροατήρια. Ένα από τα ακροατήρια αυτά είναι και οι πολιτικοί κρατούμενοι. Η παρουσίαση του λογοτέχνη ως αρωγού των πολιτικών κρατουμένων έχει
την αφετηρία της στα Νέα κείμενα 2, τα οποία κυκλοφόρησαν μετά τον θάνατο
του Σεφέρη, το 1971. Στην εισαγωγή, οι επιμελητές αφιέρωναν τον τόμο στον
Σεφέρη, τον οποίο αποκαλούσαν «σύντροφο και οδηγό σε δύσκολο αγώνα». Στην
έκδοση αυτή ενσωματώθηκε συν τοις άλλοις το κείμενο του Σεφέρη «Η κιβωτός
του Νώε», σε μετάφραση του Ρόδη Ρούφου από τα γαλλικά. Στον επίλογο του
κειμένου, ο Σεφέρης αναφερόταν επαινετικά στο εγχείρημα του τότε πολιτικού
κρατουμένου Παύλου Ζάννα να μεταφράσει τον Χαμένο χρόνο του Προυστ στα
ελληνικά. Παράλληλα, σχολίαζε αρνητικά την «εξωφρενικά μεγάλη» ποινή του,
δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή του προς τον Ζάννα και την
αντίθεσή του με τη στάση του καθεστώτος. Μάλιστα, όπως ανέφερε η έκδοση,
το άρθρο του Σεφέρη στάθηκε η αφορμή να ευαισθητοποιηθεί το γαλλικό Πεν
Κλαμπ (η γνωστή ένωση συγγραφέων) και να διατυπωθεί η ευχή να επανεξεταστεί η ποινή του πολιτικού κρατουμένου.23
22. Βλ. συνολικά το «Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη», Αντί, τχ. 64 (5 Φεβρ. 1977), 17-40, και
ειδικά Κώστας Ταχτσής, «Οι δισταγμοί του Γιώργου Σεφέρη» (ό.π., 22-23), και Παύλος Ζάννας, «Η
θέση μιας άρνησης: (Ένα άγνωστο γράμμα του Σεφέρη)» (ό.π., 24-25). Σχετικά με την άρνηση του
Σεφέρη και την προϊστορία της δήλωσης, βλ. επίσης τη μαρτυρία του Edmund Keeley στο Γιώργος
Σεφέρης-Edmund Keeley: Αλληλογραφία 1951-1971, εισαγ. Edmund Keeley, μτφρ. Αλόη Σιδέρη,
Αθήνα, Άγρα, 1998, 56, 77-85, 243-245.
23. Γιώργος Σεφέρης, «Η κιβωτός του Νώε», στο Νέα Κείμενα 2, ό.π., 21-23∙ τώρα και στο
Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τ. Γ΄: Παραλειπόμενα (1932-1971), Αθήνα, Ίκαρος, 32002 (11992), 263266, ξανά στη μετάφραση του Ρόδη Ρούφου. Στον πρόλογό της, η εκδοτική ομάδα δίνει αναλυτικά
στοιχεία για τη δημοσίευση του κειμένου (δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στα γαλλικά στην εφ. Le
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Την περίοδο ’74-81, η εικόνα αυτή, δηλαδή του αρωγού των πολιτικών κρατουμένων, ισχυροποιείται τόσο από τον Ξύδη24 όσο και από τη σύζυγο του αποθανόντος λογοτέχνη, Μαρώ Σεφέρη. Σε συνεντεύξεις της στην εφημερίδα Ακρόπολις, στο περιοδικό Γυναίκα και στο αφιερωματικό ντοκιμαντέρ του Γιώργου
Σγουράκη, η Μαρώ Σεφέρη σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός πολιτικά ευαισθητοποιημένου ανθρώπου, που αγωνιά για την κατάλυση των ατομικών δικαιωμάτων
και τους βασανισμούς των πολιτικά αντιφρονούντων στις φυλακές.25 Μάλιστα,
σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η μέριμνα αυτή στοιχειοθετείται ως η βασική αιτία που ωθεί τον Σεφέρη στην πραγματοποίηση της δήλωσης. «Την επταετία –τι
να σας πω– υπέφερε πάρα πολύ. Πολλοί του έλεγαν τι να γίνει και πώς να γίνει.
Υπέφερε πάρα πολύ για τα παιδιά που φυλάκιζαν και τυραννούσαν. Έλεγε “είναι
το αίμα που δε φαίνεται”. Ήταν εντελώς μια έκφρασή του αυτό. Κι έκανε αυτή τη
δήλωση που έκανε».26
Στις μαρτυρίες της Μαρώς Σεφέρη διαφαίνεται η πρόθεση να παρουσιαστεί
ένας Σεφέρης άμεσα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο. Για έναν ποιητή που
ώς τότε είχε κατηγορηθεί για ελιτισμό, η ταύτιση αυτή δεν θεωρείται δεδομένη
αλλά συστηματοποιείται στα έντυπα της περιόδου με συναφείς αναφορές. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή της κηδείας του σε επετειακά κείμενα.
Στα δημοσιεύματα αυτά, η κηδεία νοηματοδοτείται με όρους συλλογικότητας και

Figaro στις 9.7.1971 με τον τίτλο «Όταν βρίσκεται κανείς μόνος, μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια του
Swann»), και επισημαίνει την έγνοια του Σεφέρη όχι μόνο για τον Παύλο Ζάννα, αλλά για όλους
τους πολιτικούς κρατουμένους∙ βλ. Νέα κείμενα 2, ό.π., 13. Βλ. επίσης «Ο Παύλος Ζάννας μιλάει για
τη μετάφραση του Προυστ, τον Σεφέρη και άλλα τινά: Συγγραφείς και κείμενα», Τα Νέα, 7.2.1972.
24. «Η άλλη έγνοια του Σεφέρη ήταν για τους πολιτικούς κρατούμενους της δικτατορίας, προπαντός για τους νέους. Ήξερε από τότε τα απάνθρωπα βασανιστήρια που υπόφεραν, τις φριχτές
συνθήκες της φυλάκισής τους, το αλύγιστο φρόνημά τους. Είχε γίνει γι’ αυτούς ο Θείος Γιώργος,
που τους έστελνε τα βιβλία του, και του έστελναν ευχές για τη γιορτή του, και, στο τέλος, στεφάνια, από τα οποία οι χαφιέδες της Χούντας έβγαλαν τις κορδέλες. Οι νέοι της Ελλάδας τού έδιναν
και αισιοδοξία και αγωνία. Μια από τις τελευταίες σκέψεις του ήτανε για κείνους. Σωστά εκείνοι
μαζεύτηκαν χιλιάδες, στερνή φρουρά του –όσοι δηλαδή δεν ήτανε στις φυλακές–, σωστά τραγουδήσανε τον Ύμνο στην Ελευθερία και λίγο ακόμα… να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα»∙ βλ. Αλέξανδρος
Ξύδης, «Ο πολιτικός Σεφέρης», ό.π., 123.
25. Άννυ Χέρρα-Ζυμαράκη, «35 χρόνια μαζί με τον Σεφέρη: Η γυναίκα του ποιητή κ. Μαρώ
Σεφέρη μιλάει για τις χαρές και λύπες της κοινής τους ζωής», Γυναίκα, τχ. 700 (10-23 Νοεμ. 1976),
30-33∙ Μάνος Χωριανόπουλος, «Γιώργος Σεφέρης. Ήταν ένας ερημίτης, σκλάβος της πέννας. Η
γυναίκα του Μαρώ Σεφεριάδη σκιτσάρει το “μυστικό πορτρέτο” του νομπελίστα. “Απέφευγε τις
παρέες, έγραφε όλη τη νύχτα και τ’ άγρια χαράματα μ’ έπαιρνε για βόλτα στους άδειους δρόμους”»,
Ακρόπολις, 24.5.1981.
26. Πρόκειται για αφήγηση της Μαρώς Σεφέρη στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Σγουράκη, Γιώργος Σεφέρης: 29 Φεβρουαρίου 1900-1980, 80 χρόνια από τη γέννησή του.
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αντιστασιακής δράσης, παραλληλίζεται με την κηδεία του Παλαμά και προβάλλεται ως στιγμή εθνικού πένθους.27
Ωστόσο, το πλήθος που συρρέει στην κηδεία του Σεφέρη δεν αποτελεί μια ενιαία και αδιαφοροποίητη μάζα. Όπως τονίζεται σε αρκετά δημοσιεύματα αμέσως
μετά τον θάνατο του ποιητή, αυτοί που πρωτοστατούν είναι οι νέοι.28 Η προβολή
του Σεφέρη ως ποιητή των νέων εντοπίζεται σε αρκετά έντυπα της περιόδου και
γίνεται απόλυτα κατανοητή αν αναγνωστεί μέσα στο συγκείμενο της εποχής.29
Ήδη από την περίοδο 1962-1967, «η έκρηξη του μαζικού και πολιτικού κινήματος της νεολαίας» συνιστά πλέον κανονικότητα, ενώ την περίοδο της Χούντας
οι νέοι αποτελούν τους προνομιακούς εκφραστές πολιτικής δυσφορίας, διαδραματίζοντας, στη συνέχεια, καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της μεταπολιτευτικής
συνθήκης.30 Συνεπώς, η εδραίωση του Σεφέρη ως πνευματικού ηγέτη της αντιχουντικής διαμαρτυρίας υπαγορεύει την αποδοχή του από το φοιτητικό κίνημα
και τη νεανική κουλτούρα.
Το αφιέρωμα του Αντί, το 1977, επιχειρεί να σκιαγραφήσει το πολιτικό προφίλ
του Σεφέρη από την οπτική των νέων, συνομιλώντας ταυτόχρονα με το αφιέρωμα
των κρατούμενων των φυλακών Κορυδαλλού του 1972, στο περιοδικό Τετράδια.
Συγκεκριμένα, στο τεύχος του Αντί ανατυπώνεται το κείμενο των Τετραδίων, με
τίτλο «Τι είναι για σένα ο Γιώργος Σεφέρης», όπου οι πολιτικοί κρατούμενοι κα27. Σ., «Ο αυτοεξόριστος και πρόσφυγας Γιώργος Σεφέρης. Τρία χρόνια από τον θάνατό του»,
Η Βραδυνή, 24.9.1974∙ Μάνος Χωριανόπουλος, «Η δικτατορία δεν κατάφερε να πνίξει τη φωνή
του Σεφέρη. Πέθανε σαν σήμερα τρία χρόνια πριν», Ακρόπολις, 20.9.1974∙ [ανώνυμος], «Σφύζει η
ποίησή του στη δυνατή φλέβα της λευτεριάς μας. Ο υφυπουργός κ. Βασιλείου για τα τρίχρονα από
το θάνατο του Γ. Σεφέρη», Το Βήμα, 21.9.1974∙ Τάκης Μενδράκος, «Το χρονικό μιας ταφής. Δέκα
χρόνια από τον θάνατο του Γιώργου Σεφέρη», Επίκαιρα, τχ. 686 (24-30 Σεπτ. 1981), 84.
28. Η συμμετοχή των νέων επισημαίνεται αμέσως μετά τον θάνατό του, στις νεκρολογίες που
δημοσιεύονται στον ελληνικό Τύπο. Βλ. ενδεικτικά Μένης Κουμανταρέας, «Γιώργος Σεφέρης»∙ Ηώ
Λαμπίρη, «Αυτοί που έφυγαν: Γιώργος Σεφέρης. Βραβείο Νόμπελ»∙ Α. Μαρκάκης, «Ο Σεφέρης και
οι νέοι», και [ανώνυμος], «Ο Σεφέρης και οι νέοι», στο Στήλη 20-9-1971: Ο θάνατος του Γιώργου
Σεφέρη στον ελληνικό Τύπο, τ. Β΄: Έξι μήνες, ό.π., 73, 101-104, 118-121, 187-189 αντίστοιχα.
29. Για τις αναφορές στην περίοδο που εξετάζουμε, βλ. τα εξής: «Ύστερα άρχισαν να έρχονται
ατέλειωτες ουρές τ’ αγόρια, και τα κορίτσια, ώς την τελευταία στιγμή, τότε που η εκκλησία και ο
αυλόγυρος και οι δρόμοι γέμισαν απ’ αυτούς που ήθελαν να του πουν πόσο βαθιά είχε μιλήσει στις
ψυχές τους η φωνή του», δηλώνει ο Μανόλης Ανδρόνικος, περιγράφοντας το γεγονός της κηδείας∙
βλ. Μανόλης Ανδρόνικος, «Στη μνήμη του», Το Βήμα, 26.9.1974. «Την κηδεία του παρακολούθησαν πυκνά πλήθη νέων ανθρώπων κυρίως, και μέσα στη βαριά ατμόσφαιρα της δικτατορίας ακούστηκαν μυριόστομος ο Εθνικός Ύμνος και παρατεταμένο το χειροκρότημα του ανώνυμου πλήθους,
που πρόπεμπε με οδύνη βαθύτατη τον μεγάλο και αδούλωτο ποιητή στην τελευταία του κατοικία»,
Μάνος Χωριανόπουλος, «Η δικτατορία δεν κατάφερε…», ό.π.
30. Κώστας Κατσάπης, Το «πρόβλημα νεολαία»: Μοντέρνοι νέοι, παράδοση και αμφισβήτηση
στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1964-1974, Αθήνα, Απρόβλεπτες Εκδόσεις, 2013, 31, 44.

278

Η Πολιτική Ταυτότητα του Σεφέρη στο Φως της Μεταπολίτευσης

τέθεταν τη γνώμη τους για τον ποιητή. Αντίστοιχα, το Αντί φιλοξενεί παρόμοιο
κείμενο με τίτλο «Οι νέοι μιλάνε για το Σεφέρη».31 Η διαφορά των δύο αφιερωμάτων έγκειται στον διαλογικό χαρακτήρα του μεταγενέστερου κειμένου, εφόσον
στο Αντί οι νέοι συζητούν μεταξύ τους. Τη συζήτηση συντονίζει ο επιμελητής του
αφιερώματος Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, μαζί με τον Αλέξη Ζήρα. Η συζήτηση
περιστρέφεται και πάλι γύρω από την πολιτική ταυτότητα του Σεφέρη, με τους
Παπαγεωργίου και Ζήρα να δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές. Βασικό ζήτημα
είναι η κατανόηση της πολιτικής στάσης του ποιητή, ο οποίος απείχε πάντοτε από
κομματικές ομάδες και απέφευγε τις ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις. Οι Παπαγεωργίου και Ζήρας επισημαίνουν αυτή την τάση του Σεφέρη, με τους νέους να
υπερτονίζουν το πολιτικό πρόσημο του έργου και της διανοητικής σκευής του λογοτέχνη. «Την έλλειψη σαφούς πολιτικής τοποθέτησης δεν πρέπει να την θεωρούμε σώνει και καλά σαν μειονέκτημα. Πιστεύω, άλλωστε, ότι ο Σεφέρης, άσχετα
με την τυπική ταξική του προέλευση, δεν υπήρξε ποτέ ένας ποιητής-εκφραστής
της τάξης του, αντίθετα ξέφυγε από αυτή», δηλώνει ο Γιώργος Πεντίδης. Σε άλλα
σημεία του διαλόγου, ο Σεφέρης προβάλλεται ως «λαϊκός και ευκολοπλησίαστος
ποιητής», γεγονός που πιστοποιείται από την επιτυχία των έργων του μέσα στη
Χούντα και από τον συλλογικό χαρακτήρα της κηδείας του, ενώ διατυπώνεται η
άποψη ότι δεν υπήρξε ποτέ απομονωμένος από τις εξελίξεις του καιρού του. Αντιθέτως, «βρισκόταν σε συνεχή επαφή με την πραγματικότητα, και με το ιστορικό
και με το φυσικό της πλαίσιο».32
Η συνάφεια του σεφερικού έργου με τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα
θα επισημανθεί και από τον Δημήτρη Μαρωνίτη λίγο αργότερα, στον λογοτεχνικό
Πολίτη, και κατόπιν στον Κύκλο Σεφέρη, όταν θα εξετάσει τις παραλλαγές του μοντέλου του εθνικού ποιητή, και θα ορίσει τον Σεφέρη ως τομή στο συγκεκριμένο
παράδειγμα.33 Φυσικά, ο Μαρωνίτης δεν είναι ο πρώτος που καλούσε το κοινό να
31. Βλ. «Οι νέοι μιλάνε για το Σεφέρη» και «Οι πολιτικοί κρατούμενοι για τον Σεφέρη. Τι είναι για σένα ο Γιώργος Σεφέρης», στο «Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη», Αντί, ό.π., 34-36, 37-39
αντίστοιχα.
32. «Οι νέοι μιλάνε για το Σεφέρη», ό.π., 35.
33. Βλ. Δημήτρης Μαρωνίτης, «Ο τύπος του εθνικού ποιητή και ο αντίκτυπος του αλβανικού
έπους στη λογοτεχνία μας», Ο Πολίτης, τχ. 32 (Ιαν.-Φεβρ. 1980), 83-91. «Σε άλλη πρόσφατη ευκαιρία υποστήριξα ότι η “Τελευταία μέρα” αποτελεί (παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) απάντηση του Σεφέρη για το εξαντλημένο πια μοντέλο του εθνικού ποιήματος και του εθνικού ποιητή.
Οι ιστορικές, ανθρώπινες και ποιητικές συνθήκες της “Τελευταίας μέρας” στοχάζονται το θέμα της
εθνικής ποίησης με πολύ διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι έκαμαν τα κρίσιμα εκείνα χρόνια άλλοι ποιητές μας, προσφεύγοντας είτε στον αναδρομικό είτε στον προδρομικό ηρωισμό, όταν δεν υπέκυψαν
στην εύκολη αντιπολεμική ρητορεία που γέννησε ο Μεσοπόλεμος»∙ βλ. Δημήτρης Μαρωνίτης, «Η
συγκρότηση του ποιητικού λόγου», στο Κύκλος Σεφέρη, ό.π., 179.

279

Σοφία Ζησιμοπούλου

επανεξετάσει την πολιτική διάσταση της σεφερικής ποίησης. Ήδη από το 1961 και
το Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της «Στροφής», ο Στρατής Τσίρκας προέτρεπε κοινό και κριτικούς να διαβάσουν το Ημερολόγιο καταστρώματος, β΄ μέσα
από ένα διαφορετικό εστιακό πρίσμα, τονίζοντας την άμεση σχέση του με τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής.34 Για έναν ποιητή όπως ο Σεφέρης, που είχε επικριθεί
στο παρελθόν για την έλλειψη σύνδεσης με την κοινωνική πραγματικότητα, οι
όροι πρόσληψης φαίνεται να έχουν μεταστραφεί ριζικά.35 Την αλλαγή του τοπίου
της κριτικής σημείωναν τόσο ο Ξενοφών Κοκόλης όσο και η Φούλα Χατζιδάκη με
σχετικά τους άρθρα στο Αντί, υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά την πολιτική
διάσταση τόσο της ποίησης όσο και της δημόσιας φυσιογνωμίας του Σεφέρη.36
Ωστόσο, η δημόσια εικόνα του πολιτικοποιημένου και αντιστασιακού Σεφέρη
δεν γνωρίζει καθολική αποδοχή. Ήδη ανέφερα στην αρχή τις επιφυλάξεις του
Mario Vitti. Η συζήτηση που θα ξεσπάσει το 1975 στα Πολιτικά Θέματα συνοψίζει πολλές από τις βασικές ενστάσεις γύρω από την πολιτική φυσιογνωμία του
Σεφέρη. Με αφορμή τη «Γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας» του ίδιου
έτους και την ανάγνωση της δήλωσης από την Άννα Συνοδινού, ο αρθρογράφος
του περιοδικού χαρακτήριζε τη δήλωση του Σεφέρη «δήλωση μετανοίας», διερωτώμενος αν ήταν πράγματι «κείμενο αντιστασιακό» ή «μια υπόδουλη δήλωση
νομιμοφροσύνης».37 Το άρθρο αυτό θα πυροδοτήσει έναν κύκλο επιδοκιμασιών
και αντιρρήσεων. Ο Νίκος Δήμου θα αναλάβει την υπεράσπιση του Σεφέρη, ενώ,
στη συνέχεια, τη σκυτάλη θα πάρουν οι αναγνώστες, των οποίων οι αντιδράσεις
κινούνται στο ευρύ φάσμα μεταξύ αποδοκιμασίας και εξιδανίκευσης. Σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς ερμηνείες, ο Σεφέρης ήταν αντιστασιακός, όχι όμως
34. Στρατής Τσίρκας, «Μια άποψη για το “Ημερολόγιο καταστρώματος, β΄”», στο Για τον Σεφέρη: Τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της «Στροφής», Αθήνα, Νεφέλη, 1989 (11961), 243-249.
35. Οι όροι έχουν αρχίσει να μεταστρέφονται ήδη από την περίοδο 1950-1970, σύμφωνα με τον
Αντ. Δρακόπουλο: «Στην ευρύτερη προσέγγιση του σεφερικού έργου σημαντικό ρόλο παίζει επίσης
η μελοποίηση ορισμένων ποιημάτων από τον Μίκη Θεοδωράκη, η οποία κυκλοφορεί σε δίσκο το
Δεκέμβρη του 1961 […]. Στο γενικό κλίμα συνέβαλαν και οι μετέπειτα ιστορικές συγκυρίες, η
μεταγραφή του τίτλου σε “Επιφάνια-Αβέρωφ” (1968) και η σύνδεση της σύνθεσης με τις φυλακές
Αβέρωφ, που, μαζί με τις πολιτικές θέσεις και τη δημοτικότητα του συνθέτη, προσέδωσαν στην
ποίηση του Σεφέρη έναν αντιστασιακό πολιτικό χαρακτήρα, τον οποίο η ίδια δε θα μπορούσε να
δημιουργήσει από μόνη της»∙ βλ. Αντώνης Δρακόπουλος, Ο Σεφέρης και η κριτική: Η υποδοχή του
σεφερικού έργου (1931-1971), Αθήνα, Πλέθρον, 2002, 255.
36. Ξενοφών Κοκόλης, «Το έργο του Σεφέρη και η αριστερή κριτική (1931-1950): Επιλογή κειμένων κι ένας πρώτος σχολιασμός», στο «Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη», Αντί, ό.π., 30-33∙ Φούλα Χατζιδάκη, «Ο Γ. Σεφέρης, η αυτολογοκρισία και η νεολαία», Αντί, τχ. 66 (5 Μαρτ. 1977), 43.
37. Κ., «Οι γιορτές της επετείου [αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας] ήταν μια αποτυχία. Δήλωσις μετανοίας του Σεφέρη γίνεται κείμενο αντιστασιακό! Και τραγούδια της αντίστασης γλυκανάλατα μελό», Πολιτικά Θέματα, τχ. 55 (2-8 Αυγ. 1975), 4-5.
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στον βαθμό που του υπαγόρευαν οι συγκυρίες και η κατοχή του Νόμπελ. Για
άλλους αναγνώστες, η τοποθέτηση των Πολιτικών Θεμάτων ισοδυναμεί με ύβρη
και απορρίπτεται κατηγορηματικά. Για τους αρνητές του αντιστασιακού Σεφέρη,
η στάση των Πολιτικών Θεμάτων συνιστά πράξη «πολιτικής καθαρότητας», η
οποία έρχεται να θυμίσει ξανά «τι εστί πραγματική αντίσταση». Για αυτή τη μερίδα αναγνωστών, ο αντιστασιακός Σεφέρης είναι ένας «υπερ-μύθος» που υπήρξε
«προϊόν μιας καλά δουλεμένης διαφημιστικής καμπάνιας. Καμπάνιας που κατέληξε σε περίπου ομαδική παράκρουση».38
Οι αναφορές της παρούσας εισήγησης κρίνονται ώς έναν βαθμό αναγκαστικά ατελείς, εφόσον περιορίζονται στο χρονικό εύρος μιας μικρής περιόδου. Στο
πλαίσιο μιας εκτενέστερης ερευνητικής πρότασης, θα είχε ενδιαφέρον να δει κανείς σε ποιο βαθμό η εικόνα του Σεφέρη ως δημόσιου διανοούμενου διατηρείται ή
μεταλλάσσεται τα επόμενα χρόνια, εάν πυροδοτεί τη δημόσια συζήτηση και υπό
ποιους όρους. Το 1986, με αφορμή τη δημοσίευση κάποιας γραπτής μαρτυρίας του
Σεφέρη για τον Θεοδωράκη και την αντίδραση του συνθέτη, πυροδοτήθηκε μια
έντονη δημόσια συζήτηση, αναφορικά με τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα επί Χούντας. Η συζήτηση αυτή περιστράφηκε σε μεγάλο βαθμό
γύρω από το πρόσωπο και την πολιτική δράση του λογοτέχνη, δείχνοντας ότι το
κεφάλαιο «πολιτικός Σεφέρης» παραμένει ανοιχτό και κατά τα επόμενα χρόνια.39
Επιστρέφοντας τώρα στα δεδομένα της μεταπολιτευτικής περιόδου μέχρι και
το 1981, μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, τα οποία
και θα επιχειρήσω να συνοψίσω. Η κατασκευή του Σεφέρη ως δημόσιου διανοουμένου προηγείται της Μεταπολίτευσης, αλλά εδραιώνεται κατά τα πρώτα
μεταπολιτευτικά έτη. Ο Σεφέρης αναγνωρίζεται ως πνευματικός ηγέτης της αντίστασης όχι επειδή διαθέτει το χαρακτηριστικό της μαχητικής στράτευσης, αλλά
38. Νίκος Μακρίδης, «Ο Σεφέρης και οι άλλοι: Μια απάντηση σε δημοσίευμα των Π.Θ.», Πολιτικά Θέματα, τχ. 56 (9-15 Αυγ. 1975), 5-6∙ Γ. Τ. Μεϊμαρίδης, «Μια άλλη φωνή: Ελπιδοφόρος
αντίδρασις η διαμαρτυρία για τον Σεφέρη», Πολιτικά Θέματα, τχ. 56 (9-15 Αυγ. 1975), 6∙ Νίκος
Δήμου, «Αντιγνωμίες για τον Σεφέρη: Αντιφατικές αντιδράσεις αναγνωστών για τον ποιητή και το
έργο του», Πολιτικά Θέματα, τχ. 57 (16-22 Αυγ. 1975), 4∙ Κώστας Αποστόλου, «Το καθήκον ενός
Νόμπελ: Ο Γ. Σεφέρης υπήρξε αντιστασιακός, όχι όμως όσο τον ήθελε ο λαός», Πολιτικά Θέματα,
τχ. 57 (16-22 Αυγ. 1975), 4∙ [ανώνυμος], «Κι άλλες αντιδράσεις για τον Σεφέρη. Ας τον αφήσουμε
ήσυχο στη σιωπή του», Πολιτικά Θέματα, τχ. 58 (23-29 Αυγ. 1975), 5∙ Στ. Αναγνωστόπουλος, «Απομυθοποιήσεις», Πολιτικά Θέματα, τχ. 60 (13-19 Σεπτ. 1975), 8.
39. Βλ. σχετικά «Μίκης Θεοδωράκης εναντίον Σεφέρη. Απαντάει με επιστολή σε κείμενο του
νομπελίστα ποιητή που δημοσιεύει το περιοδικό “Διαβάζω”», Τα Νέα, 23.8.1986∙ «Γιώργος Σεφέρης-Μίκης Θεοδωράκης: “Διάλογος” για μια συνάντηση στη Χούντα», Ελευθεροτυπία, 23.8.1986∙
Παύλος Ζάννας, «Σεφέρης και Θεοδωράκης», Η Καθημερινή, 31.8-1.9.1986∙ Θανάσης Νυδριώτης,
«Περί πνευματικών ταγών», Διαβάζω, τχ. 161 (Φεβρ. 1987), 10-11.
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επειδή λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός για τη συσπείρωση ενός συλλογικότερου
σώματος διανοουμένων. Κατά τους πρώτους χρόνους της Μεταπολίτευσης, κι
ενώ ο συλλογικός αυτός εαυτός διασπάται, η λειτουργία του Σεφέρη ως ενωτικού
συμβόλου των διανοουμένων δεν θεωρείται δεδομένη από όλους τους πολιτικούς
χώρους. Αντιθέτως, επιβιώνει χάρη στα πολιτικά και πολιτισμικά νοήματα με τα
οποία επενδύθηκε στη χουντική επταετία, και χάρη στα οποία επανέρχεται στη
δημόσια συζήτηση. Σε μια περίοδο υπερπαραγωγής πολιτικού λόγου και διαρκούς επαναφοράς των γεγονότων της χουντικής αντίστασης, ο Σεφέρης τρέπεται
σε συμβολική μνημονική φιγούρα, που συμπυκνώνει τους αγώνες της αντιχουντικής διαμαρτυρίας για διαφορετικά ακροατήρια: για τους ομοτέχνους του, για τους
πολιτικούς κρατουμένους, αλλά και για τους νέους. Η εδραίωσή του υποβοηθάται από αυτά τα πλαίσια αναφοράς και ισχυροποιείται μέσα από συγκεκριμένες
πολιτισμικές πρακτικές (π.χ. αφιερώματα, διαλέξεις, έκδοση των αρχειακών του
καταλοίπων, και συγκεκριμένα των ημερολογίων). Εντός αυτών των πρακτικών,
η πολιτική του δράση τείνει να υπερερμηνεύεται, και οι ποικίλες αντιφάσεις της
σεφερικής βιογραφίας εκλογικεύονται, με σκοπό τη δημιουργία ενός πνευματικού συμβόλου, που θα μπορεί να συμβαδίζει με τις πολιτισμικές διαθεσιμότητες
της εποχής.
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Ιστορία και λογοτεχνία
στο έργο του Κωστή Μοσκώφ

Σ

το πρόσφατο βιβλίο του Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική (2019) ο
Γιάννης Βούλγαρης παρατηρεί ότι η Μεταπολίτευση σήμανε την άνθιση των
κοινωνικών και ιστορικών σπουδών. Στην άνθιση αυτή πρωτοστάτησαν οι μαρξιστές κοινωνιολόγοι και ιστορικοί, οι αναλύσεις των οποίων, παρά τις μεταξύ τους
διαφορές, διαμόρφωσαν αυτό που ο Βούλγαρης αποκαλεί «μαρξιστικό ερμηνευτικό σχήμα».1 Ως βασικούς διαμορφωτές του συγκεκριμένου σχήματος ο Βούλγαρης θεωρεί τους Κωνσταντίνο Τσουκαλά, Γιώργο Δερτιλή και Νίκο Μουζέλη,
στους οποίους συγκαταριθμεί τους Κωστή Μοσκώφ, Βασίλη Φίλια και Κώστα
Βεργόπουλο.2 Εάν πάρουμε το πρώτο έργο καθενός από τους ερευνητές αυτούς
και το τοποθετήσουμε σε μια χρονολογική γραμμή, όπως κάνει ο Βούλγαρης,3 θα
διαπιστώσουμε ότι η συμβολή του Μοσκώφ στη διαμόρφωση του μαρξιστικού
σχήματος υπήρξε, χρονικά, η πρώτη. Το βιβλίο του Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα (1830-1909): Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου δημοσιεύτηκε
το 1972. Ακολουθούν, μέχρι το 1978, τα πρώτα βιβλία των υπολοίπων.
Στη μελέτη που ακολουθεί, αφού πρώτα παρουσιάσω συνοπτικά το ιστοριογραφικό σχήμα του Μοσκώφ, θα εξετάσω τη θέση που η λογοτεχνία καταλαμβάνει σε αυτό, αλλά και ευρύτερα στη σκέψη και τη διανοητική πορεία του συγγραφέα. Θα στηριχτώ στο πρώτο έργο του, που ήδη αναφέρθηκε, στο βιβλίο του
για τους ποιητές της Θεσσαλονίκης που κυκλοφόρησε το 19784 και στους τρεις
τόμους δοκιμίων του που δημοσιεύτηκαν από το 1980 έως το 1985.5 Μέσα στο
1. Γιάννης Βούλγαρης, Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική, Αθήνα, Πόλις, 2019, 25-64.
2. Ό.π., 29.
3. Ό.π., 29, σημ. 1.
4. Κωστής Μοσκώφ, Η κοινωνική συνείδηση στην ποίηση της Θεσσαλονίκης: Δοκίμιο, Θεσσαλονίκη, χ.ε., 1978.
5. Κωστής Μοσκώφ, Δοκίμια, Ι, Αθήνα, Εξάντας, 1980∙ ο ίδιος, Η πράξη και η σιωπή: Τα όρια του
Έρωτα και τα όρια της Ιστορίας. Δοκίμια, ΙΙ, Αθήνα, Καστανιώτης, 1983 (εφεξής: Δοκίμια, ΙΙ), και ο
ίδιος, Λαϊκισμός ή πρωτοπορία; Δοκίμια, ΙΙΙ, Αθήνα, Καστανιώτης, 1985 (εφεξής: Δοκίμια, ΙΙΙ).
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διάστημα των δεκατριών περίπου χρόνων που καλύπτουν οι εκδόσεις αυτές, θα
δημοσιευτεί το μεγαλύτερο μέρος των μελετών και δοκιμίων του Μοσκώφ.
Στο βιβλίο του Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα (1830-1909),
που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε στο Παρίσι, στην École Pratique des Hautes Études, ο Μοσκώφ αναλύει τη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία
χρησιμοποιώντας ως ερμηνευτικό εργαλείο την έννοια του μεταπρατισμού. Στον
πρόλογο του βιβλίου η έννοια αυτή ορίζεται ως εξής:
«Μεταπρατικός» είναι η μεταφορά στη γλώσσα μας του καθιερωμένου διεθνούς «comprador» ‒ ο όρος χαρακτηρίζει την κοινωνική ομάδα που με την
οικονομική, αρχικά, την πολιτιστική κατόπι, γενικότερα, πράξη της, λειτουργεί αφομοιώνοντας ως ελάσσονα υποτελή, τον εθνικό χώρο στο οικονομικό
και πολιτιστικό σύστημα μιας αλλότριας δύναμης. Το αντίθετό του εκφράζει ο
όρος «εθνοτικός», «nationalitaire», που μέσα στο κείμενό μας συχνά χρησιμοποιούμε ‒ κοινωνικές ομάδες που, ανεξάρτητα από τη μέσα στην εντόπια παραγωγή τοποθέτησή τους, ωθούν σε μια αυτόνομη ανάπτυξη του τόπου τους.6

H αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι εξαρτημένη, τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά
και πολιτισμικά, από την καπιταλιστική Δύση βρίσκεται στον πυρήνα της σκέψης
του Μοσκώφ. Όπως φανερώνουν και οι χρονολογίες του τίτλου (1830-1909), η
προσέγγιση του συγγραφέα είναι μακροϊστορική: η μελέτη καλύπτει ένα διάστημα
ογδόντα χρόνων, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το κίνημα στο Γουδί.
Μάλιστα οι αναλύσεις του Μοσκώφ εκτείνονται και στο προηγούμενο χρονικό
διάστημα, την οθωμανική περίοδο. Την επιλογή της μακροσκοπικής οπτικής υπαγορεύει η θεώρηση του ιστορικού χρόνου με όρους μακράς διάρκειας και βραδειών μεταβολών: «Η έρευνα αρχίζει από την “τάση των αιώνων”, από τα μονιμότερα και αργόσυρτα στην κίνησή τους στοιχεία του ελλαδικού χώρου».7 Είναι
ευδιάκριτες εν προκειμένω οι επιδράσεις που δέχθηκε ο Μοσκώφ από την ιστοριογραφική Σχολή των Annales κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Παρίσι.8
Σύμφωνα με το σχήμα του Μοσκώφ, τον 18ο αιώνα διαμορφώνονται στον
ελλαδικό χώρο δύο πόλοι οικονομικής ανάπτυξης: αφενός ο βιοτεχνικός και αφε6. Κωστής Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα (1830-1909): Ιδεολογία του
μεταπρατικού χώρου. Ιστορική μελέτη, Αθήνα, Ολκός, 21974, 8. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε
στη Θεσσαλονίκη το 1972 με έξοδα του συγγραφέα και επιμέλεια του Ντίνου Χριστιανόπουλου∙ βλ.
τις σχετικές πληροφορίες στην αυτοβιογραφική αφήγηση του Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και της
Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, Ιανός, 1997, 49-50.
7. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 8.
8. Βλ. και Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και της Ιστορίας, ό.π., 40.
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τέρου ο ναυτιλιακός και εμπορομεσιτικός μεταπρατικός πόλος. Το δίπολο βιοτεχνία-εμπόριο είναι κεντρικό στις αναλύσεις του συγγραφέα, με τον πρώτο όρο
να σημαίνεται θετικά και τον δεύτερο αρνητικά. Η επανάσταση του 1821 θα έχει
ως αποτέλεσμα να επικρατήσουν οι «μεταπρατικές δυνάμεις ‒ με τη βοήθεια του
αγγλικού και γαλλικού πρωτοϊμπεριαλισμού». Ο βιοτεχνικός πόλος ανάπτυξης θα
καταρρεύσει∙ «η ευρωπαϊκή οικονομία και ο συλλογικός της επιτόπιος πράκτορας, η μεταπρατική κυρίαρχη τάξη μας, θα επιβάλουν παντού τις εμπορομεσιτικές δομές, εξουδετερώνοντας κάθε εστία αυτόνομης εθνικής ανάπτυξης».9 Στη
διάρκεια του 19ου αιώνα, αποφαίνεται ο Μοσκώφ, «θα συντελεστεί η ουσιαστική
άλωση της ελλαδικής ψυχής», και η Ελλάδα θα μετατραπεί σε χώρα υποτελή στις
δυνάμεις που ηγεμονεύουν παγκοσμίως.10 Αναγνωρίζουμε στις ιδέες αυτές την
αριστερή αντίληψη της ανολοκλήρωτης επανάστασης του 1821.11
Η αναπτυγμένη Δύση θα επιβάλει και την ιδεολογική ηγεμονία της στη χώρα.
Η ιδεολογία της αστικής τάξης είναι ο φιλελευθερισμός, ιδεολογία «αντιδραστική» στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.12 Ο Μοσκώφ κρίνει αρνητικά την εγκαθίδρυση των φιλελεύθερων πολιτικών θεσμών στο νεότευκτο ελληνικό κράτος:
Η αδυναμία των οργανικών μεταπρατικών στρωμάτων να πραγματοποιήσουν
αυτόνομα την εθνική και κοινωνική ανάπτυξη οδηγεί στη χρησιμοποίηση των
δημοκρατικών και φιλελεύθερων συμβόλων και συνθημάτων έξω από μια
πραγματικά δημοκρατική και φιλελεύθερη, δηλαδή εθνικολαϊκή, προβληματική. Τι σημαίνει «Σύνταγμα» στην εποχή του Όθωνα, του Γεωργίου Α΄, όταν οι
λαϊκές δυνάμεις μένουν άφωνες στα χέρια του «φιλελεύθερου» κομματάρχη;13
9. Μοσκώφ, «Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», Δοκίμια, Ι, ό.π., 22. Το άρθρο αυτό,
γραμμένο το 1973, είναι βασισμένο στην Εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα.
10. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 271.
11. Για τη διαμόρφωση της αντίληψης αυτής στην αριστερή ιστοριογραφία του μεσοπολέμου, βλ.
Φίλιππος Ηλιού, «Η ιδεολογική χρήση της ιστορίας: Σχόλιο στη συζήτηση Κορδάτου και Ζεύγου»,
Αντί, τχ. 46 (29 Μαΐου 1976), 31-34∙ τώρα και στο Φίλιππος Ηλιού, Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής
του εικοστού αιώνα, επιμ. Άννα Ματθαίου, Στρατής Μπουρνάζος, Πόπη Πολέμη, Αθήνα, Πόλις,
2007, 197-207. Βλ. επίσης Παναγιώτης Στάθης, «Το Εικοσιένα στην αριστερή ιστοριογραφία του
20ού αιώνα», στο Δημήτρης Δημητρόπουλος και Βαγγέλης Καραμανωλάκης (επιμ.), Οι αναγνώσεις
του 1821 και η Αριστερά, Αθήνα, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και εφ. Η Αυγή, 2014, 2943, όπου και αναφορά στον Μοσκώφ (σ. 39)∙ διαθέσιμο στο https://app.box.com/s/7n59l3pgn93o
6znk25p89wlv3anhd8va (τελευταία επίσκεψη, 11.1.2021). Για τη θεώρηση της επανάστασης του
1821 ως ανολοκλήρωτης στις μαρξιστικές αναλύσεις των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης, βλ.
Βούλγαρης, Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική, ό.π., 33-39.
12. Μοσκώφ, «Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 25.
13. Μοσκώφ, «Τα σχήματα της ιδεολογίας στην Ελλάδα», Δοκίμια, Ι, ό.π., 72. Αργότερα πάντως
θα αναγνωρίσει ότι ο «οργανικά φιλελεύθερος χαρακτήρας της μεταπρατικής κοινωνίας» εμπόδισε
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Ισχύει και στην περίπτωση του Μοσκώφ η παρατήρηση του Βούλγαρη ότι οι
μαρξιστικές αναλύσεις της Μεταπολίτευσης υποτιμούν την «εθνική φιλελεύθερη
παράδοση που δημιούργησε ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα, όπως επίσης και
[τ]η δυναμική του “πρώιμου” εκδημοκρατισμού».14
Στον «φραγκοφορεμένο φιλελεύθερο μεταπρατικό κόσμο», υποστηρίζει ο
Μοσκώφ, αντιστάθηκαν οι «λαϊκιστικές φιλορθόδοξες δυνάμεις».15 Όμως η λαϊκή Ορθοδοξία, στον βαθμό που εξέφραζε τον βιοτεχνικό πόλο ανάπτυξης, παρακμάζει τον 19ο αιώνα. Έτσι παύει και η ιδεολογική της αντίθεση με το φιλελεύθερο κατεστημένο. «Τα πάντα λιμνάζουν στην ελλαδική κοινωνία του 19ου αιώνα
μέσα σε χλιαρές κατασιγασμένες αντιθέσεις και ψυχολογικές παρεκβάσεις».16
Θα πρέπει να περιμένουμε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και την ανάπτυξη του αριστερού κινήματος για να αλλάξει η κατάσταση. Ισχυρίζεται ο στρατευμένος στο ΚΚΕ Μοσκώφ: «Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα θα
εμφανισθεί μόνο με τη γένεση της εργατικής τάξης και της ιδεολογίας της, που
λειτουργεί δεμένη με τη διεθνή πάλη των τάξεων».17
Αυτά είναι, σε αδρές γραμμές, τα βασικά σημεία του ιστορικού σχήματος
που κατασκευάζει ο Μοσκώφ. Θα πρέπει να επισημανθεί μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στον Μοσκώφ και τους άλλους μαρξιστές ιστορικούς και κοινωνιο
λόγους της πρώτης περιόδου της Μεταπολίτευσης. Ο Βούλγαρης παρατηρεί ότι
οι εν λόγω ιστορικοί και κοινωνιολόγοι χρησιμοποίησαν τα εργαλεία της μαρξιστικής θεωρίας για να δείξουν ότι «η Ελλάδα συνιστούσε μια αρνητική απόκλιση από το προηγμένο δυτικό μοντέλο», και προσθέτει: «οι βασικοί διαμορφωτές του μαρξιστικού σχήματος (Τσουκαλάς, Δερτιλής, Μουζέλης) έβλεπαν
την προοπτική της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».18 Είναι σαφές
ότι ο Μοσκώφ, από τη μεριά του, αποτιμά θετικά την απόκλιση από το δυτικό μοντέλο. Η διαφορετική αποτίμηση δεν οφείλεται μόνο σε πολιτικούς λόγους αλλά
την εξάπλωση του φασισμού στην Ελλάδα του μεσοπολέμου∙ βλ. Μοσκώφ, «Για την αισθητική
πρακτική: Λαϊκισμός ή πρωτοπορία», Δοκίμια, ΙΙΙ, ό.π., 76.
14. Βούλγαρης, Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική, ό.π., 53.
15. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 271. Είναι προφανές ότι ο
Μοσκώφ δεν χρησιμοποιεί εδώ το επίθετο «λαϊκιστικός» με το περιεχόμενο που ο όρος θα αποκτήσει μερικά χρόνια αργότερα, από τη δεκαετία του 1980 και εξής. Όπως μάλιστα δηλώνει η διάζευξη
«λαϊκισμός ή πρωτοπορία» στον τίτλο των Δοκιμίων, ΙΙΙ (και της αντίστοιχης μελέτης), θα σταθεί
κριτικά απέναντι σε ορισμένες όψεις του φαινομένου του λαϊκισμού στη Μεταπολίτευση. Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι το έργο του δεν εξέφρασε μια εθνικοθρησκευτική εκδοχή του λαϊκισμού (βλ.
και παρακάτω).
16. Μοσκώφ, «Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 28.
17. Ό.π., 36.
18. Βούλγαρης, Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική, ό.π., 25, 31.
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και στην κριτική που ο Μοσκώφ ασκεί ευρύτερα στον δυτικό πολιτισμό, ενάντια στον οποίο διατυπώνει τις μομφές κυρίως της νοησιαρχίας και του ατομοκε
ντρισμού.19
Ως προς τη στάση του Μοσκώφ απέναντι στη Δύση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχουν οι παρατηρήσεις του Αντώνη Λιάκου για τη σχέση του έργου του με την
ιστοριογραφική «σχολή του Ελληνικού Διαφωτισμού», εμβληματική φυσιογνωμία της οποίας υπήρξε ο Κ. Θ. Δημαράς. Η σχολή αυτή, παρατηρεί ο Λιάκος,
δημιούργησε ένα «σχήμα εξήγησης της ιστορικής μεταβολής, στο οποίο αντιπαρατίθενται οι ανανεωτικές, κινητικές και ευρωπαΐζουσες ελίτ προς τις αδρανείς
μάζες και τους μηχανισμούς διατήρησης της παράδοσης, κυρίως τον κλήρο. […]
Από τη μια ανανέωση, εξευρωπαϊσμός, εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός, από
την άλλη, αδράνεια, συντήρηση, αντιδυτικισμός κ.λπ.». Ο Μοσκώφ αμφισβήτησε, σύμφωνα με τον Λιάκο, το αξιολογικό αυτό πλαίσιο, καθώς
αποπειράθηκε να αντιστρέψει το διαφωτιστικό αφήγημα χρησιμοποιώντας
μπροντελιανά εργαλεία (μεγάλες διάρκειες, αργόσυρτους ρυθμούς) και μετααποικιακές μαρξιστικές αναλύσεις. Με την έννοια αυτή οι Κολλυβάδες εχθροί
του Διαφωτισμού έγιναν εκφραστές ενός λαϊκού πνεύματος αντίστασης στη
«συλλογική μητρόπολη», τη Δύση, και στο «μεταπρατικό πνεύμα», και, περίπου, πρόγονοι του εργατικού και λαϊκού κινήματος του 20ού αιώνα. Απέναντι
σε μια ιστοριογραφία που τόνιζε την αλλαγή, ο Μοσκώφ τόνιζε τις συνέχειες
και τις αντιστάσεις στη μεταβολή.20

Έτσι το ιστοριογραφικό σχήμα του Μοσκώφ οδήγησε σε «μια ορισμένη πολιτική
και πολιτισμική πρακτική, αντιδυτική και αντιδιαφωτιστική».21 Η αντίληψή του
για τους Κολλυβάδες, πολύ χαρακτηριστική αυτής της διάστασης της σκέψης του,
θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια.
Τι είναι εκείνο που κινητοποίησε το ενδιαφέρον του ιστορικού Μοσκώφ για τη
λογοτεχνία; Παρατηρούμε, κατ’ αρχάς, ότι είναι οι ποιητές που προσελκύουν πρωτίστως την προσοχή του και πολύ λιγότερο οι πεζογράφοι. Ως μεγάλους ποιητές αναγνωρίζει τους Σολωμό, Κάλβο, Καβάφη, Ρίτσο, Σεφέρη∙ την ίδια ιδιότητα αποδίδει
εν γένει στους ποιητές της γενιάς του 1930, με την περιοριστική όμως διατύπωση
19. Κριτική λιγότερο έκδηλη στις ιστορικές του μελέτες και περισσότερο στα δοκίμιά του∙ βλ.
ενδεικτικά Μοσκώφ, «Για το Πρόσωπό σου», Δοκίμια, ΙΙ, ό.π., 167-177.
20. Αντώνης Λιάκος, «Η νεοελληνική ιστοριογραφία το τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 76-77 (Ιαν.-Ιούλ. 2001), 72-91: 76-77.
21. Βενετία Αποστολίδου, Λογοτεχνία και Ιστορία στη μεταπολεμική Αριστερά: Η παρέμβαση του
Δημήτρη Χατζή, 1947-1981, Αθήνα, Πόλις, 2003, 254.
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«οι μεγάλοι της φιλελεύθερης διανόησης».22 Μια απάντηση στο ερώτημα που μόλις θέσαμε θα βρούμε στο δοκίμιο που αφιέρωσε στον Ρίτσο. Ο Μοσκώφ συναρτά
τη «μεγάλη ποίηση» με την έννοια της «ιστοριογραφικής λειτουργίας», την οποία
ορίζει ως την «αποκρυπτογράφηση» της εθνικής και κοινωνικής πραγματικότητας:
Ο Γιάννης Ρίτσος συνεχίζει, και ολοκληρώνει ίσως, μια βασική λειτουργία της
μεγάλης ποίησης στον τόπο μας ‒ που είναι η ιστοριογραφική της λειτουργία.
Μέσα στην επώδυνη και δύσκολη ελληνική ιστορία […] οι μεγάλοι ποιητές
μας ήταν αυτοί που μπόρεσαν να λειτουργήσουν ιστοριογραφικά, να διατυπώσουν πρώτοι μια αποκρυπτογραφημένη ιστορία του εθνικού και κοινωνικού
μας γίγνεσθαι ‒ των βασικότερων έστω στιγμών του.23

Η έννοια της ιστοριογραφικής λειτουργίας δείχνει ότι για τον Μοσκώφ υπάρχει
συστοιχία ανάμεσα στη λογοτεχνία και την επιστήμη της Ιστορίας, καθώς αμφότερες μοιράζονται την ίδια επιδίωξη, δηλαδή την αποκρυπτογράφηση του εθνικού
και κοινωνικού γίγνεσθαι. Ο σκοπός της λογοτεχνίας έχει λοιπόν γνωστική υφή.
Η μεγάλη λογοτεχνία νοείται πρωτίστως ως υπόθεση περιεχομένου, που συλλαμβάνει ορθολογικά το νόημα του πραγματικού. Ο Μοσκώφ παρακάμπτει πλήρως
τα ζητήματα της αισθητικής∙ η μορφολογία των έργων τον αφήνει αδιάφορο. Το
ότι πρόκειται αποκλειστικά για κριτική του περιεχομένου δεν συνιστά το μοναδικό πρόβλημα της προσέγγισής του. Εφόσον, στην οπτική του, το πραγματικό διέπεται από τους νόμους που έχει ανακαλύψει ο διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός,
το περιεχόμενο των λογοτεχνικών έργων που το αποτυπώνει με τρόπο αντικειμενικό δεν μπορεί παρά να αποκλείει την πολυσημία, την αμφισημία, την ειρωνεία,
κ.λπ., εξού και η αναπόφευκτη απουσία των στοιχείων αυτών από τις αναλύσεις
του Μοσκώφ. Δεν εκπλήσσει επομένως ότι, όταν θα επιχειρήσει, στη μελέτη του
«Για την αισθητική πρακτική: Λαϊκισμός ή πρωτοπορία», να αρθρώσει μια πιο
συγκροτημένη σκέψη περί τέχνης, θα συνηγορήσει υπέρ του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι στην ΕΣΣΔ ο καλλιτέχνης βρέθηκε για πρώτη
φορά σε συμφωνία με την κοινωνία.24
22. «Οι μεγάλοι της φιλελεύθερης διανόησης, από τον Γ. Σεφέρη και τον Ο. Ελύτη, ώς τον
Εμπειρίκο και τον Ν. Εγγονόπουλο, κινούνται άλλωστε πολυδιάστατα εκφράζοντας την αγωνία του
ανθρώπου που ασφυκτιά μέσα στον ίδιο του τον εαυτό, το κοινωνικό μας σύστημα, με πολύμορφους
τρόπους»∙ βλ. Μοσκώφ, «Για την αισθητική πρακτική: Λαϊκισμός ή πρωτοπορία», ό.π., 77.
23. Μοσκώφ, «Πάθος και Κάθαρση στον Γιάννη Ρίτσο», Δοκίμια, ΙΙ, ό.π., 207-208. Το δοκίμιο
αυτό είχε προηγουμένως δημοσιευτεί στο Αικατερίνη Μακρυνικόλα (επιμ.), Αφιέρωμα στον Γιάννη
Ρίτσο, Αθήνα, Κέδρος, 1981, 253-257.
24. Μοσκώφ, «Για την αισθητική πρακτική: Λαϊκισμός ή πρωτοπορία», ό.π., 68-69.
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Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι, με την εξαίρεση του Ρίτσου, οι ποιητές που
ο Μοσκώφ κατατάσσει στους μείζονες δεν συνδέονται με την Αριστερά.25 Όλοι
τους επίσης κατέχουν κορυφαίες θέσεις στον νεοελληνικό λογοτεχνικό κανόνα∙ το
ίδιο συμβαίνει με τους Παπαδιαμάντη και Τσίρκα, που ο Μοσκώφ ξεχωρίζει ανάμεσα στους πεζογράφους. Δεν είναι επομένως στις προθέσεις του να καταρτίσει έναν
εναλλακτικό λογοτεχνικό κανόνα. Παρατηρούμε ακόμα ότι οι παραπάνω λογοτέχνες είναι ευάριθμοι∙ η νεοελληνική λογοτεχνία, δέσμια της κυρίαρχης μεταπρατικής ιδεολογίας, πάσχει κατά κανόνα από «αδυναμία ανάγνωσης της πραγματικότητας».26 Οι λογοτέχνες που συνειδητοποίησαν την εξάρτηση από τη Δύση, καθώς
και την αναγκαιότητα της αποτίναξής της, αντιμετωπίζονται με όρους εξαίρεσης.
Έτσι, οι Σολωμός και Κάλβος «εκφράζουν με σαφήνεια, και μαζικοποιούν με
την τέχνη τους, το αίτημα να ελευθερωθεί η Ελλάδα, το έθνος, όχι μόνο από τους
δεσπότες Οθωμανούς αλλά και από όλους τους ξένους Προστάτες, να αποκτήσει την ουσιαστική αυτονομία του το κοινωνικό σύστημα, η ελληνική κοινωνική
δομή». Μπόρεσαν να προβάλουν το συγκεκριμένο αίτημα επειδή και οι δυο τους
ήταν γεννήματα του ριζοσπαστικού κινήματος των Επτανήσων, «μιας κοινωνίας
που ξέφυγε ώς τα 1864 τη μεταπρατική ελλαδική παρεκτροπή».27
Οι μνείες πάντως του Μοσκώφ στους δύο επτανήσιους ποιητές είναι σποραδικές. Ο Καβάφης, αντίθετα, αποτελεί βασική αναφορά του από το πρώτο κιόλας
βιβλίο του. Παίρνοντας ως αφετηρία τις αναλύσεις του Στρατή Τσίρκα στη μελέτη
25. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους αγαπημένους του ποιητές θα συγκαταλέξει και τον Έζρα
Πάουντ∙ βλ. Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και της Ιστορίας, ό.π., 59-60. Βλ. και την ενότητα των
δεκατριών ποιημάτων που με τον τίτλο «Σχόλια στον Ezra» θα ενσωματώσει στη δεύτερη έκδοση
της πρώτης ποιητικής συλλογής του: Μοσκώφ, Ποιήματα: Δεύτερη έκδοση με 24 καινούρια ποιήματα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1987 (11985), 53-67.
26. Βλ. Μοσκώφ, «Για την αισθητική πρακτική: Λαϊκισμός ή πρωτοπορία», ό.π., 74. Βλ. επίσης
την ακόλουθη ισοπεδωτική άποψη: «Ο Κωστής Παλαμάς, ο Ίων Δραγούμης, ο Κώστας Χατζόπουλος, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Σικελιανός –από τους πνευματικούς ταγούς‒, εκατοντάδες άλλοι από
τους ελάσσονες, θα μπουν τα χρόνια αυτά στο μεγάλο πανηγύρι [των νέων ιδεολογικών τάσεων],
για να γυρίσουν γρήγορα όμως πάλι πίσω, στον φιλελευθερισμό ή στον “εθνικιστικό” υπαρξισμό
τους»∙ Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 278-279. Εξίσου αφοριστική
είναι και η θέση του για το κίνημα του δημοτικισμού ως έκφραση του «μεταπρατικού κατεστημένου». Έχει ενδιαφέρον ότι τη συγκεκριμένη θέση θα επικροτήσει εμφατικά ο Δημήτρης Χατζής
στην εγκωμιαστική βιβλιοκρισία του για το πρώτο βιβλίο του Μοσκώφ∙ βλ. Δ. Χατζής, «Κωστής
Μοσκώφ, “Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, 1830-1909: Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου. Ιστορική μελέτη”, Θεσσαλονίκη 1972», Τα Τετράδια του Ρήγα, αρ. 3, Άνοιξη 1974∙ τώρα
και στο Νίκος Γουλανδρής, Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή, Αθήνα, Γνώση,
1991, 694-695. Την επικρότηση αυτή επισημαίνει η Βενετία Αποστολίδου, για να την εντάξει στην
ευρύτερη αντίληψη του Χατζή για τον δημοτικισμό∙ βλ. Αποστολίδου, Λογοτεχνία και Ιστορία στη
μεταπολεμική Αριστερά, ό.π., 376, σημ. 67.
27. Μοσκώφ, «Τα σχήματα της ιδεολογίας στην Ελλάδα», ό.π., 90-91.
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του Ο Καβάφης και η εποχή του (1958), ο Μοσκώφ εστιάζει στο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της καβαφικής ποίησης, τον αλεξανδρινό δηλαδή κόσμο «των
παλαιότερων παροίκων, των “πρωτοκλασάτων” με την πλούσια αναπτυξιακή του
αιγυπτιακού χώρου δράση», οι οποίοι αντιστάθηκαν στη «μεταπρατική αλλοτρίωση» του ελληνισμού της Αιγύπτου.28 Το ποίημα που έχει παραδειγματική θέση
στις αναλύσεις του είναι το «Περιμένοντας τους βαρβάρους». Προεκτείνοντας την
ανάλυση του Τσίρκα, που συνέδεε το ποίημα με το αντιαποικιακό και αντιιμπεριαλιστικό κίνημα της εποχής, ο Μοσκώφ υποστηρίζει την –ελάχιστα πειστική‒ θέση
ότι το «Περιμένοντας τους βαρβάρους» συνιστά την «πρώτη ανάγνωση της νεοελληνικής πραγματικότητας που εμπεριέχει την αναγνώριση ενός οργάνου αλλαγής».29 Ο ποιητής, διατείνεται ο Μοσκώφ, αφήνει να διαφανεί η αντίληψη ότι «η
λύση του νεοελληνικού αδιέξοδου δεν βρίσκεται μέσα στα πλαίσια που έθεσε ο
εμπορομεσιτικός συμβιβασμός και η προσπάθεια αφομοίωσης στο φραγκικό πολιτισμό και στην αποικιοκρατική Ευρώπη, αλλά αντίθετα πως η διέξοδος βρίσκεται
στους προλετάριους λαούς και τις προλετάριες τάξεις της Οικουμένης».30 Έτσι ο
Καβάφης λειτουργεί «ως άτομο-πρωτοπορία» σε μια εποχή όπου δεν είχε ακόμα
αναπτυχθεί η εργατική τάξη.31 Η ιδιάζουσα έννοια της ατομικής πρωτοπορίας,
την οποία ο Μοσκώφ επινοεί για να περιγράψει την αναντίστοιχη –καθότι προωθημένη– θέση του ποιητή σε σχέση με τις παραγωγικές δυνάμεις της εποχής του,
φανερώνει και μια προσπάθεια του συγγραφέα να κινηθεί έξω από το εννοιολογικό
πλαίσιο του παραδοσιακού μαρξιστικού λόγου περί τέχνης. Προσπάθεια που θα
μείνει ατελής: στη μελέτη του «Για την αισθητική πρακτική» η πρωτοπορία θα
ταυτιστεί με τον ρεαλισμό και μάλιστα τον σοσιαλιστικό.32
Αξίζει να προσεχθεί ότι η προσέγγιση του Καβάφη από τον Μοσκώφ γειτνιάζει με τις θέσεις που είχε αναπτύξει ο Μανόλης Λαμπρίδης στο άρθρο του
«“Il Gran Rifiuto” (Καβάφης – Βάρναλης – Καρυωτάκης, και η παρακμή)», που
δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Τέχνης το 1955. Στην εποχή του Καβάφη «δεν
υπάρχει μια συνειδητή εργατική τάξη», παρατηρούσε ο Λαμπρίδης, για να προσθέσει ότι, όταν «οι ιδέες και οι κοινωνικές σχέσεις μένουν για πολλά χρόνια σε
καθυστέρηση» και «οι μάζες απωθούνται από το ιστορικό προσκήνιο», το χάσμα
28. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 272∙ βλ. και Μοσκώφ,
«Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 33.
29. Μοσκώφ, «Τα σχήματα της ιδεολογίας στην Ελλάδα», ό.π., 91.
30. Μοσκώφ, «Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 34.
31. Βλ. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 272∙ ο ίδιος, «Δομές και
Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 34, και ο ίδιος, «Ποίηση, έρωτας και ιστορία», Δοκίμια, ΙΙΙ,
ό.π., 102.
32. Βλ. Μοσκώφ, «Για την αισθητική πρακτική: Λαϊκισμός ή πρωτοπορία», ό.π., 68-69.
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που δημιουργείται «το καλύπτει η πρωτοπορία. […] Η λύτρωση, αυτούς τους καιρούς, μένει σαν υπόθεση της συνείδησης Ατόμων και όχι Ομάδων» (η έμφαση είναι
του Λαμπρίδη).33
Σε κάθε περίπτωση, το ζωηρό ενδιαφέρον του Μοσκώφ για τον Καβάφη συνιστά ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους αποδοχής του καβαφικού
έργου από την κομμουνιστική Αριστερά. Η Εθνική και κοινωνική συνείδηση στην
Ελλάδα κυκλοφορεί εννέα χρόνια μετά το αφιερωματικό τεύχος της Επιθεώρησης
Τέχνης στον αλεξανδρινό ποιητή το 1963, χάρη στο οποίο η καβαφική ποίηση για
πρώτη φορά «έμπαινε θριαμβευτικά –από την πόρτα και όχι από το παράθυρο‒
στο λογοτεχνικό σπίτι της ελληνικής Αριστεράς»,34 και έναν μόλις χρόνο μετά
τον Πολιτικό Καβάφη του Τσίρκα (1971), έργο στο οποίο ο Μοσκώφ ρητά παραπέμπει στον πρόλογο του δικού του βιβλίου.35
Στο μέσον πάντως της δεκαετίας του 1980, ο Μοσκώφ θα υποστηρίξει, στο
δοκίμιό του «Ποίηση, έρωτας και ιστορία», ότι η ανάγνωση του Τσίρκα πρέπει
να ξεπεραστεί, καθώς είναι «απλοϊκά μαρξιστική»,36 και θα επιδιώξει να εισάγει
στη δική του καβαφική ανάλυση την έννοια του έρωτα. Η ποίηση του Καβάφη,
ισχυρίζεται, «πηγάζει από τη διαλεκτική ενότητα του έρωτα και της ιστορίας»∙
του ομοφυλόφιλου, διευκρινίζει, έρωτα, δύσκολου «σε μια κατ’ εξοχήν ανδροκρατική, επικυριαρχούμενη μάλιστα από τη βικτωριανή υποκρισία, κοινωνία».37
Με βάση μάλιστα τη διαλεκτική έρωτα και ιστορίας προχωρεί σε μια συγκριτική
εξέταση του έργου των Καβάφη και Μαγιακόφσκι.38 Από τη μια, η αποκήρυξη
του «απλοϊκού μαρξισμού» και η εισαγωγή της έννοιας του έρωτα δηλώνουν μιαν
33. Μανόλης Λαμπρίδης, «“Il Gran Rifiuto” (Καβάφης – Βάρναλης – Καρυωτάκης, και η παρακμή)», Επιθεώρηση Τέχνης, περίοδος Β΄, τχ. 7 (Ιούλ. 1955), 29-42: 30, 38-39. Ο Τάκης Καγιαλής εκτιμά ότι το άρθρο αυτό του Λαμπρίδη υπήρξε «η ισχυρότερη (αν όχι η μοναδική) απόπειρα
προσδιορισμού ενός εναλλακτικού θεωρητικού πλαισίου για την αριστερή κριτική»∙ βλ. Καγιαλής,
«Ποίηση, ιδεολογία και λογοτεχνική κριτική στην “Επιθεώρηση Τέχνης”», στο Μαρία Στεφανοπούλου (επιμ.), Επιθεώρηση Τέχνης: Μια κρίσιμη δωδεκαετία. Επιστημονικό Συμπόσιο (Αθήνα, 29
και 30 Μαρτίου 1996), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας
(ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1997, 47-67: 58.
34. Γιάννης Παπαθεοδώρου και Μίλτος Πεχλιβάνος, «Η επινόηση του πολιτικού Καβάφη: Τεκμηριώνοντας το χρονικό μιας ανάγνωσης», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 122-123 (Ιούλ.-Δεκ. 2013) (αφιέρωμα «Ο Καβάφης του Τσίρκα»), 27-47: 45.
35. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδησης στην Ελλάδα, ό.π., 8.
36. Μοσκώφ, «Ποίηση, έρωτας και ιστορία», ό.π., 104.
37. Ό.π., 101-102.
38. Το δοκίμιο «Ποίηση, έρωτας και ιστορία» αποτέλεσε την εισήγηση του Μοσκώφ στο
πέμπτο Συμπόσιο Ποίησης, που διεξήχθη στην Πάτρα το 1985, και συμπεριελήφθη στον τόμο με τα
πρακτικά του συμποσίου: Κοινωνία και Ποίηση. Πρακτικά Πέμπτου Συμποσίου Ποίησης (Πανεπιστήμιο Πατρών, 5-7 Ιουλίου 1985), Αθήνα, Γνώση, 1986, 197-211. Αξίζει να διαβαστούν στον τόμο
αυτό και οι ενστάσεις των οποίων έγινε αποδέκτης ο Μοσκώφ στη συζήτηση που ακολούθησε την
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ακόμα απόπειρα αποστασιοποίησης του Μοσκώφ από τις καθιερωμένες μαρξιστικές αντιλήψεις για τη λογοτεχνία. Από την άλλη, η συνεξέταση των Καβάφη
και Μαγιακόφσκι πυκνώνει τους δεσμούς που ο συγγραφέας υφαίνει ανάμεσα
στον έλληνα ποιητή και τον κόσμο της Αριστεράς.
Η έννοια του έρωτα αποκτά σταδιακά κεντρική θέση στα θεωρητικά ενδιαφέροντα του Μοσκώφ.39 Ωστόσο το σημασιολογικό της πεδίο είναι υπερβολικά
ευρύ και ρευστό, κυμαίνεται από τη σεξουαλικότητα μέχρι την «έκταση» ή τη
«μετουσίωση» του εγώ σε εμείς.40 Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η
χρήση της έννοιας αυτής έρχεται ως αντιστάθμισμα στην ιδέα της ιστοριογραφικής λειτουργίας της λογοτεχνίας. Κριτήριο αποτίμησης της αξίας των λογοτεχνικών έργων δεν είναι πια μόνο η ορθολογικότητα και η αντικειμενικότητα του
περιεχομένου τους, αλλά και η ικανότητά τους να αποτυπώνουν τη διάσταση του
έρωτα. Εάν το πρώτο κριτήριο συμβάλλει στη σύνδεση της λογοτεχνίας με την
ιστορική επιστήμη, το δεύτερο συντείνει στη διασφάλιση μιας ορισμένης αυτονομίας, ενδεχομένως και ενός πρωτείου της λογοτεχνίας έναντι της ιστορίας. Η
αντίληψη αυτή θα εκδηλωθεί έμπρακτα με τη σταδιακή στροφή του Μοσκώφ από
τη μελέτη της ιστορίας στη λογοτεχνική δημιουργία, στροφή για την οποία θα
γίνει λόγος στο τέλος της μελέτης μας.
Παρότι προς το τέλος της ζωής του ο Μοσκώφ θα δηλώσει ότι ο ποιητής που
τον εκφράζει περισσότερο δεν είναι ο Καβάφης αλλά ο Σεφέρης,41 η παρουσία
της σεφερικής ποίησης είναι περιορισμένη στο έργο του. Την προσοχή του προσελκύει κυρίως η φράση «ο καημός της Ρωμιοσύνης» από το ποίημα «Νεόφυτος
ο Έγκλειστος μιλά-» (Ημερολόγιο καταστρώματος, γ΄), φράση που παρατίθεται
στις πρώτες κιόλας γραμμές τόσο του προλόγου στην Εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, όσο και του δοκιμίου «Δομές και Πράξη στην ελληνική
ιστορία», όπου και ερμηνεύεται ως εξής:
Εκείνο που τον κατέχει [τον Έλληνα] πρώτιστα είναι η βαθιά αίσθηση της
εθνικής διάρκειας σαν μιας διαδικασίας δύσκολης και οδυνηρής. Εκείνο που
τον κατέχει πρώτιστα είναι η αίσθηση αυτής της διαρκούς δύσκολης κατάστασης του Ελληνισμού, που ο Γιώργος Σεφέρης αποκάλεσε «καημό της Ρωμιο
σύνης»: η απαύδηση αυτή από αδικίες και κατατρεγμούς, που μοιάζει να είναι
εισήγησή του, και ειδικότερα εκείνες των Τάσου Κόρφη, Α. Φ. Λαγόπουλου και Σταμάτη Φιλιππίδη,
καθώς και οι δικές του απαντήσεις (ό.π., 258-261, 270-272).
39. Πιθανότατα ο Μοσκώφ άντλησε την έννοια του έρωτα, όπως και εκείνη του προσώπου, από
το θεολογικό έργο του Χρήστου Γιανναρά, στο οποίο παραπέμπει αρκετές φορές.
40. Βλ. τον πρόλογο στα Δοκίμια, ΙΙ, ό.π., 16 και τον πρόλογο στα Δοκίμια, ΙΙΙ, ό.π., 8.
41. Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και της Ιστορίας, ό.π., 59, 89.
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το πεπρωμένο του Ελληνικού λαού από τις απαρχές της Ιστορίας του ώς σήμερα […].42

Η άποψη ότι το πεπρωμένο του Έλληνα είναι αξεδιάλυτα συνδεδεμένο με «αδικίες και κατατρεγμούς», καθώς και η διαρκής εξύμνηση, στο έργο του Μοσκώφ,
του λαϊκού ανθρώπου που αντιστέκεται στις δυνάμεις που προσπαθούν να τον
κρατήσουν υποτελή και εξαρτημένο, μας ωθούν να σκεφτούμε ότι η έννοια του
λαϊκισμού μπορεί να αποτελέσει αναλυτικό εργαλείο κατάλληλο για την πληρέστερη περιγραφή όψεων της σκέψης του συγγραφέα43 ‒ και του τρόπου βέβαια με
τον οποίο διαβάζει τον Σεφέρη.
Στον πρόλογο των Δοκιμίων ΙΙ γίνεται χρήση μιας ακόμη σεφερικής ποιητικής
φράσης, αυτή τη φορά από το ποίημα «Το ύφος μιας μέρας» της Στροφής: «Πού
’ναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο»∙ χρήση που εγγράφεται
στην προσπάθεια του Μοσκώφ να αναδείξει τον έρωτα ως πόλο των προβληματισμών του ισότιμο με εκείνον της ιστορίας.44
Ιδιαίτερα θετική είναι η στάση του Μοσκώφ απέναντι στον Παπαδιαμάντη.
Όπως ο Καβάφης, έτσι και ο σκιαθίτης λογοτέχνης, ισχυρίζεται ο Μοσκώφ, προήλθε από έναν κόσμο που είχε γνωρίσει αυτόνομη ανάπτυξη, προτού αλλοτριωθεί
από τις μεταπρατικές δυνάμεις. Ο Παπαδιαμάντης ήταν
ο τελευταίος ίσως μεγάλος της παραδοσιακής ιδεολογίας, της λαϊκής της ανάγνωσης. Στα διηγήματά του σκιαγραφεί τα τελευταία ψυχορραγήματα του παραδοσιακού λαϊκού κόσμου, πριν ηγεμονεύσουν εντός του οι εμπορομεσιτικές
δυνάμεις, πριν ο κόσμος αυτός αλλοτριωθεί στο μεταπρατικό μας σύστημα.
[…] Αυτός ο λάτρης του Καθόλου γράφει ωστόσο στα πρωτοποριακά ριζοσπαστικά περιοδικά φύλλα της εποχής, στο Μη Χάνεσαι του Βλ. Γαβριηλίδη, του
42. Μοσκώφ, «Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 17. Η ίδια σεφερική φράση
απαντά και στον πρόλογο στο έργο του Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912: Τομή της μεταπρατικής
πόλης, Αθήνα, Στοχαστής, 1974, 11.
43. Ο Φ. Ηλιού αναλύει το πώς δημιουργήθηκε στο αριστερό κίνημα «μια λαϊκίζουσα παράδοση
που, με παραλλαγές και διακυμάνσεις, κυριαρχεί ώς τις μέρες μας στην ιστορική ή ιστορικίζουσα
αριστερή φιλολογία: στο πλαίσιό της ένας κοινωνικά απροσδιόριστος λαός αναδεικνύεται σε μοναδικό, αποκλειστικό, φορέα όλων των θετικών αξιών, Σίσυφος και πρωτομάρτυρας μιας ενιαίας και
αδιαφοροποίητης νεοελληνικής τραγωδίας»∙ βλ. Ηλιού, «Η ιδεολογική χρήση της ιστορίας: Σχόλιο
στη συζήτηση Κορδάτου και Ζεύγου», Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα, ό.π.,
206-207. Η παραπάνω περιγραφή της αριστερής «λαϊκίζουσας παράδοσης» βρίσκει εφαρμογή και
στην περίπτωση του Μοσκώφ.
44. Μοσκώφ, Δοκίμια, ΙΙ, ό.π., 15-16. Αξιοπρόσεκτη είναι και η ενότητα «Εννέα σχόλια στον
Σεφέρη» της δεύτερης ποιητικής του συλλογής: Μοσκώφ, Για τον Έρωτα και την Επανάσταση:
Ποιήματα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1989, 31-41.
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Ρόκκου Χοϊδά και του Κλεάνθη Τριανταφύλλου. Στις εκλογές, αυτός ο μυστικός, ο ερωτευμένος με το «ζωντανό σώμα του Θεού», το λαό Χριστό του, ψηφίζει πάντοτε τα πιο δημοκρατικά στοιχεία της εποχής αυτής των αδιεξόδων.45

Είναι προφανές ότι ο Μοσκώφ επιδιώκει να συγκεράσει στο πρόσωπο του Παπαδιαμάντη αντιφατικά στοιχεία: αφενός την «παραδοσιακή ιδεολογία», αφετέρου
τη φιλοπρόοδη στάση. Ως προς το δεύτερο στοιχείο, φαίνεται ότι αντλεί σημαντικό μέρος της επιχειρηματολογίας του από τον Γ. Βαλέτα, που είχε αποπειραθεί
να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο ενός προοδευτικού Παπαδιαμάντη.46 Σε αντίθεση
όμως με τον Βαλέτα, που απέκοπτε τον Παπαδιαμάντη από τους «σκοταδιστές»
Κολλυβάδες, ο Μοσκώφ υπογραμμίζει τη σχέση του σκιαθίτη με το θρησκευτικό
αυτό κίνημα,47 το οποίο αποτιμά ανεπιφύλακτα θετικά. Στο πρώτο του κιόλας
βιβλίο, η ιδεολογία της λαϊκής Ορθοδοξίας κρινόταν ως ανθρωποκεντρική και
«ριζοσπαστική απέναντι στο [οθωμανικό] κράτος και την κοινωνική του ιεράρχηση, ίσως και σε κάθε αίσθηση εκμεταλλευτικής συσσωμάτωσης».48 Για τους
Κολλυβάδες, ειδικότερα, θα υποστηρίξει το 1977:
Οι Κολλυβάδες δεν είναι άλλωστε παρά κοσμοκαλόγεροι, πάντοτε δίπλα στο
λαό, αντίθετοι με την υψηλή απομόνωση, μετέχουν του εγρήγορου πνεύματος
στην πολιτική ζωή τόσο όσο και οι νεοτεριστές που αθεΐζουν. Αυτοί –από τον
Νικόδημο ώς τον Παπουλάκο‒ συνοδοιπορήσαν με τη Φιλική και τους Ναπαίους, το ριζοσπαστικότερο κόμμα της Επανάστασης και της οθωνικής εποχής, αυτοί εκφράζουν, σε συγχρωματισμό με τους πιο ασεβείς Καρμπονάρους,
τις τελευταίες ζωντανές και αλώβητες από το μεταπρατικό πνεύμα λαϊκές εθνοτικές δυνάμεις.49

45. Μοσκώφ, «Τα σχήματα της ιδεολογίας στην Ελλάδα», ό.π., 91-92.
46. «Φίλος και θαυμαστής του Τρικούπη, αποκαρδιωμένος για την αποτυχία της πολιτικής του
και το θλιβερό τέλος του, ανήκει ο Παπαδιαμάντης στους νέους ανθρώπους της αστικής μας τρικουπικής περιόδου, που με θετικά εφόδια και υψηλές αρχές επόθησαν την κοινωνική και πολιτική μας ανόρθωση και αγωνίστηκαν με σθένος και συνέπεια για την επιτυχία της. Σατιριστής και
μυκτηριστής της πολιτικής και ηθικής διαφθοράς των συγχρόνων, ονειρεύτηκε κι αναζήτησε την
αναμόρφωση σε όλα τα επίπεδα»∙ βλ. Γ. Βαλέτας, «Ο άνθρωπος και η εποχή του», Νέα Εστία, τχ.
355 (Χριστούγεννα 1941) (αφιέρωμα στον Παπαδιαμάντη), 4-13: 10∙ τώρα και στο Γ. ΦαρίνουΜαλαματάρη (επιμ.), Εισαγωγή στην πεζογραφία του Παπαδιαμάντη: Επιλογή κριτικών κειμένων,
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005, 147-155: 151.
47. Μοσκώφ, «Τα σχήματα της ιδεολογίας στην Ελλάδα», ό.π., 91-92.
48. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 96, 98∙ βλ. και Μοσκώφ,
«Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 28.
49. Μοσκώφ, «Τα σχήματα της ιδεολογίας στην Ελλάδα», ό.π., 68-69.
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Μια τέτοια θεώρηση των Κολλυβάδων αποτελεί εξαίρεση για την αριστερή κριτική του Παπαδιαμάντη. Το 1948 ο Μ. Μ. Παπαϊωάννου είχε αφιερώσει τα τρία από
τα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου του Η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη στο
«αναχρονιστικό» κίνημα των Κολλυβάδων.50 Το 1974, στη γνωστή του μελέτη
«Το διήγημα, αυτοβιογραφία του Παπαδιαμάντη», ο Παν. Μουλλάς αποφαινόταν
ότι το «πνεύμα του αντιδιαφωτισμού επιζεί παντοδύναμο στη συνείδηση του Παπαδιαμάντη», και έκρινε αρνητικά τη λαϊκή Ορθοδοξία και τους Κολλυβάδες.51
Μολονότι μοιράζονται κοινές, μαρξιστικές, ιδεολογικές παραδοχές, οι Μουλλάς
και Μοσκώφ αποτιμούν με διαμετρικά αντίθετο τρόπο το «πνεύμα του αντιδιαφωτισμού» που εκφράζει η λαϊκή Ορθοδοξία ‒ άρα και τον Παπαδιαμάντη. Για
τον Μουλλά το πνεύμα αυτό αποτελεί παράγοντα της ελληνικής υστέρησης έναντι της Δύσης, ενώ για τον Μοσκώφ συνιστά δύναμη αντίστασης στην εξάρτηση
από τη Δύση. Εν προκειμένω ο Μοσκώφ, αν και μαρξιστής, θα συμπλεύσει με
τους θεολόγους εκείνους που επίσης υπερασπίζονται το «πνεύμα του αντιδιαφωτισμού». Σε αυτήν ακριβώς την κοινή υπεράσπιση και τον συνακόλουθο αντιδυτικισμό θα πρέπει να αναζητηθούν και οι όροι που κατέστησαν εφικτό τον διάλογο
χριστιανών και μαρξιστών διανοουμένων τη δεκαετία του 1980, και στον οποίο ο
Μοσκώφ θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.52
Αν και μαρξιστικής έμπνευσης, το ιστοριογραφικό σχήμα του Μοσκώφ δικαιώνει τις συντηρητικές εκείνες δυνάμεις που λειτουργούν αντίρροπα προς τις
νεοτερικές ιδέες του Διαφωτισμού. Στην οπτική του συγγραφέα, η λαϊκή Ορθοδοξία και ο κομμουνισμός συμπίπτουν στην αντίθεσή τους στη φιλελεύθερη Δύση.
50. Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη: Μελέτη, Αθήνα, Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 1948.
51. Παν. Μουλλάς, «Το διήγημα, αυτοβιογραφία του Παπαδιαμάντη», στο Α. Παπαδιαμάντης
αυτοβιογραφούμενος, επιμ. Παν. Μουλλάς, Αθήνα, Ερμής, 1974, ξ΄.
52. Μάλιστα για τον Μοσκώφ, όπως και για τους θεολόγους με τους οποίους συνομίλησε, για
παράδειγμα τον Γιανναρά, η Ορθοδοξία δεν λογίζεται σε αντιδιαστολή μόνο με τα ιδεώδη του Διαφωτισμού, αλλά και με τον δυτικό χριστιανισμό. Έτσι, ο Μοσκώφ αντιπαραθέτει τον ανατολικό
χριστιανισμό με τον δυτικό, χρησιμοποιώντας ως αξιολογικό κριτήριο τη διαφορετική, κατ’ αυτόν,
αντίληψη περί θέωσης: σε αντίθεση με τον χριστιανισμό της Δύσης, η Ορθοδοξία, διατείνεται ο
Μοσκώφ, όχι μόνο αποδέχεται τη θέωση του ανθρώπου, αλλά πιστεύει και στη δυνατότητα πραγματοποίησής της «εν ζωή», άρα εντός της ιστορίας∙ βλ. Μοσκώφ, «Η Αφή του όλου σώματος»,
Δοκίμια, ΙΙ, ό.π., 118-121. Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε σε αφιέρωμα του περιοδικό Σημάδια
στον «χριστιανομαρξιστικό διάλογο» (τχ. 8, Νοέμ. 1983, 33-39). Την ίδια άποψη είχε υποστηρίξει
και σε συνέντευξή του λίγους μήνες νωρίτερα: «Το νεορθόδοξο ρεύμα: Συζήτηση με τον Κωστή
Μοσκώφ», Σχολιαστής, τχ. 5 (Αύγ. 1983), 20-21: 20. Βλ. την ίδια χρονιά και τον εμπεριστατωμένο
αντίλογο του Δημήτρη Κυρτάτα, «Ορθοδοξία: Θεολογική και ιστορική προσέγγιση. Μερικές παρατηρήσεις με αφορμή δύο συνεντεύξεις των Κ. Μοσκώφ και Κ. Ζουράρι», Ο Πολίτης, τχ. 62 (Σεπτ.
1983), 23-27.
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Η θεώρηση αυτή της Ορθοδοξίας είναι ακόμα περισσότερο αξιοπρόσεκτη, εάν
λάβουμε υπόψη ότι διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας και τα
πρώτα της Μεταπολίτευσης, όταν η Εκκλησία βρέθηκε απονομιμοποιημένη στη
συνείδηση της Αριστεράς (και όχι μόνο) εξαιτίας της σύμπλευσής της με το δικτατορικό καθεστώς. Γι’ αυτό και το έργο του Μοσκώφ αποτελεί μια ιδιαίτερη
στιγμή της κριτικής της νεοτερικότητας στον ελληνικό 20ό αιώνα.
Την προσοχή του Μοσκώφ προσέλκυσαν και οι ποιητές της Θεσσαλονίκης. Το
1978 εξέδωσε το βιβλίο Η κοινωνική συνείδηση στην ποίηση της Θεσσαλονίκης,
συναγωγή δοκιμίων που είχαν προηγουμένως δημοσιευτεί σχεδόν στο σύνολό
τους στην εφ. Ριζοσπάστης. Οι ποιητές της γενέτειράς του κατηγοριοποιούνται
ως εξής: οι υποστηρικτές της φιλελεύθερης ιδεολογίας (Βαφόπουλος, Θέμελης,
Βαρβιτσιώτης), οι εκφραστές της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, το έργο
των οποίων αρνείται το ιστορικό γίγνεσθαι, άρα και την «εμπορομεσιτική ιδεολογία» (Πεντζίκης, Καρέλλη), οι κοινωνικοί ποιητές, που με τη συμμετοχή τους
στην Αντίσταση «γνωρίστηκαν με την επαναστατική πράξη» (Αναγνωστάκης,
Θασίτης, Κλ. Κύρου, Θ. Καρυπίδης), οι ερωτικοί ποιητές (Χριστιανόπουλος,
Ασλάνογλου, Ιωάννου), και, τέλος, οι νεότεροι ποιητές (Ευαγγέλου, Ίσαρης κ.ά.).
Ο ποιητής στον οποίο αφιερώνονται οι περισσότερες σελίδες είναι ο Αναγνωστάκης. Ο Μοσκώφ αποφαίνεται ότι η ποίησή του «δεν είναι επαναστατική, ίσως δεν
το διεκδίκησε ούτε η ίδια άλλωστε ποτέ της∙ είναι ωστόσο μια βαθιά ανθρωπιστική ποίηση».53 Εν γένει στους κοινωνικούς ποιητές διακρίνει «ταξική σκοπιά» και
«ατμόσφαιρα κοινωνικής ένταξης», που συνυπάρχουν ωστόσο με την «αίσθηση
του αδιεξόδου» και την αναδίπλωση των ποιητών στον εαυτό τους. Έτσι «η ποίησή τους δεν λειτουργεί σαν έκφραση […] του εθνικολαϊκού μας κινήματος, μένει
ώς το τέλος μια ποίηση αμήχανη». Σπεύδει ωστόσο να μετριάσει την κρίση του
αυτή προσθέτοντας ότι «η ποίηση της ήττας δεν είναι ποίηση του ηττημένου, ο
ποιητής κρατά πάντοτε μιαν όρθια ανθρώπινη στάση».54
Τρία πάντως χρόνια πριν από την έκδοση του βιβλίου, σε δύο επιφυλλίδες του
στον Ριζοσπάστη, ο Μοσκώφ είχε εκφράσει μια θέση σαφώς περιχαρακωμένη στη
γραμμή της κομματικής ορθοδοξίας, συνδυασμένη με φανερές πολιτικές αιχμές.
Η «ποίηση της ήττας», υποστήριζε στην πρώτη επιφυλλίδα, «γεννιέται τον καιρό
του Εμφυλίου, διαχέεται σε όλα τα είδη της λογοτεχνίας μας αμέσως μετά, αλλά
δεν γενικεύεται σαν τάση ‒μιλάμε πάντα για τον χώρο της διανόησης‒ παρά μετά
το 1958». Στη διάχυση της «αίσθησης της ήττας» πρέπει να αναζητηθεί και η
γενεσιουργός αιτία που οδήγησε παλιούς φίλους και συντρόφους να περάσουν
53. Μοσκώφ, Η κοινωνική συνείδηση στην ποίηση της Θεσσαλονίκης, ό.π., 37.
54. Ό.π., 27, 45.

296

Ιστορία και Λογοτεχνία στο Εργο του Κωστή Μοσκώφ

«στην άλλη όχθη», στον χώρο δηλαδή της ανανεωτικής Αριστεράς.55 Στη δεύτερη
επιφυλλίδα, όπου το πέρασμα αυτό στηλιτεύεται ως «λιποταξία της διανόησης», ο
Μοσκώφ τοποθετείται απέναντι στον Αναγνωστάκη με τρόπο «προκλητικά αρνητικό».56 Ιδιαίτερα εύγλωττη είναι η κατακλείδα του άρθρου: όταν προχωρήσει η
κομμουνιστική ανοικοδόμηση, διατείνεται ο αρθρογράφος, τότε ο Αναγνωστάκης
θα γνωρίσει πάλι ότι υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό το «τίποτα που
γυρεύει για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει». Υπάρχει η πραγματοποίηση του
εαυτού του μέσα στην καθημερινή γονιμοποίηση της ζωής, μέσα στην Επανάσταση, προς μια απελευθέρωση καθολική. Και θα αναγνωρίσει πως για να
πραγματοποιηθεί έτσι ο ίδιος δεν χρειάζεται παρά να κρατήσει πάλι το μεγάλο
χέρι του κόμματος της εργατικής τάξης. Έτσι απλά.57

Πολύ αργότερα ο Μοσκώφ θα αναφερθεί στο άρθρο αυτό με έντονα αυτοκριτική
διάθεση, αποδίδοντάς το στα «πρωτοκομμουνιστικά» του φρονήματα, και θα χαρακτηρίσει ως «απρέπεια» τα σχόλια του για τον Αναγνωστάκη, «μεγάλο ποιητή
και άνθρωπο με δράση».58 Πάντως το 1978 είχε ήδη μεριμνήσει να μη συμπεριλάβει κανένα από τα δύο άρθρα στην Κοινωνική συνείδηση στην ποίηση της Θεσσαλονίκης. Εάν επίσης αντιπαραβάλουμε τα κείμενα που απαρτίζουν το βιβλίο
με την αρχική, δημοσιευμένη στον Ριζοσπάστη, μορφή τους, θα διαπιστώσουμε
τροποποιήσεις, που κινούνται στην κατεύθυνση της διόρθωσης, ή και απάλειψης,
ορισμένων δογματικών διατυπώσεων. Για παράδειγμα, η άποψη που περιέχεται
σε ένα από τα άρθρα αυτά, ότι η ποίηση του Αναγνωστάκη είναι «η οργανική
ποίηση της μικροαστικής τάξης»,59 έχει απαλειφθεί από το αντίστοιχο σημείο του
βιβλίου.60 Ας σημειωθεί ακόμα ότι το 1983 ο Αναγνωστάκης, σε (ψευδώνυμο)
55. Μοσκώφ, «Α΄. Η ποίηση της ήττας και η προοπτική μιας παλιννόστησης», Ριζοσπάστης,
7.8.1975.
56. Η έκφραση είναι του Δ. Ν. Μαρωνίτη, «Πρώιμη αναγνώριση και πρώτη τριάδα», Το Βήμα,
7.2.1976∙ τώρα και στο Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ποιητική και πολιτική ηθική: Πρώτη μεταπολεμική γενιά.
Αλεξάνδρου – Αναγνωστάκης – Πατρίκιος, Αθήνα, Κέδρος, 52008 (11976), 25.
57. Μοσκώφ, «Β΄. Η ποίηση της ήττας και η προοπτική μιας παλιννόστησης», Ριζοσπάστης,
9.8.1975. Με αφορμή το άρθρο αυτό η Δώρα Μέντη σχολιάζει την «υποτιμητική πολιτική σημασιοδότηση της ηττοπάθειας» ως επακόλουθο της διάσπασης της Αριστεράς∙ βλ. Μέντη, Μεταπολεμική
πολιτική ποίηση: Ιδεολογία και ποιητική, Αθήνα, Κέδρος, 1995, 143-144.
58. Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και της Ιστορίας, ό.π., 90.
59. Μοσκώφ, «Τρεις Θεσσαλονικιοί με κοινά γνωρίσματα: Μ. Αναγνωστάκης, Κλ. Κύρου και
Π. Θασίτης», Ριζοσπάστης, 29.5.1977.
60. Μοσκώφ, Η κοινωνική συνείδηση στην ποίηση της Θεσσαλονίκης, ό.π., 37. Στο έργο του Στα
όρια του Έρωτα και της Ιστορίας (ό.π., 90) ο Μοσκώφ θα χαρακτηρίσει τα άρθρα του στον Ριζοσπά-
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σημείωμά του στην εφ. Η Αυγή, θα σχολιάσει δηκτικά τη «νεορθόδοξο απόκλιση
του κ. Κ. Μοσκώφ υπό την διακριτικήν ανοχήν (μόνον;) του κόμματός του».61
Η Θεσσαλονίκη έχει κεντρική θέση στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα∙ το 1973 συνόψιζε ως εξής την ιδιαιτερότητά της:
Τα αρχικά βιομηχανικά στρώματα, τα εργατικά στρώματα, στη Θεσσαλονίκη
δεν προήλθαν από την περίοικη αγροτιά. Σε αντίθεση με τα εργατικά στρώματα
της λοιπής Ελλάδας, προήλθαν από τον παλιό βιοτεχνικό πληθυσμό της πόλης
της Θεσσαλονίκης, που, στο διάστημα του ενός αιώνα που χωρίζει την καταστροφή τής κάποτε μεγάλης βιοτεχνίας της πόλης από την αναδημιουργία της
βιομηχανίας κάτω από τη νέα μεταπρατική διαδικασία, φυτοζωούσε σαν πολυπληθές υποπρολεταριάτο, που διατηρούσε ωστόσο μια κοινωνική συνείδηση
ριζοσπαστική. Συνείδηση εκφρασμένη συχνά, στο διάστημα αυτό του αιώνα,
με τη θεολογική γλώσσα των λαϊκιστικών κινημάτων των Κολλυβάδων, σ’ ό,τι
αφορά τους χριστιανούς Θεσσαλονικείς, των μπεχτασήδων, σ’ ό,τι αφορά τους
μουσουλμάνους της πόλης, και του Ζοχάρ, σ’ ό,τι αφορά τους Ισραηλίτες της
Θεσσαλονίκης ‒ που, όπως θα ξέρουμε, μέχρι τον τελευταίο πόλεμο αποτελούσαν ένα μεγάλο μέρος, το τρίτο σχεδόν του πληθυσμού της πόλης.62

Συναντάμε εδώ γνώριμά μας στοιχεία, όπως είναι η θετική σήμανση της βιοτεχνίας και η πεποίθηση για τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό των Κολλυβάδων. Το
παράθεμα ωστόσο είναι αξιοπρόσεκτο και για έναν ακόμα λόγο: επειδή εστιάζει στον πολυθρησκευτικό και πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του πληθυσμού της
πόλης κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν της, χαρακτήρα που ο συγγραφέας
επρόκειτο να αναδείξει συστηματικά την επόμενη χρονιά, το 1974, στην ιστορική
του μελέτη για τη Θεσσαλονίκη.63
Συμπερασματικά μπορούν να ειπωθούν τα εξής. Ο Μοσκώφ προσέγγισε τη λογοτεχνία εμμένοντας αρχικά στις μαρξιστικές έννοιες της βάσης και του εποικοδομήματος. Επιχείρησε βέβαια να παρουσιάσει μια διορθωμένη, λιγότερο δογματική, εκδοχή της. Σημειώνει στον πρόλογο του πρώτου του βιβλίου, για την
ακολουθούμενη σε αυτό μεθοδολογία:
στη «πολύ δογματικά» και θα υποστηρίξει ότι ήταν λάθος του να τα εκδώσει σε βιβλίο, προσθέτοντας μάλιστα ότι φρόντισε στη συνέχεια να αποσύρει το εν λόγω βιβλίο.
61. Βλ. Θ.Λ. [= Θείος Λένον], «Μπερδέματα», Η Αυγή, 27.9.1983. Ευχαριστώ τον Μιχάλη
Μπακογιάννη που έθεσε υπόψη μου το δημοσίευμα αυτό του Αναγνωστάκη.
62. Μοσκώφ, «Δομές και Πράξη στην ελληνική ιστορία», ό.π., 37.
63. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912, ό.π.
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Πολύ λίγοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να αρνούνται την καθοριστική λειτουργία του οικονομικού υπόβαθρου στην ιστορία∙ κανένας πια τώρα δεν αρνείται και τη βασική συμβολή του πολιτιστικού εποικοδομήματος, που μια κάπως
δογματική θέαση των πραγμάτων, σ’ ένα πρόσφατο παρελθόν, είχε την τάση να
παραβλέπει. Δύσκολο να αποφύγει κανείς τη γοητεία ενός ιδεολογικού ή έστω
μόνο γλωσσικού συρμού. Όμως είναι γεγονός πως όλη η, κάποτε φλύαρη, περί
στρουκτουραλισμού τελευταία φιλολογία, βοήθησε στο να υπογραμμιστούν ορισμένα στοιχεία που συχνά η σύγχρονη ιστοριογραφία είχε την τάση να θέτει σε
δεύτερη μοίρα. Είναι έτσι καιρός να ξαναδώσουμε την πρέπουσα σημασία στην
αλληλοσύνδεση των πραγμάτων […].64

Αξιοσημείωτη είναι η πρώιμη, για τα ελληνικά δεδομένα, αναφορά στον δομισμό,
μολονότι όχι ανεπιφύλακτη. Παρά την αναφορά αυτή, ωστόσο, και παρά τη θέση
για τη «βασική συμβολή του πολιτιστικού εποικοδομήματος» και την «αλληλοσύνδεση των πραγμάτων», ο Μοσκώφ δεν οδηγήθηκε στη ευθεία αμφισβήτηση
των θεμελιωδών παραδοχών της ορθόδοξης μαρξιστικής κριτικής της λογοτεχνίας, ούτε στην αναθεώρηση των εννοιολογικών της εργαλείων.65 Εκεί που φαίνεται να αντιλήφθηκε την ανεπάρκειά τους, είναι στις καβαφικές του αναλύσεις,
όπου αρχικά επινόησε την έννοια της ατομικής πρωτοπορίας και αργότερα χρησιμοποίησε την έννοια του έρωτα.
Εάν η πρώτη έννοια δεν έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας, η έννοια του έρωτα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στη διανοητική εξέλιξη του Μοσκώφ, καθώς συνέβαλε
στην ανατίμηση της λογοτεχνίας έναντι του ιστορικού λόγου. Ανατίμηση που θα
συμβαδίσει με διαδοχικές μετατοπίσεις του έργου του από την ιστορική επιστήμη στη λογοτεχνική δημιουργία. Ο Μοσκώφ θα εγκαταλείψει σταδιακά το είδος
της ιστορικής πραγματείας προς όφελος του δοκιμίου. Ο δοκιμιακός του λόγος,
με τη σειρά του, θα επιζητεί όλο και λιγότερο την εννοιολογική ακρίβεια και τη
μεθοδολογική αυστηρότητα, και θα διακρίνεται όλο και περισσότερο για τη λογοτεχνίζουσα υφή του.66 Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 και μέχρι
τον θάνατό του, το 1998, θα γράψει ο ίδιος λογοτεχνία: θα εκδώσει δύο ποιητικές
64. Μοσκώφ, Η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα, ό.π., 9.
65. Βλ. για παράδειγμα την ακόλουθη απόφανση, ενδεικτική ενός ορισμένου οικονομισμού της
σκέψης του: «Καμιά φορά, στον βραχύ καιρό, το πεδίο της ιδεολογίας μέσα από την αυτονομία του
επικαθορίζει τ’ άλλα, αν και σε τελευταία ανάλυση πάντα είναι καθοριστική η οικονομία» (η έμφαση
δική μου)∙ βλ. «Το νεορθόδοξο ρεύμα: Συζήτηση με τον Κωστή Μοσκώφ», ό.π., 20.
66. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ποιητική γλώσσα των δοκιμίων του συνδέεται με το σοβαρό
πρόβλημα υγείας που εκδηλώθηκε νωρίς στη ζωή του (βλ. Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και της
Ιστορίας, ό.π., 49)∙ πρόβλημα που στάθηκε και η αιτία του πρόωρου θανάτου του.
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συλλογές,67 έναν τόμο με πεζά κείμενα λογοτεχνικού χαρακτήρα,68 και θα συνθέσει ένα μυθιστόρημα.69 Θα μεταφράσει επίσης αραβική και εβραϊκή ποίηση.70
Πρέπει ακόμα να προστεθεί ότι, ως μορφωτικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας στην Αίγυπτο κι εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στη
Μέση Ανατολή, θα αναπτύξει πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα με επίκεντρο
τον βίο και το έργο του Καβάφη. Είναι μάλλον βέβαιο ότι η στροφή του από
την ιστορία στη λογοτεχνία τού έδωσε και την ευχέρεια να απομακρυνθεί από
τα «πρωτοκομμουνιστικά φρονήματά» του και το θεωρητικό πλαίσιο του μαρξισμού, χωρίς συνάμα να χρειαστεί να τα αποκηρύξει ρητά. Είναι επίσης πολύ
πιθανό ότι, από τη στιγμή που άρχισε να γράφει λογοτεχνία, η ματιά του πάνω σε
αυτήν έγινε πολύ λιγότερο ιστορικοκοινωνική. Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω,
η σκέψη του Μοσκώφ συντονίστηκε με την όλο και εντεινόμενη, στη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης, κάμψη της μαρξιστικής κριτικής, κάμψη που οπωσδήποτε
εντάθηκε μετά την κατάρρευση του σοβιετικού κομμουνισμού και τη διάψευση
των προσδοκιών της Αριστεράς.

67. Βλ. σημ. 25 και 44. Για την ποίησή του, βλ. Γιώργος Μπαλούρδος, «Ο ποιητής Κωστής Μοσκώφ», Οδός Πανός, τχ. 118 (Οκτ.-Δεκ. 2002) (αφιέρωμα στον Κωστή Μοσκώφ), 98-102. Το αφιέρωμα του περιοδικού επιμελήθηκε ο Τρύφων Μ. Καλαμίτσης∙ ο ίδιος είχε συντονίσει και το αφιέρωμα
στον Μοσκώφ της εφ. Μακεδονία, ένθετο «Πανσέληνος», 24.9.2000, 18-33.
68. Μοσκώφ, Η σάρκα σου όλη, Αθήνα, Εξάντας, 1998.
69. Για το μυθιστόρημα αυτό, που παραμένει ανέκδοτο, βλ. Μοσκώφ, Στα όρια του Έρωτα και
της Ιστορίας, ό.π., 111-113.
70. Αραβική ποίηση, 20ός αιώνας, επιλογή-πρόλ.-μτφρ. Κωστής Μοσκώφ, Αθήνα, Καστανιώτης, 1994, και Εβραϊκή ποίηση, επιλογή-πρόλ.-μτφρ. Κωστής Μοσκώφ, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997.
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Η αναζήτηση μιας γνήσιας πνευματικότητας
ως αντίδραση στις παθογένειες
της μεταπολιτευτικής εποχής
Η περίπτωση του αναρχοχριστιανού μυστικιστή
Γιώργου Καμπασακάλη (1952-2002)

Ο Καγιάμ κι εγώ
χτες πίναμε με τον Ομάρ Καγιάμ
μπρούσκο κρασί στυφό φωτιά γεμάτο.
Εντύπωση μου έκανε το πόσο
συγκρατημένος ήταν ο συμπότης μου
ολιγομίλητος, αγέλαγος και σοβαρός.
«Πάει καιρός, μου είπε, απ’ τη στιγμή
που ένιωσα και του κρασιού τη ματαιότητα
πάει καιρός που ο πόνος μου δεν έχει
παρηγοριά κι αναπαμό, δεν έχει τέλος».
«Μη σκας γι’ αυτό, του είπα στη στιγμή,
μονάχα πίνε κι άφησε τον πόνο να υπάρχει
κάποτε πίναμε για λησμονιά του πόνου
				
τώρα ας πίνουμε
προς δόξαν του κρασιού αυτού και μόνο».
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«Μη μου ζητάς να γίνω ειδωλολάτρης, ανταπάντησε
ας πίνουμε και ας μένουμε σιωπηλοί
αυτό μονάχα, τίποτ’ άλλο».1
Το λογοτεχνικό πεδίο μιας περιόδου συγκροτείται όχι μόνο από τους δημιουργούς που εντάχθηκαν (και μάλιστα στην περίπτωση των ποιητών της γενιάς του
’70 από νωρίς) στον λεγόμενο κανόνα. Συγκροτείται –στον βαθμό ασφαλώς που
τους αναλογεί– και από εκείνες τις ελάσσονες μορφές οι οποίες εν μέρει συμπορεύθηκαν, εν μέρει απέκλιναν, ενδεχομένως ακόμη και αντιτάχθηκαν στις (ούτως
ή άλλως όχι συμπαγείς) αναζητήσεις της γενιάς τους, και που η πνευματική τους
παρουσία έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, την υφή και τη σημασία του οποίου
αξίζει να διερευνήσουμε συστηματικότερα και να αναστοχαστούμε.
Ο Γιώργος Καμπασακάλης2 είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Μορφή αποκλίνουσα, πυρετώδης, ασκητική, η οποία επιζητούσε την «οριακή βίωση του παρόντος»,3 μας επιτρέπει μέσα από το έργο αλλά και από ολόκληρη την πορεία του
να φωτίσουμε όψεις των λογοτεχνικών και πνευματικών ζυμώσεων, όπως και της
πολιτισμικής ιστορίας, της μεταπολιτευτικής περιόδου.
Γεννήθηκε το 1952 στη Νικόκλεια Σερρών και σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σπουδές τις οποίες εγκατέλειψε στο τέταρτο
έτος. Το 1973-1974, πρωτοετής μόλις φοιτητής, κερδίζει το πρώτο βραβείο διηγήματος σε λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργάνωσε η Φοιτητική Ένωσις ΑΠΘ
(ΦΕΑΠΘ) με το διήγημα «Η κόρη των βάλτων», βραβείο που συνοδευόταν από
χρηματικό έπαθλο 50.000 δραχμών (εικ. 1).4
1. Γιώργος Καμπασακάλης, Μετά την ποίηση, χ.τ. [Νικόκλεια], Διάσταση, χ.χ., 37. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Γιάννη Πατίλη για το σπάνιο βιβλιογραφικό υλικό που μου διέθεσε, για
τις ανεκτίμητες συζητήσεις μας και τις υποδείξεις του, καθώς και τον φιλόλογο και συγγραφέα Στέργιο
Βαγγλή, που φώτισε αρκετές πτυχές της ζωής και της πνευματικής πορείας του Καμπασακάλη. Επίσης
ευχαριστώ θερμά τη Νατάσα Κεσμέτη για τις πολύτιμες μαρτυρίες της και τις σκέψεις που μοιράστηκε μαζί μου, τον Παναγιώτη Δρακόπουλο και τους Γιάννη Υφαντή, Κώστα Σοφιανό, Κωνσταντίνο
Παπανικόλα, Δημήτρη Καλοκύρη, Αλέξη Ζήρα, Αλκμήνη Κογγίδου, Θεόδωρο Γρηγοριάδη για την
ανταπόκριση, όπως και τη Μαρία Νικολοπούλου για τη συνδρομή της.
2. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιώργος Παπαγεωργίου, επίθετο που, σύμφωνα με μαρτυρία
του Στ. Βαγγλή, προέκυψε από την ιδιότητα του παππού του, ο οποίος ήταν κληρικός. Ο ίδιος, όμως,
επέλεξε να υπογράφει με το παλαιότερο επίθετο της οικογένειας (Καμπασακάλης), καθώς ανακαλούσε τις ρίζες και τη βαθιά πνευματική σύνδεσή του με την Ανατολή.
3. Γιώργος Καμπασακάλης, Η νέα συνείδηση, Αθήνα, Διάσταση, 1984, 8 (στο εξής Η νέα συνείδηση).
4. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι λογοτέχνες Γιώργος Δέλιος και Σαράντος Παυλέας,
ο υφηγητής Θεολογίας Νικόλαος Ματσούκας και ο φοιτητής Κώστας Γεωργάκας. Τα σχετικά με
τη βράβευση εντοπίζονται στο δημοσιογραφικό όργανο της εν λόγω φοιτητικής ένωσης∙ βλ. εφ. Ο
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Από το 1977 ώς το 1992 εξέδωσε τρία περιοδικά και πάνω από σαράντα αυτοτελείς τόμους: έξι ποιητικές συλλογές, τόμους με αφορισμούς, στοχασμούς,
παραβολικές διηγήσεις, διαλέξεις, ανθολογίες ανατολικών μυστικών αλλά και
ορθόδοξων αγίων, θεολόγων και ασκητών, έναν συγκεντρωτικό τόμο με άρθρα
και βιβλιοκρισίες και έναν τόμο συνεντεύξεων με σύγχρονούς του ποιητές και
διανοούμενους (Γιάννης Υφαντής, Γιάννης Πατίλης, Κώστας Σοφιανός, Νατάσα
Κεσμέτη, Αιμίλιος Μπουρατίνος, Αλκμήνη Κογγίδου).5
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις ποιητικές συλλογές: Άνθη στην έρημο: Ποιήματα του θανάτου και της ζωής (Αθήνα, 1985), Το μονοπάτι των μύρων (Αθήνα, 1985),
και τα αχρονολόγητα Τα γραφτά ενός φυγάδα ([Νικόκλεια;], [1988]), Συνάντηση
με τον Μπόρχες (ανεύρετο), Μετά την ποίηση – Το τέλος του χρόνου: 80 τετράστιχα
([Νικόκλεια;], [τέλη 1990;]), Το Ευαγγέλιο του χάους (Νικόκλεια, [1991]).
Στα ποικίλου περιεχομένου βιβλία του (μύθους, δοκίμια, διαλέξεις, άρθρα, συνεντεύξεις κ.λπ.) συγκαταλέγονται τα εξής: Η διδασκαλία των πουλιών (Αθήνα, 1984),
Η νέα συνείδηση (Αθήνα, 1984), Η διάσταση της ποίησης (Αθήνα, 1985), Πνεύμα –
Τέχνη – Κοινωνία: Έξη ζωντανές συνομιλίες με διανοούμενους και ποιητές (Αθήνα,
1985), Η συντέλεια της καθημερινότητας (Αθήνα, 1985), Ο κεραυνός που σκότωσε το
γεωλόγο (Αθήνα, 1986), Άρθρα κριτικά και βιβλιοσχολιασμοί (Αθήνα, 1986), Άνεμος από τη Βασιλεία: Ποιητικοί λόγοι (Αθήνα, [1986]), Ποίηση και αναρχία (Αθήνα, χ.χ.), Ο βύθιος δράκων: Εσωτερικά διηγήματα (Αθήνα, [1987]), Κιντούς Χασέμ
(Αθήνα, [1987]), Ο Χριστός και ο διάβολος: Αλληγορικοί μύθοι (Σέρρες, 1987).
Επίσης, επιμελήθηκε τα ανθολόγια: Τα κρυμμένα αρώματα (Αθήνα, 1985), Η
αναρχία του πνεύματος (Αθήνα, 1985), Ταο-ζενική σοφία (Αθήνα, 1985), Ανθολόγιο σουφικής σοφίας (Αθήνα, 1985 και 1987), Τζαλαλουντίν Ρουμί: Εκλογή από τα
ποιήματά του (Αθήνα, 1985 και 1987), Ο σοφός Τζουάνγκ Τζου: Όνειρα είμαστε
όλοι και τίποτε άλλο… (Αθήνα, 1985 και 1987), Ζενική σοφία: Ανθολόγιο λόγων
και ανεκδότων από τη ζωή και το έργο των δασκάλων του Ζεν (Αθήνα, 1987).
Ανεύρετοι είναι, ακόμη, οι αχρονολόγητοι τόμοι: Όψεις της πνευματικής ζωής∙
Η αυτοσυνείδηση του απόλυτου∙ Αγαπητά μου γήινα όντα∙ Άνθρωπε, άγιε, ήρωα∙
Φοιτητής. Δεκαπενθήμερη Εφημερίς της Φοιτητικής Ενώσεως του ΑΠΘ, 10.6.1974, 17.6.1974 και
2.8.1974. Καθώς η κυκλοφορία του εντύπου σταμάτησε λίγο καιρό μετά τον διαγωνισμό, το βραβευμένο διήγημα του Καμπασακάλη δεν πρόλαβε να δημοσιευτεί στις σελίδες του. Βλ. και Χρίστος
Ζαφείρης, «Αντεθνικώς δρώντες…»: 1971-1974. Η Θεσσαλονίκη στα χρόνια της Χούντας και η εξέγερση του Πολυτεχνείου της, πρόλ. Δημήτρης Α. Φατούρος, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2011, 157.
Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του Ζαφείρη καταγράφονται στοιχεία για τον όχι και τόσο
αθώο ρόλο της ΦΕΑΠΘ κατά τα κρίσιμα αυτά χρόνια (σ. 134-159).
5. Στον τόμο συμπεριλαμβάνεται επίσης συνέντευξη του ίδιου από τον φιλόλογο και συγγραφέα
Νίκο Αλεξανδρίδη.
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Ακόμα ζεις;∙ Το τέλος της Γνώσης ή η αρχή της Σοφίας∙ Το μονοπάτι της Σοφίας∙ Η
οδός προς τη θέωση∙ Στο δρόμο του Φωτός. Ανεύρετα είναι επίσης τα ανθολόγια
που επιμελήθηκε: Μυστική γνωστική ποίηση∙ Μουσουλμάνοι μυστικοί και άγιοι∙
Άνθη από τη Μυστική Εδέμ∙ Μελωδίες κοσμικής αγάπης∙ Μυστικοί σοφοί και ποιητές του κόσμου∙ Τόμας Μέρτον∙ Συλλογή ποιημάτων του Αμινταιστή Σαΐτσι∙ Η Ζεν
διδασκαλία του Χουάνγκ Πο∙ Η Ζεν διδασκαλία του Ρινζάι∙ Σούφι δάσκαλοι και
μουσουλμάνοι άγιοι∙ 20 μύθοι Τζάτακα. Τέλος, ανέκδοτα, απ’ όσο γνωρίζω, παρέμειναν τα εξής έργα: «Ο πόλεμος των ιδεών», «Αλλαετίν Ομάρ», «Η πάλη με την
παράνοια», «Ανθρώπινα ρομπότ στον Άρη!».6
Το ογκώδες αυτό έργο του Καμπασακάλη παραμένει ουσιαστικά άγνωστο,
καθώς τα περισσότερα βιβλία και περιοδικά του τα έβγαζε σε ιδιωτικές εκδόσεις
εκτός εμπορίου, σε λίγα αντίτυπα, που διακινούσε ο ίδιος, γι’ αυτό και είναι δυσεύρετα. Επιπλέον, σύμφωνα με την ώς τώρα έρευνα, ποιήματά του ανθολογήθηκαν μόνο σε δύο από τις ετήσιες ποιητικές ανθολογίες του Τάσου Κόρφη,7 καθώς
και στις σελίδες του περιοδικού Πλανόδιον.8 Απουσιάζει από όλες τις ανθολογίες
των συνομήλικών του ποιητών της γενιάς του ’70 (αρκετές από τις οποίες είχαν,
βεβαίως, κυκλοφορήσει πριν την εμφάνισή του),9 αλλά και από τις ανθολογίες
ποιητών της γενιάς του ’80, στις οποίες έχουν ενταχθεί οι λίγο έως αρκετά νεότεροι από εκείνον ποιητές (δηλαδή όσοι γεννηθήκαν μεταξύ 1956-1967) που εξέδωσαν για πρώτη φορά βιβλία τους στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όπως και
εκείνος. Εξάλλου, ελάχιστα σημεία συμπόρευσης θα μπορούσαν να ανιχνευθούν
ανάμεσα στην αποκαλούμενη γενιά του «ιδιωτικού οράματος» και στον Καμπα6. Πληροφορίες για τα ανεύρετα και ανέκδοτα έργα του συγγραφέα εντοπίστηκαν στο Γιώργος
Καμπασακάλης, Το Ευαγγέλιο του Χάους, χ.τ. [Νικόκλεια], Διάσταση, χ.χ. [1991], 4 (στο εξής Το
Ευαγγέλιο του Χάους) και στο περιοδικό του Νέα Συνείδηση, τχ. 3-4 (Απρ.-Ιούν. 1992), passim.
7. Βλ. Τάσος Κόρφης και Ορέστης Αλεξάκης (επιμ.), 62 φωνές: Ποιητική ανθολογία 1989,
Αθήνα, Πρόσπερος, 1990, 36, και Τάσος Κόρφης και Ορέστης Αλεξάκης (επιμ.), 49 φωνές:
Ποιητική ανθολογία 1991, Αθήνα, Πρόσπερος, 1992, 27.
8. Βλ. Πλανόδιον, τ. 1, τχ. 6 (Άνοιξη 1988), 282-284∙ τ. 2, τχ. 10 (Ιούλ. 1989), 184-186∙ τ. 3, τχ.
14 (Ιούν. 1991), 102-103, 116-121.
9. Στις ανθολογίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί κατά κύριο λόγο όσοι γεννήθηκαν έως το 1955
και εμφανίστηκαν με αυτοτελή τόμο κατά το διάστημα 1967-1974. Ο Καμπασακάλης γεννήθηκε το
1952, δεν είχε ωστόσο εμφανιστεί με αυτοτελή τόμο στο ορισμένο από τον Ζήρα χρονικό πλαίσιο∙
βλ. Αλέξης Ζήρας, «Προσεγγίσεις στη νεώτερη ποίηση, 1965-1980», στο Νεώτερη ελληνική ποίηση,
1965-1980, εισαγ.-ανθολ. Αλέξης Ζήρας, Αθήνα, Γραφή, 1979, 11-38. Σε σατιρικό κείμενό του ο
Καμπασακάλης γράφει για το θέμα: «Ίσως πάλι μου αντιτείνετε πως μολαταύτα κανένα έργο μου
δεν συμπεριλήφτηκε στις σχετικές ανθολογίες. Ελάτε τώρα, μιλάτε σοβαρά; Δεν το ξέρετε πώς
γίνεται μια ανθολογία; Άθλιοι κλικαδόροι τις βγάζουν, βρε, για να αυτοεξυπηρετούνται. Μα εγώ
πάντα ήμουν απροσκύνητος σκύλος κι όξω από το κύκλωμα, γι’ αυτό και δεν με κορφοανθολόγησαν
πουθενά…» (η κατακλείδα μάλλον αποτελεί υπαινιγμό στις ετήσιες ανθολογίες του Τ. Κόρφη)∙ βλ.
Γιώργος Καμπασακάλης, «Η μεγάλη σιωπή», Σμίλη, τχ. 10 (Ιούλ.-Αύγ. 1979), 382-385: 382-383.
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σακάλη, που, όπως θα δούμε, πρέσβευε την ανάγκη υπέρβασης της ατομικότητας
και θαύμαζε «τις πνευματικές φυσιογνωμίες […] που εργάζονταν για τη δημιουργία πνευματικής συνείδησης στους ανθρώπους».10 Τέλος, δεν έχει ενταχθεί σε
καμία γενική ποιητική ανθολογία του 20ού αιώνα.11
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει ορισμένους από τους βασικούς σταθμούς της εν πολλοίς άγνωστης συγγραφικής πορείας του Καμπασακάλη και να σκιαγραφήσει την πνευματική του φυσιογνωμία, όπως αποτυπώνεται
μέσα από τις περιοδικές και άλλες εκδόσεις που πραγματοποίησε.
*
Από την αρχή της πορείας του είναι εμφανής η πρόθεσή του να παρέμβει στην
πνευματική και κοινωνική πραγματικότητα και να αλλάξει τον ρου των πραγμάτων. Συγκεκριμένα, από το 1977 και ώς το 1981, «μέσα σ’ αυτή την ξεραΐλα που
δέρνει την Θεσσαλονίκη»,12 όπως θα επισημάνει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, θα
κυκλοφορήσει «ένα περιοδικάκι νέων […] πολύ ισχνό, και σε πρόσωπα και σε
γραφτά», το οποίο «έχει όμως μια αρετή: Δεν είναι κουλτουριάρικο».13 Πρόκειται
για το πρώτο περιοδικό «λογοτεχνίας και στοχασμού» που εκδίδει ο Καμπασακάλης, το περιοδικό Σαμιζντάτ. Στην αλληλογραφία με τον επιστήθιο φίλο και
σταθερό συμπαραστάτη του Στέργιο Βαγγλή, αποτυπώνεται η αγωνιώδης προσπάθεια του Καμπασακάλη για το στήσιμο και την προώθηση του περιοδικού,
ακόμα και κατά το διάστημα που βρίσκεται στον στρατό, και παρά τα πενιχρά τεχνικά και οικονομικά μέσα (εικ. 2, 3). Στόχος του, να προσφέρει ένα βήμα κυρίως
για τους νέους λογοτέχνες, «που υπόσχονται ένα καινούργιο καθαρό πνευματικό
πρόσωπο για την Ελλάδα».14
10. Το Ευαγγέλιο του Χάους, ό.π., 14.
11. Κατατοπιστικός κατάλογος παρατίθεται από τον Ευριπίδη Γαραντούδη, «Γενικές και ειδικές
ανθολογίες ποίησης του 20ού αιώνα», στο «Και με τον ήχον των για μια στιγμή επιστρέφουν…»:
Η ελληνική ποίηση τον εικοστό αιώνα. Επίτομη ανθολογία, ανθολ.-πρόλ. Δώρα Μέντη, εισαγ.
Ευριπίδης Γαραντούδης, Αθήνα, Gutenberg, 2016, 645-651.
12. Τα κύρια περιοδικά εκείνης της περιόδου στη Θεσσαλονίκη ήταν λίγα και η κυκλοφορία
των περισσότερων όχι αδιάλειπτη: Ροτόντα (1970-1971 και 1978), Ausblicke (1970-1979), Τραμ
(περίοδος α΄: 1971-1972, περίοδος β΄: 1976-1979, περίοδος γ΄: 1987-1991), Διαγώνιος (1972-1976,
1979-1983), Κώδικας (1975-1979), ενώ συνεχιζόταν η κυκλοφορία του μακρόβιου περιοδικού
Νέα Πορεία (1955-2009)∙ βλ. ενδεικτικά Ντ. Χριστιανόπουλος, «Περιοδικά της Θεσσαλονίκης»,
Διαβάζω, τχ. 128 (Οκτ. 1985), 44-52: 52.
13. Απόσπασμα επιστολής του Ντ. Χριστιανόπουλου προς τον Καμπασακάλη, όπως δημοσιεύεται στη β΄ συγκεντρωτική ανατύπωση του περιοδικού που φυλάσσεται στην ΕΒΕ: βλ. «Γράμματα
στη Σμίλη», Σμίλη, τχ. 1 (Μάιος 1977), 7-8: 7.
14. [Γιώργος Καμπασακάλης], «Ο νέος τίτλος», Σμίλη, τχ. 10 (Ιούλ. 1979), 361.
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Ο τίτλος είναι δηλωτικός των προθέσεών του. Όπως εξηγεί στο προγραμματικό σημείωμα του περιοδικού, «σαμιζντάτ» ήταν τα κείμενα που έβγαζαν «οι
διαφωνούντες με το σοβιετικό καθεστώς», τα οποία ήταν γραμμένα σε γραφομηχανή, σε ριζόχαρτο, και διανέμονταν «σε λίγα αντίτυπα με άκρα μυστικότητα
και “χέρι με χέρι”». Κατέφυγε σε αυτή τη μέθοδο αφενός μεν «από οικονομική
δυσπορία» και αφετέρου «από διαφωνία και διαμαρτυρία για τη λογοτεχνική και
γενικότερα πνευματική ασυναρτησία της πατρίδας μας».15 Όταν από το 11ο τεύχος το περιοδικό αρχίζει πλέον να τυπώνεται, παύει δηλαδή να είναι έκδοση «σαμιζντάτ», παίρνει τον τίτλο Σμίλη.16
Μεγάλο μέρος της ύλης, ιδίως των πρώτων τευχών, καλύπτουν πεζά ή ποιητικά κείμενα και άρθρα του Καμπασακάλη με ευκρινή εξομολογητικό, ενορατικό,
συχνά παραληρηματικό χαρακτήρα, όπως και κείμενα κατά κύριο λόγο άγνωστων
τότε (αρκετών και στη συνέχεια) νέων λογοτεχνών.17 Στη δεύτερη περίοδο του
περιοδικού η συγγραφική παρουσία του Καμπασακάλη περιορίζεται, ο κατάλογος
των συνεργατών εμπλουτίζεται, ενώ προστίθενται βιβλιοκρισίες, συνεντεύξεις,
όπως και κείμενα στοχασμού για την τρέχουσα πνευματική πραγματικότητα.18
Ο κριτικός και δοκιμιακός λόγος του Καμπασακάλη (τόσο εδώ όσο και στα
μετέπειτα κείμενά του) είναι άμεσος, χειμαρρώδης, αντικομφορμιστικός, και,
παρά την έλξη του από ιδεώδη της ησυχαστικής-νηπτικής παράδοσης (όπως η
πνευματική και ψυχική εγκράτεια και η επιδίωξη της εσωτερικής γαλήνης για την
πραγμάτωση της νήψης του λογισμού), διαθέτει έναν ιδιαίτερα οξύ και συγκρουσιακό τόνο, που σε μεγάλο βαθμό θυμίζει τον αυστηρό λόγο του Πατίλη ή του
Σοφιανού. Ένας λόγος που συχνά είναι, όμως, παράλληλα «άτσαλος»,19 ενίοτε
αντιφατικός, ή απόλυτος και υπερβολικός λόγω των εμμονών του που αίρουν την
ανοικτότητά του σε ό,τι δεν συμβιβάζεται με τις αρχές του.
15. Γ. Καμπασακάλης, «Πρόλογος», Σμίλη, έκδοση Σαμιζντάτ, β΄ έκδοση, 9.
16. Οι δύο περίοδοι κυκλοφορίας του περιοδικού ήταν: Σαμιζντάτ, τχ. 1-9 (Μάιος 1977 έως
Απρίλιος 1979) (Α΄ περίοδος) και Σμίλη, τχ. 10-14 (Ιούλιος 1979 έως Μάιος-Ιούνιος 1981) (Β΄
περίοδος).
17. Νίκος Αλεξανδρίδης, Παντελής Απέργης, Στέργιος Βαγγλής, Μαρία Γεωργαλά, Παντελής
Ζάττας, Μαριλένα Καλλιγέρη, Γιώργος Κάρτερ, Ηλίας Κουτσούκος, Γιάννης Κυρλής, Σοφοκλής
Μητρούσιας, Τόλης Νικηφόρου, Γιάννης Πλαζομίτης, Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Μιχάλης Τερζής,
Γιάννης Τζανής, Γιάννης Υφαντής, Γιάννης Φίλης, Θανάσης Χατζηβασιλειάδης κ.ά.
18. Βλ. αναλυτικά Πέρσα Αποστολή, «Σμίλη (πρώην Σαμιζντάτ)», στο «Λογοτεχνικά περιοδικά
1974 κ.ε.», στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/journals/show.html?id=206 (τελευταία επίσκεψη, 20.2.2020).
19. «Συνιστώ θερμά το διάβασμα αυτού του εντύπου, όχι για τις “σοφίες” και το “μέγα έργον” αλλά για μια επαφή με ζωντανό και παλλόμενο νεανικό πνεύμα. Τα κείμενα πολλές φορές
είναι άτσαλα και πολλές ατσάλινα, συχνά αντιφατικά, σχεδόν πάντα αιμάτινα»∙ βλ. [Παναγιώτης
Δρακόπουλος], «Λαβαίνω [επιλέγω]», Εποπτεία, τχ. 23 (Ιούν. 1978), 545-551: 550.
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Μέσα από τα δημοσιεύματα και τις ιδιωτικές επιστολές του, διακρίνεται η
νεανική ορμή και το ρομαντικό όραμά του να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της
Θεσσαλονίκης, κάνοντας άνοιγμα ιδίως προς τους φοιτητές. Σε μια εποχή όπου
διαφαίνεται η ανάπτυξη ενός «πολιτιστικού κινήματος των νέων» ως αντίδραση
στις δομές της μεταπολιτευτικής πολιτιστικής ζωής,20 με εμφανή τα στοιχεία πολιτικοποίησης και ιδιαίτερο τον ρόλο των κομματικών νεολαιών αλλά και ορατές
ορισμένες τάσεις αμφισβήτησης του πολιτικού γίγνεσθαι και της ίδιας της συλλογικής δράσης,21 ο Καμπασακάλης σχεδιάζει σειρά πρωτοβουλιών χωρίς πολιτικό
πρόσημο ή κομματικές αποχρώσεις: Ετοιμάζει φυλλάδια, αφίσες, προκηρύξεις,22
οραματίζεται τη δημιουργία ενός συλλόγου ή ομάδας νέων λογοτεχνών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων και λογοτεχνικών διαγωνισμών, την πραγματοποίηση εκδόσεων, ακόμα και τη λειτουργία ενός βιβλιοπωλείου που θα μπορούσε
να αποτελέσει λογοτεχνικό και πνευματικό στέκι, σχέδια που για οικονομικούς
λόγους δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν (εικ. 4, 5).23
Παράλληλα, όπως μαρτυρείται από επιστολές και σχόλια στον Τύπο, επιχειρεί
να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με κριτικούς και λογοτέχνες της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης (Ζήρας, Ταχτσής, Φραγκόπουλος, Καλοκύρης, Χριστιανόπουλος
της Διαγωνίου, επίσης με τους κύκλους των περιοδικών Ροτόντα, Νέα Εστία, Εποπτεία, Πλανόδιον κ.ά.) και ως έναν βαθμό το επιτυγχάνει.24 Παρ’ όλα αυτά, η Σμί20. Βλ. το σχετικό αφιέρωμα «Το πολιτιστικό κίνημα και οι νέοι», Αντί, τχ. 107 (9 Σεπτ. 1978),
43-44 (από όπου το παράθεμα)∙ τχ. 108 (23 Σεπτ. 1978), 43∙ τχ. 109 (7 Οκτ. 1978), 43-44∙ τχ. 110
(21 Οκτ. 1978), 42-43∙ τχ. 113 (2 Δεκ. 1978), 56-58.
21. Βλ. Νικόλαος Παπαδογιάννης, «Νεανική πολιτικοποίηση και “πολιτισμός” στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.),
Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 133-150, όπου και
περαιτέρω βιβλιογραφία για τη σχετική συζήτηση. Για το γενικότερο κλίμα της εποχής, τις τάσεις,
τις αναζητήσεις και κινήσεις των νέων, βλ. Μαρία Ψάχου, «Η ποιητική γενιά του ’70: Ιδεολογική
και αισθητική διερεύνηση», διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας,
Ιωάννινα, 2011, 38-57∙ ειδικά για τα τεκταινόμενα στη Θεσσαλονίκη, βλ. σ. 48-51.
22. «Με το τεύχος αυτό κάνουμε αρχή μιας νέας προσπάθειας: την έκδοση αφισών με σύντομους αφορισμούς ή στίχους ή σύντομα ποιήματα και την τοποποθέτησή τους σε εμφανή σημεία. Οι
ρηχοί ίσως παρεξηγήσουν την πρόθεσή μας. Η συνείδησή μας όμως είναι καθαρή. Δεν θηρεύουμε
τη δημοσιότητα και τη δόξα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, φίλε. […] Ταυτόχρονα με την
έκδοση της ΣΜΙΛΗΣ θα κυκλοφορούμε και “προκηρύξεις” με πνευματικό περιεχόμενο ανάμεσα
στους σπουδαστές και φοιτητές»∙ βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, «Μικρό Σημειωματάριο», Σμίλη, τχ.
11 (Ιαν. 1980), 420-423: 420.
23. Σύμφωνα με μαρτυρία της Ν. Κεσμέτη, το αντίστοιχο εγχείρημα ενός βιβλιοπωλείου στην
Αθήνα, στην οδό Σπύρου Τρικούπη 38 στα Εξάρχεια, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’80, σύντομα θα αποτύγχανε.
24. Πολυάριθμα είναι τα σχόλια που εντοπίζονται στην Εποπτεία για το Σαμιζντάτ/Σμίλη∙ βλ. τχ.
21 (Απρ. 1978), 359∙ τχ. 23 (Ιούν. 1978), 550∙ τχ. 42 (Ιαν. 1980), 109∙ τχ. 44 (Μάρτ.-Απρ. 1980),
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λη θα παραμείνει ένα μικρής εμβέλειας περιοδικό (κυκλοφορεί, εξάλλου, σε λίγα
αντίτυπα, αποκλειστικά σε συνδρομητές, και άρα ο αριθμός των αναγνωστών
είναι μικρός), και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα καταφέρει να αποτελέσει έναν
στιβαρό πυρήνα νέων λογοτεχνικών δυνάμεων.
Η δραστηριοποίηση του Καμπασακάλη θα συνεχιστεί για λίγο ακόμη στη Θεσσαλονίκη25 και κατόπιν στην Αθήνα, όπου θα εγκατασταθεί για κάποια χρόνια.
Όσο ακόμα εκδίδει τη Σμίλη, και συγκεκριμένα από τα τέλη του 1979 και κατά το
1980, θα έχει μια σύντομη συνεργασία με το σημαντικό μεταπολιτευτικό περιοδικό –φιλοσοφικού κυρίως, και αργότερα πολιτικού, στοχασμού– Εποπτεία (19761994) του Παναγιώτη και της Ζηνοβίας Δρακοπούλου. Τον Σεπτέμβριο του 1980
θα αναλάβει, μάλιστα, «τη διεύθυνση της λογοτεχνικής ύλης του περιοδικού»,26
γράφοντας βιβλιοκρισίες και άρθρα, συνεργασία η οποία όμως σύντομα θα διακοπεί, καθώς θα έρθει σε ρήξη με τον εκδότη.27 Τέλος, θα δημοσιεύσει, επίσης,

285. Βλ. επίσης τα αποσπάσματα από επιστολές που παρατίθενται στη β΄ συγκεντρωτική ανατύπωση του περιοδικού: Σμίλη, τχ. 1 (Μάιος 1977), 7-8. Π.χ. γράφει ο Ταχτσής για το περιοδικό:
«Είναι λίγο ONE MAN SHOW, όχι; Πάντως τρομερά ενδιαφέρον τευχίδιο, όλα, μα όλα εκεί μέσα
διαβάζονται, η γλώσσα όλων των κειμένων είναι έξοχη, η στάση ζωής που διαφαίνεται σ’ αυτά
είναι πολύ κοντά στη δική μου» (ό.π., 7), ενώ ο Ζήρας σημειώνει: «Στα κείμενά του συνάντησα
μια εναγώνια προβληματική την οποία έχουν οι περισσότεροι νέοι αλλά που δεν της επιτρέπουν να
εκφραστεί λόγω διαφόρων και γνωστών σχηματοποιήσεων. Οι περιπέτειες της ψυχής είναι οι πλέον
ενδιαφέρουσες περιπέτειες. Το ότι κρατείτε το περιοδικό σε στενό φιλικό κύκλο –προϋπόθεση μιας
συνταύτισης των ιδεών όσων συνεργάζονται– είναι ένα ακόμη θετικό στοιχείο» (ό.π., 7). Σε σατιρικό κείμενό του ο Καμπασακάλης σχολιάζει πάντως πικρά τα πολυάριθμα αναπάντητα γράμματά
του προς εκπροσώπους του πνευματικού κόσμου∙ βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, «Η μεγάλη σιωπή»,
Σμίλη, τχ. 10 (Ιούλ.-Αύγ. 1979), 382-385.
25. Αρχές της δεκαετίας του 1980 θα έχει μια περιστασιακή συμμετοχή ως καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή «Τέχνη και Λόγος» της ΥΕΝΕΔ Θεσσαλονίκης, που επιμελείτο και παρουσίαζε
ο Στέργιος Βαγγλής. Για την εκπομπή, βλ. Γιώργος Σερκεδάκης, «“Τέχνη και Λόγος”: Λογοτεχνικές
ραδιοφωνικές εκπομπές πριν 30 χρόνια...», https://perialla.gr/perialla/radiofonikes-ekpompes/ (τελευταία επίσκεψη, 5.4.2021). (Ο Σερκεδάκης υπήρξε περιστασιακός ανταποκριτής της εκπομπής από την
Αθήνα, με συνεντεύξεις π.χ. με την Έλλη Αλεξίου, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλο, Μελισσάνθη κ.ά.)
26. Βλ. Εποπτεία, τχ. 49 (Σεπτ. 1980), 678.
27. Βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, «Μήνυμα στους αιχμαλώτους και στους αγνοημένους»,
Εποπτεία, τχ. 41 (Δεκ. 1979), 1019-1022∙ «Εμείς και τα οράματά μας», Εποπτεία, τχ. 49 (Σεπτ. 1980),
663-666, και «Η περί σιωπής φλυαρία», Εποπτεία, τχ. 50 (Οκτ. 1980), 751-753. Βλ. επίσης τη στήλη
«Γράφει ο Γιώργος Καμπασακάλης», Εποπτεία, τχ. 47-48 (Ιούλ.-Αύγ. 1980), 581-582∙ τχ. 49 (Σεπτ.
1980), 676-677∙ τχ. 50 (Οκτ. 1980), 755-759. Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία του Π. Δρακόπουλου,
η ρήξη επήλθε μετά από αρνητική κριτική του Καμπασακάλη για τον Θανάση Νιάρχο, η οποία δεν
ήταν σε γνώση του εκδότη, ούτε τον έβρισκε σύμφωνο. Ο Καμπασακάλης δημοσίευσε δύο αρνητικές
κριτικές για τον Νιάρχο, μία για τον τόμο συνεντεύξεων Κιβωτός (Εγνατία, 1980) και μία για τον τόμο
Κατά μέτωπο: Δοκίμια (Εκδόσεις των Φίλων, 1980), στα τεύχη 49 και 50 αντιστοίχως.
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κείμενά του στα πρώτα τεύχη του περιοδικού ευζωίας Ευτυχία (1983-1988) του
Κωνσταντίνου Παπανικόλα.28
Από την αρχή ο προσανατολισμός του Καμπασακάλη διέπεται από την αναζήτηση μιας γνήσιας πνευματικότητας, η οποία διαμορφώνει και την αντίληψή του
για την ποίηση. Μάλιστα σταδιακά η στόχευσή του μετατοπίζεται ευκρινέστερα
από το λογοτεχνικό στο πνευματικό πεδίο, με σταθερή πάντως τη βούληση να
είναι κοινωνικά επιδραστικός.29 Αυτή η μετατόπιση είναι εμφανής τόσο μέσα από
τον κύριο όγκο των βιβλίων του (βλ. παραπάνω) όσο και στο δεύτερο περιοδικό
του, Διάσταση του πνευματικού ανθρώπου (τχ. 1-11, 1982-1985), του οποίου η
λογοτεχνική ύλη βαθμιαία περιορίζεται ενώ τα κείμενα στοχασμού κυριαρχούν,
και κορυφώνεται στην τελευταία περιοδική του έκδοση, Νέα Συνείδηση (τχ. 1-3/4,
1991-1992), όπου πλέον είναι όμως σαφής και ο ψυχικός εκτροχιασμός του.
Όπως θα φανεί στη συνέχεια, αρκετές από τις ιδέες που προβάλλει είναι κεντρικές ιδέες της Philosophia Perennis οι οποίες αφομοιώθηκαν από διάφορα
πνευματικά και φιλοσοφικά ρεύματα στο πέρασμα των χρόνων, παραμένοντας
ενεργές ακόμα και στο πλαίσιο της νέας θρησκευτικής κουλτούρας που αναπτύσσεται από τη δεκαετία του ’60 στις δυτικές κυρίως κοινωνίες, αλλά και σε
διάφορα μέρη του κόσμου, με επιτομή το κίνημα της Νέας Εποχής (New Age).30
Η νέα αυτή θρησκευτική κουλτούρα αποτελεί μία από τις εκφράσεις της μετανεοτερικής συνείδησης απέναντι στις απογοητεύσεις και τα ελλείμματα του σύγχρονου πολιτισμού, ως μια προσπάθεια «επαναμάγευσης» του κόσμου,31 ενώ
παράλληλα συνιστά μια μορφή αντίδρασης της επαναστατημένης νεολαίας και
28. Ορισμένα από τα κείμενα αυτά συμπεριέλαβε στο: Γιώργος Καμπασακάλης, Άρθρα κριτικά και βιβλιοσχολιασμοί, Αθήνα, Διάσταση, 1986. Ο Κ. Παπανικόλας είναι μια ιδιαίτερη μορφή,
που ακολουθεί τις αρχές της νεοϊπποκρατικής ιατρικής και της οικολογίας. Υπήρξε, μεταξύ άλλων,
ιδρυτής ενός Θεραπευτηρίου της Φύσης (Μαρούσι, 1977 και Παλλήνη, 1982), μετέπειτα αρχηγός
του κόμματος Οικολόγων Ελλάδας (1988) και ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού ΤηλεΦως.
29. Βλ. και το απόσπασμα από αχρονολόγητη επιστολή του Καμπασακάλη στον Στέργιο
Βαγγλή (εικ. 6).
30. Βλ. ενδεικτικά Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism
in the Mirror of Secular Thought, Λέιντεν/Νέα Υόρκη/Κολωνία, Brill, 1996. Το θέμα υπερβαίνει τα
στενά όρια της παρούσας ανακοίνωσης.
31. Βλ. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Μετανεωτερικότητα, θρησκεία και ορθόδοξη θεολογία:
Κριτικές επισημάνσεις για τη μεταξύ τους σχέση», στο Παντελής Καλαϊτζίδης και Νίκος Ντόντος
(επιμ.), Ορθοδοξία και νεωτερικότητα, Αθήνα, Ίνδικτος, 2007, 435-457. Στο πλαίσιο αυτό η Νέα
Πνευματικότητα έρχεται «να αντιπαρατεθεί […] και στον Αθεϊσμό της εκκοσμικευμένης νεωτερικότητας»∙ βλ. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Νέα θρησκευτικά κινήματα και εναλλακτική πνευματικότητα: Οι όροι ενός νέου θρησκευτικού παραδείγματος», http://e-theologia.blogspot.gr/2011/03/
blog-post_17.html (πρώτη δημοσίευση, 17.3.2011), 1-22: 9. Στη μελέτη αυτή παρατίθεται βασική
διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία για τη Νέα Πνευματικότητα και το κίνημα της Νέας Εποχής.
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μέρους της διανόησης στον δογματισμό και τη χειραγώγηση της θεσμοποιημένης Εκκλησίας.32
Πρόκειται για ένα ευρύ και πολυσύνθετο φαινόμενο (στα όρια του οποίου
αναπτύσσονται πολυάριθμες και συχνά εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους πνευματικές τάσεις), που θα διαποτίσει διάφορες πτυχές της κοινωνικής ζωής και του
πολιτισμού, όπως η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η μουσική και η μαζική κουλτούρα. Συγκεκριμένα, με τη μετανάστευση διαφόρων γκουρού από την Ανατολή,
ανατολικές θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές διαδίδονται στον δυτικό κόσμο, τροφοδοτούμενες από την αναβίωση του παγανισμού, του μυστικισμού και
του αποκρυφισμού – και συχνά συνδυαζόμενες με την οικολογική ευαισθησία, με
εναλλακτικές ψυχοσωματικές θεραπευτικές μεθόδους, πρακτικές ευζωίας, προσωπικής ευτυχίας, κοινωνικής καταξίωσης κ.λπ.33
Η νέα αυτή πνευματική κουλτούρα θα διεισδύσει και στον ελλαδικό χώρο, όπου
εμφανίζονται διάφορα κέντρα μελέτης ανατολικών θρησκειών και νέα θρησκευτικά κινήματα, ιδρύονται κοινόβια και πνευματικά αναχωρητήρια (ashrams). Η
καταγραφή και μελέτη αυτού του φαινομένου στον ελλαδικό χώρο είναι ώς τώρα
μάλλον περιορισμένη και αποσπασματική. Καθώς μάλιστα προέρχεται κυρίως
από τους κόλπους της Εκκλησίας, έχει συγκεκριμένη αντιαιρετική στόχευση.34
Εντελώς ενδεικτικά, πάντως, για το διάστημα της πρώιμης Μεταπολίτευσης, που
μας αφορά εδώ, μπορεί να επισημανθεί η εμφάνιση πολυάριθμων, ετερόκλητων
πνευματικών ομάδων ή οργανώσεων: π.χ. το 1978 ιδρύεται η Ελληνική Βουδιστική Εταιρεία (με το ιδρυτικό μέλος και δεύτερο πρόεδρο της οποίας, Αιμίλιο
Μπουρατίνο, είχε στενές επαφές ο Καμπασακάλης).35 Στις αρχές της δεκαετίας
του ’80 εμφανίζεται το Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογισμού, αλλά και το διαβόητο
32. Βλ. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Η επανεμφάνιση της θρησκείας σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και το δίλημμα της Εκκλησίας», στο Παντελής Καλαϊτζίδης και Νίκος Ντόντος (επιμ.),
Ισλάμ και Φονταμενταλισμός, Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα, Ίνδικτος, 2004, 117-132:
119-120.
33. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Νέα θρησκευτικά κινήματα και εναλλακτική πνευματικότητα»,
ό.π., 9-10.
34. Ό.π., 5-6. Το 1995 η 7η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη κατάρτισε έναν κατάλογο από 422
ετερόκλητες ομάδες που κρίθηκαν ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη και χαρακτηρίστηκαν
αιρέσεις∙ βλ. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
(τελευταία επίσκεψη, 29.4.2021). Αναλυτικά για τη στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στα
νέα θρησκευτικά κινήματα, βλ. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Ορθοδοξία και νέες θρησκείες: Η εκκλησιαστική αποτίμηση της θρησκευτικής ετερότητας», στο Δημήτρης Μαγριπλής (επιμ.), Πολιτισμός
και διαφορετικότητα: Εμείς και οι άλλοι, Θεσσαλονίκη, εκδ. Σταμούλη, 2011, 493-512.
35. Βλ. τη συνέντευξη Καμπασακάλη-Μπουρατίνου στο Πνεύμα – Τέχνη – Κοινωνία: Έξη ζωντανές συνομιλίες με διανοούμενους και ποιητές, Αθήνα, Διάσταση, 1985, 54-67 (στο εξής Πνεύμα
– Τέχνη – Κοινωνία).
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Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα Ακρόπολη, το 1983 ιδρύεται το σαϊεντολογικό Κέντρο
Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος (ΚΕΦΕ), και το 1984 η Αρμονική Ζωή, ένα
από τα μεγαλύτερα κέντρα εναλλακτικής θρησκευτικότητας, και πολλά άλλα.
Παρά τη βαθιά σύνδεσή του με την ανατολική σοφία, ο Καμπασακάλης θα
επισημάνει τους κινδύνους ακριβώς που ελλοχεύουν από την πλημμυρίδα των
πάσης φύσεως μορφών ανατολικής πνευματικότητας που έχουν εισρεύσει στην
Ελλάδα:
[…] η ολοένα αυξανόμενη εξάπλωση των ανατολικών δοξασιών θυμίζει την
εξάπλωση της μαγείας στην περίοδο του μεσαίωνα. Πάμπολλοι «προφήτες»
και «διδάσκαλοι» κάθε τόσο κάνουν την εμφάνισή τους, καθώς δε δυσκολεύονται καθόλου στην απόχτηση πελατείας μέσα σε τούτη την τρομαχτική
ασυναρτησία και σύγχυση. Δεν τρέφουμε καμιά προκατάληψη για την σοφία
της Ανατολής. Αντίθετα πιστεύουμε πως η Δύση θ’ αποχτούσε περισσότερη
αυτογνωσία αν διδάσκονταν στοιχειωδώς έστω την «άποψή» της για τον άνθρωπο και τη ζωή. Εκείνο που επισημαίνουμε είναι ο τσαρλατανισμός και η
ανευθυνότητα σχεδόν κάθε παρόμοιας κίνησης των διαφόρων Γκουρού. Εύκολα νοείται πως άλλο γνώση και άλλο δοξασία. Έτσι όλες αυτές οι περιδινήσεις των διαφόρων «φωτισμένων» δεν είναι παρά άλλη μια ποικιλία, άλλη
μια διαφορετική (εξωτική, Ιακώβ!) εμπειρία, που προσφέρεται ως διέξοδος
(στην ουσία: καινούργια δούλωση) στον θεόκενο κι εμπειριοθήρα άνθρωπο
της Δύσης.36

Στο βιβλίο του Η νέα συνείδηση (1984) αποτυπώνει διεξοδικά τους βασικούς άξονες της δικής του «εσωτερικής θεωρίας»:37 Διακηρύσσει την πίστη του στην ενότητα όλων των εκφάνσεων του ανθρώπινου γένους και κατ’ επέκταση ολόκληρης
της κτίσης, επισημαίνοντας ως βασική πηγή δεινών την απώλεια ακριβώς αυτής
της συνείδησης, την απώλεια ενός πνευματικού κέντρου (σ. 5-8). Συγκεκριμένα,
εναντιώνεται στον «υλισμό» του σύγχρονου βίου, τον οποίο προσδιορίζει όχι ως
μια θεωρία που δίνει προτεραιότητα στην ύλη έναντι του πνεύματος, αλλά ως την
«τάση της ανθρώπινης διανόησης να υποστασιοποιεί ξεχωριστά τις μορφές και τα
φαινόμενα της ύλης και του πνεύματος», δηλαδή είτε την προσκόλληση σε υλικά
36. Γιώργος Καμπασακάλης, «Ποιος ευρωπαϊκός πολιτισμός;», Σμίλη, τχ. 11 (Ιαν. 1980), 402408: 407.
37. Χρησιμοποιεί τον όρο όχι με την έννοια της διανοητικής επεξεργασίας συγκεκριμένων δογματικών αρχών, αλλά με την έννοια ενός διαισθητικού, ενορατικού τρόπου αντίληψης του κόσμου
και της ύπαρξης∙ βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, Η συντέλεια της καθημερινότητας: Τέσσερεις ριζοσπαστικές διαλέξεις, Αθήνα, Διάσταση, 1985, 80-81.
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αντικείμενα της φύσης και του πολιτισμού, είτε την προσκόλληση στα εξωτερικά
νοητικά αντικείμενα, «τις ιδέες, τις θεωρίες, τα αξιώματα, τα συστήματα σκέψεων,
τις φιλοσοφίες, τις προσωπικότητες κ.λπ.» (σ. 73-74).
Ταυτίζοντας τη γνήσια πνευματικότητα με τη μυστική εμπειρία, την οποία αναγνωρίζει ως κοινό πυρήνα όλων των θρησκειών (κεντρική ιδέα της Philosophia
Perennis που χαρακτηρίζει τη Νέα Πνευματικότητα),38 διακηρύσσει την ανάγκη
μιας επαναστατικής, εμπνευσμένης, ενορατικής κατανόησης του υπαρξιακού πεπρωμένου του ανθρώπου (σ. 6-7). Απορρίπτει, όμως, όλες εκείνες τις διανοητικές,
ιδεαλιστικές θεωρίες περί αυτογνωσίας και αποκρυφιστικές ή άλλες πρακτικές
και μεθόδους όπως ο διαλογισμός (που βρίσκονται στον πυρήνα του κινήματος
της Νέας Εποχής) ως εκφάνσεις της «αστικο-καπιταλιστικής προπαγάνδας», καταλογίζοντάς τους ότι υπογείως διαμορφώνουν ατομικιστικές συνειδήσεις και
άρα δεν οδηγούν στην πραγματική εσωτερική τελείωση και στην αληθινή λύτρωση της ανθρωπότητας (σ. 29-30), για την οποία ο ίδιος ήθελε να εργαστεί. Στο
πλαίσιο αυτό δίνει μάλιστα διαλέξεις και φυλλάδια, επιχειρώντας, για όσο διάστημα ζει στην Αθήνα, να εδραιώσει ένα «Κέντρο Μετα/Μορφωτικής Πνευματικότητας»39 ή «Σχολή Ανώτερης Γνώσης»40 ή «Σχολή της Νέας Συνείδησης»41 ή
«Κέντρο Σοφίας “Η διάσταση του πνευματικού ανθρώπου”»,42 προσπάθεια που
φαίνεται να μην εγκαταλείπει και μετά την επιστροφή του στη Νικόκλεια, καθώς
συνεχίζει να διαφημίζει τη «Σχολή Υπερβατικής Σοφίας», η οποία λειτουργεί «δι’
αλληλογραφίας και επικοινωνίας».43
Διαπνεόμενος από αναρχοχριστιανικές αρχές44 (ο Καμπασακάλης θαύμαζε
ιδιαιτέρως τον αναρχοχριστιανό Τολστόι) όσο και από τις αρχές του Ησυχασμού,
εξαπολύει τα βέλη του ενάντια στον αστισμό, στην ταξική διαστρωμάτωση της
σύγχρονης κοινωνίας, και κυρίως στον ατομικισμό τον οποίο εκτρέφουν (τον
38. Βλ. Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, ό.π., 391 και passim,
και Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Νέα θρησκευτικά κινήματα και εναλλακτική πνευματικότητα», ό.π.,
13-15, 17-19.
39. Βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, Τα κρυμμένα αρώματα, Αθήνα, Διάσταση, 1985, όπου στο τέλος
του (χωρίς αρίθμηση) βιβλίου υπάρχει σχετική επιστολή-κάλεσμα για συμμετοχή στο εν λόγω κέντρο.
40. Βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, Ο βύθιος δράκων, Αθήνα, Διάσταση, [1987], [67].
41. Βλ. για παράδειγμα στο περιοδικό Νέα Συνείδηση, τχ. 2 (Φεβρ.-Μάρτ. 1992), 43.
42. Βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, Η συντέλεια της καθημερινότητας, ό.π., εξώφυλλο και σ. 119,
όπου, όπως σημειώνεται, περιλαμβάνονται τέσσερις από τις δώδεκα διαλέξεις της σχολής.
43. Βλ. Πλανόδιον, τ. 4, τχ. 20 (Ιούν. 1994), 509-510.
44. Για τις σημασιοδοτήσεις του όρου, βλ. Alexandre Christoyannopoulos και Matthew S.
Adams, «Anarchism and religion: Mapping an increasingly fruitful landscape», στο Alexandre
Christoyannopoulos και Matthew S. Adams (επιμ.), Essays in Anarchism and Religion, Α΄,
Στοκχόλμη, Stockholm University Press, 2017, 1-17, DOI: https://doi.org/10.16993/bak.a. License:
CC-BY, όπου και βιβλιογραφία.
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οποίο θεωρεί πηγή αρκετών δεινών του σύγχρονου κόσμου και τροχοπέδη για την
αληθινή πρόοδο του πολιτισμού και της κοινωνίας) (σ. 29), ζητήματα τα οποία και
αρκετοί ποιητές της μεταπολιτευτικής περιόδου είχαν επίσης θέσει στο έργο τους,
τουλάχιστον ώς το διάστημα αυτό.45 Κατά συνέπεια, προσδιορίζει ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την αφύπνιση της συνείδησης την απόρριψη κατεστημένων, αλλοτριωτικών δομών και αξιών (όπως η ιδιοκτησία, η καριέρα, η συμβατική μόρφωση και θρησκεία, οι κενές φιλοδοξίες και φιλοσοφίες), και την πρόκριση ενός
ασκητικού-περιθωριακού τρόπου ζωής, που θα επιτρέψει τη βίωση του Πόνου και
την υπέρβαση του εγωισμού (σ. 96-97).
Παράλληλα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, ρομαντικού-ουτοπικού οράματος,
υποστηρίζει την ανάγκη άρσης των διαχωρισμών των κλειστών κοινοτήτων, των
αδελφοτήτων και των κρατών, που διαιωνίζουν τις ιεραρχίες και εκτρέφουν τον
ανταγωνισμό. Ευαγγελίζεται έναν τύπο «εξαγνισμένου κομμουνισμού» (σ. 22),
καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούν οι κοινοβιακές, μοναστηριακές κοινότητες
όλων των αρχαίων πνευματικοτήτων, επί τη βάσει της κοινοκτημοσύνης, της
ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης, κάνοντας λόγο για έναν «διευρυμένο κομμουνισμό, γονιμοποιημένο από το πνεύμα των αρχαίων και σύγχρονων
πνευματικών παραδόσεων», τις οποίες αντιλαμβάνεται ως έκφραση μίας ενιαίας,
υπερεθνικής, μη κομματικής, παγκόσμιας Κοινότητας (σ. 24).
Η «εσωτερική θεωρία» του Καμπασακάλη συγκροτείται, επομένως, σε ένα
πλαίσιο θρησκευτικού συγκρητισμού, που διακρίνει τη Νέα Πνευματικότητα.
Συγκεκριμένα, αφομοιώνει αρχές και διδασκαλίες από μυστικούς ποιητές ή φιλοσόφους της Ανατολής και της Άπω Ανατολής που ανήκουν σε πολυάριθμες διαφορετικές παραδόσεις (π.χ. Σουφισμό, Βουδισμό, Ινδουισμό, Θεοσοφισμό, Ζεν,
Ταό),46 συνδιαλέγεται με προχριστιανικά και πρωτοχριστιανικά κείμενα Γνωστικών, ενώ παράλληλα διατηρεί βαθιά τη σύνδεσή του με την ορθόδοξη παράδοση,
ιδίως τη νηπτική, δίνοντας μεγάλη έμφαση στα διδάγματα παλαιότερων αλλά και
σύγχρονων ελλήνων και ξένων ορθόδοξων γερόντων, θεολόγων κ.ά.47 Ιδιαίτερη
45. Βλ. ενδεικτικά Μαρία Ψάχου, ό.π., 309-471, και Μορφία Μάλλη, «Η ποίηση της γενιάς του
’70: Ένα πεδίο συνάντησης λογοτεχνικών κινημάτων και προτύπων γραφής από την Ευρώπη και
την Αμερική», διδακτορική διατριβή, ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλολογίας, Αθήνα, 2002, 58-63.
46. Σααντί, Ομάρ Καγιάμ, Τζαλαλουντίν Ρούμι, Λάο Τσε, Τζουάνγκ Τζου, Σεΐχης Μπεντρεντίν,
Κομφούκιος, Βικεβάντα, Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, Σρι Ορομπίντο, Ελ Μορύα, Χαλίλ Γκιμπράν κ.ά.
47. Π.χ. Ησαΐας, Κοσμάς ο Αιτωλός, Νικόδημος, Ισαάκ ο Σύρος, Ιωάννης ο Σιναΐτης (της
Κλίμακος), Νικόλαος Καβάσιλας, Στάρετς Βαρσανούφιος, Στάρετς Παρθένιος, Επίσκοπος
Κάλλιστος Γουέαρ (Ware), Ιουστίνος Πόποβιτς, Μάρτυρας Αντώνιος, Άγιος Μάρτυρας Μένιγνος,
Γέροντας Ιωσήφ, Γέροντας Ιερώνυμος Αποστολίδης, Ιερομόναχος Αθανάσιος Ιβηρίτης, Καλλίνικος
ο Αγιορείτης, Αββάς Σιλουανός ο Αθωνίτης, Μωυσής Σιμωνοπετρίτης, Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ,
Πατέρας Lev Gillet, Δημήτριος Στανιλοάε, Παύλος Ευδοκίμωφ, Μοναχή Μαρία Σκομπτσόβα των
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είναι, όμως, η έλξη που του ασκούν και ορισμένοι δυτικοί λογοτέχνες με φιλοσοφικό/μυστικιστικό προσανατολισμό, όπως ο Έσσε, ο Νοβάλις, ο Ρολάν κ.ά.,
πρωτίστως, όμως, το παράδειγμα του βίου και της σκέψης του Τολστόι, όπως και
η οραματική παραφορά του Χαίλντερλιν και κυρίως του Μπλέικ, με εικονογραφικά έργα του οποίου κοσμεί εξώφυλλα βιβλίων του και σελίδες των περιοδικών
του (εικ. 7, 8).
Δεν είναι ασφαλώς ο μόνος από τους ποιητές της μεταπολιτευτικής περιόδου στον οποίο εντοπίζονται απηχήσεις από ανατολικές ή άλλες μυστικιστικές
παραδόσεις. Εντελώς επιγραμματικά, λόγω του στενού ορίου της εισήγησης, θα
μπορούσε να επισημανθεί η βαθιά σχέση του –γηραιότερου– Καρούζου με την
παράδοση της νηπτικής ορθοδοξίας48 αλλά και το «πανθεϊστικό κοσμολογικό του
όραμα», όπως και μια «μεταφυσική βίωση της φύσης και των πραγμάτων».49 Ο
Γιάννης Υφαντής (ο οποίος υπήρξε για κάποιο διάστημα συνοδοιπόρος του Καμπασακάλη) είναι ένας ακόμη ποιητής της γενιάς αυτής που μελέτησε τις ανατολικές θρησκείες, όπως είναι εμφανές ιδίως στην πρώτη του ποιητική συλλογή,
Μανθρασπέντα (1977), ενώ επίσης μετέφρασε και ανθολόγησε κείμενα μυστικών
της Ανατολής (1982), όπως και ο Καμπασακάλης.50 Από τους ποιητές της ίδιας
γενιάς, θα μπορούσαν, ακόμη, να αναφερθούν ο Διονύσης Καρατζάς, ο Μανόλης
Πρατικάκης και ο Λευτέρης Πούλιος, στο έργο των οποίων διακρίνεται η «αναζήτηση μέσω της ενόρασης μιας κοσμολογικής αρχής που υπάρχει εγγενώς στην
ουσία των πραγμάτων».51
Από τις συγκεκριμένες πνευματικές αρχές απορρέει και η αντίληψή του Καμπασακάλη για την ποίηση. Για εκείνον η ποίηση δεν αφορά μόνο ή κυρίως τη
συγγραφή στίχων. Είναι ένα εσωτερικό πάθος, ένα duende, που διέπει ολόκληρη
Παρισίων, Νικόλαος Μπερντιάεφ κ.ά. Από την άλλη, περιορισμένες είναι οι αναφορές σε δυτικούς
μοναχούς ή θεολόγους (π.χ. Βονιφάτιος, Ralf Waldo Emerson, Henry Suso κ.ά.).
48. Γιάννης Πατίλης, «Χερουβείμ Αρουραίος: Αγωνία, πένθος και λύτρωση στην ποίηση
του Νίκου Καρούζου», Χερουβείμ Αρουραίος: Ο ποιητής Νίκος Καρούζος, εισαγ.-ανθολ. Γιάννης
Πατίλης, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2017, 5-64: 14.
49. Αλέξης Ζήρας, «Νίκος Καρούζος», στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, Πατάκης,
2007, 1040-1042.
50. Αλέξης Ζήρας, «Γιάννης Υφαντής», στο Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π., 2246-2247.
Ο Πατίλης θεωρεί πως ο Καμπασακάλης «δεν έχει ψεύτικο ενορατισμό και “ανατολική” θεματογραφία, όπως πάει να γίνει του συρμού […] λόγω της αίγλης αυθεντικών ποιητών όπως ο Νίκος
Καρούζος». Εκτιμά, μάλιστα, πως συχνά είναι «πιο γνήσιος από τον οπωσδήποτε καλό ποιητή
Γιάννη Υφαντή»∙ βλ. Γιάννης Πατίλης, «Γιώργου Καμπασακάλη, “Μετά την ποίηση” (Διάσταση,
χ.τ., χ.χ.)», Πλανόδιον, τ. 3, τχ. 14 (Ιούν. 1991), 116-121: 120.
51. Αλέξης Ζήρας, «Από τη γλώσσα της οργής στην τραυματική γλώσσα: Ποιητές και ποιητικές
μετά το ’70», στο Δημήτρης Αλεξίου (επιμ.), Γενιά του ’70, εισαγ. Αλέξης Ζήρας, Αθήνα, Όμβρος,
2001, 9-30: 17.
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την ύπαρξη του ποιητή και εκδηλώνεται σε όλες τις εκφάνσεις του βίου του σαν
μια «μανική πνοή»,52 την οποία συχνά υποστασιοποιεί ποιητικά με τη μεταφορά
της μέθης του κρασιού ή και της τρέλας.53
Ακολουθώντας μια από τις κεντρικές ιδέες της Philosophia Perennis που υιοθετήθηκε από το κίνημα της Νέας Εποχής,54 ο Καμπασακάλης θεωρεί πως ο ποιητής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ενσάρκωση αυτής της ενιαίας, διαχρονικής Παγκόσμιας Πνευματικής Κοινότητας για την οποία έγινε λόγος παραπάνω:
Οι Τέλειοι ποιητές δεν λένε τίποτε από μόνοι τους αλλά μιλά γι’ αυτούς η Κοινότητα. Δεν εκφράζουν τίποτε το ατομικό […]. Μέσα απ’ αυτούς εκφράζεται ο
ενοποιημένος κόσμος, η ενιαία αλήθεια. Εάν διαβάσει κανείς με προσοχή τους
λόγους και τα ποιήματα που έγραψαν κατά τη διαδρομή της Ιστορίας, δεν θα
βρεθεί εμπρός σε μια ποικιλία φωνών, σε μια ποικιλία διαφορετικών οντοτήτων,
σε μια ποικιλία διαφορετικών κόσμων. Αλλά μπροστά σε μία φωνή, σε μία ψυχή,
σε ένα Πρόσωπο, σε έναν κόσμο, μία αλήθεια.55

Επέχει τον ρόλο ενός μύστη, δασκάλου του πνεύματος, οραματιστή ενός Νέου
Κόσμου, αλλά και ενός αγίου, όχι όμως με όρους στενά εκκλησιαστικούς. Είναι
ένας «άγιος σουρεαλιστής»,56 που «εισδύει με τρόπο ανεξιχνίαστο και μυστικό
στο κρυμμένο βάθος των πραγμάτων»,57 αλλά και ένας σαλός άγιος, που «γελοιοποιεί τη γνωστή λογική μας»58 και «είναι πρόθυμος να μαρτυρήσει για τον Θεό,
ακόμα και με κίνδυνο της ζωής του».59 Αποκλίνοντας, επομένως, από την ατομοκεντρική, ναρκισσιστική πνευματικότητα της Νέας Εποχής και αντλώντας από
τα διδάγματα της χριστιανικής εκκλησιαστικής παράδοσης, ο Καμπασακάλης θα
52. Γιώργος Καμπασακάλης, Η διάσταση της ποίησης, Αθήνα, Διάσταση, 1985, [18] (στο εξής Η
διάσταση της ποίησης). Ή, όπως αναφέρει αλλού, ποίηση είναι η «υπαρξιακή εκείνη διάσταση η οποία
αποπειράται να εκφραστεί διά του ποιητού στη ζωή γενικά και στο λόγο ειδικότερα»∙ βλ. Γιώργος
Καμπασακάλης, Ποίηση και αναρχία, Αθήνα, Διάσταση, χ.χ., 21 (στο εξής Ποίηση και αναρχία).
53. Βλ. Η διάσταση της ποίησης, ό.π., [18], και Η νέα συνείδηση, ό.π., [35-36]: «Ο γνήσιος
πνευματικός είναι κι αυτός ένας “μεθυσμένος” από την αλήθεια». Πβ. Ποίηση και αναρχία, ό.π.,
47: «Εάν όμως σπάσεις τα σύνορα και τους περιορισμούς σου, τότε σε κατακλύζει η ελευθερία και
αναρχία, το απέραντο της ζωής, και τότε γίνεσαι σαν τρελός και σαν μεθυσμένος. […] Ό,τι αγγίζεις
μεταμορφώνεται. Φέρνεις την ιερή Φωτιά. Ο άνθρωπος αυτός, φτάνοντας στο Απέραντο, ξεπερνά
τον εαυτό του (το εγώ του) και γίνεται η ίδια η Ζωή, η Ανθρωπότης. Βιώνει την έκ-σταση».
54. Wouter J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, ό.π., 390.
55. Η νέα συνείδηση, ό.π., 42-43.
56. Πνεύμα – Τέχνη – Κοινωνία., ό.π., 14-15.
57. Η διάσταση της ποίησης, ό.π., [19].
58. Η νέα συνείδηση, ό.π., 34.
59. Βλ. Γιώργος Καμπασακάλης, Κιντούς Χασέμ, Αθήνα, Διάσταση, χ.χ., εσώφυλλο.
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αντιτείνει «το ακραία θυσιαστικό φρόνημα των αγίων της» και την υπέρβαση του
εαυτού ως απόδειξη της έμπρακτης αγάπης προς τον πλησίον για την επίτευξη της
αληθινής ενότητας και κοινωνίας.60
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Καμπασακάλης συχνά εικονογραφεί την ποιητική διαδικασία ως μια επίπονη και επώδυνη εκστατική εμπειρία, η οποία συνεπάγεται μια
«φοβερή πάλη για την κατάκτηση και τη φανέρωση της ουσίας»61 με όρους που
παραπέμπουν στην «προμηθεϊκή» αντίληψη του Πούλιου για την ποίηση.62 Πρόκειται για μια σχεδόν αυτοκαταστροφική διαδικασία, στην οποία ο αληθινός ποιητής χρειάζεται να αφιερωθεί «με κάθε θυσία και τίμημα»,63 προσφέροντας τον
εαυτό του «παρανάλωμα» στην «πυρωμένη ανάσα της ποίησης»64 (όπως τελικά
και συνέβη):
Ο αληθινός ποιητής δεμένος χειροπόδαρα οδηγείται στην άγρια ποίηση, στον
Σταυρό. Δεν εξαρτάται απ’ αυτόν. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν έχει περιθώρια
ελευθερίας. Ο πόνος αγρυπνεί και τον σημαδεύει στο μέτωπο μ’ ένα πιστόλι.
Θα καταλάβει ξαφνικά ότι η μέρα που ζει δεν είναι Κυριακή αλλά Μεγάλη
Παρασκευή. Και δεν θα έχει πού να κρυφτεί. Και δεν θα έχει πού την κεφαλήν
κλίναι. Και δεν θα ξέρει τι πρέπει να κάμει για ν’ αλλάξει τον ρου της ιστορίας.
Της δικής του ιστορίας…65

Αυτή η ενορατική σύλληψη της ποίησης αντιπαρατίθεται στην ποίηση που αποτελεί προϊόν νοητικής επεξεργασίας ή αποκτημένης γνώσης, στην εγκεφαλική
60. Βλ. Δημήτρης Μπεκριδάκης, «Ο ανακυκλωμένος εαυτός: Η αγιότητα στη Νέα Εποχή»,
στο Παντελής Ζούρας (επιμ.), Αγιότητα: Ένα λησμονημένο όραμα, Αθήνα, Ακρίτας, 2001, 191-206.
61. Το Ευαγγέλιο του Χάους, ό.π., 12.
62. Σε συνέντευξή του (του 1980) ο Πούλιος αναφέρει: «Κάθε φορά που τελειώνω ένα βιβλίο,
συμβαίνει να το βιώνω. Κάποτε όμως σπας, υποφέρεις μέσα στην υπέρβαση. Είναι η τιμωρία του
πυρφόρου, που φέρνει ένα φως και μετά το πληρώνει γιατί το ’κλεψε». Και αλλού (1997): «Η
ποίηση είναι μια λυτρωτική διαδικασία που αξιώνει πόνο. Δεν μπορεί να γράψει ποίηση κάποιος
εφησυχασμένος π.χ., ή κάποιος που μέσα του δεν του συμβαίνει τίποτα. […] Σήμερα που επικρατεί
ένα είδος θανάτου της ψυχής και μια λατρεία της νόησης, έχει αλλάξει και ο ποιητής και δεν είναι
πια εκείνος που ξέραμε. Η πάλη της συνείδησης με τη μηχανοκρατία είναι αυτό που αναγκαστικά
συντρίβει τον άνθρωπο, και ειδικότερα τον δημιουργό, και στο τέλος αυτός νικιέται, πέφτει. Αν
μείνει κάτι από αυτή του τη μάχη, είναι μια θριαμβευτική κραυγή που βγάζει, μια βεβαιότητα ότι
δεν θα είναι η μηχανή που στο τέλος θα επικρατήσει αλλά η συνείδηση. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να
μπουν τα πράγματα σ’ έναν τέτοιο δρόμο, είναι αλήθεια ότι σταυρώνεται ο ποιητής». Τα παραθέματα προέρχονται από τη Μορφία Μάλλη, ό.π., 116.
63. Η νέα συνείδηση, ό.π., 81.
64. Η διάσταση της ποίησης, ό.π., [3].
65. Ό.π., [10].
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ποίηση66 «των μορφωμένων Αθηναίων που θα πεθάνει μες στα πολυτελή βιβλία, στις βιβλιοθήκες των νυχτωμένων φιλολόγων, στα αζήτητα, στις αποθήκες».67 Θεωρώντας ότι αποστολή του αληθινού δημι-ουργού δεν είναι να ομφαλοσκοπεί ή να γράφει «ωραία ποιήματα», αλλά «να εργάζεται για τον δήμο»,68
εμπνέοντας «μια ανώτερη συνείδηση στον αναγνώστη», αποδοκιμάζει τόσο την
αντίληψη για την αυτοτέλεια της τέχνης όσο και εκείνη που ζητά μια τέχνη
κατά παραγγελία, υποταγμένη σε ιδεολογίες, θρησκείες και κοσμοθεωρίες.69
Επιτίθεται μάλιστα με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο «στα κοπάδια των ανύποπτων
κουλτουριάρηδων που επιμένουν να κατασκευάζουν και να ζητάνε “αισθητική”
μέσα στην πλήξη του ύπνου τους»,70 ανακαλώντας τις απόψεις ενός άλλου ιδιόρρυθμου αναχωρητή και επικριτή του πνευματικού γίγνεσθαι, του Ζήση Οικονόμου, τον οποίο και μνημονεύει. Γι’ αυτό και ο ίδιος, δίνοντας το προβάδισμα
σε αυτό που ο Καρούζος ονόμαζε «μαστορική της αγωνίας» έναντι της «μαστοριάς του λόγου»,71 δεν θα γράψει ποιήματα «μαστορεύοντας φιλολογικούς
στίχους»,72 καθώς στη σκέψη του η «αναρχική και άγρια» καρδιά του ποιητή
δεν μπορεί να χωρέσει στα «στενά» και «καθορισμένα» μέτρα και ρυθμούς της
φιλολογίας:
Η αισθητική της αλήθειας του κόσμου είναι ουσιαστικός λιτός λόγος. Ενώ η
αισθητική της λήθης του κόσμου είναι επι-θετικός, δια-κοσμικός λόγος. Όσο
το εσωτερικό μας βίωμα φτωχαίνει τόσο πολλαπλασιάζονται οι λέξεις μας, η
γλώσσα μας γίνεται ευκίνητη, ο νους μας εύστροφος κι επιτήδειος στη σύνταξη πολύπλοκων προτάσεων και αισθητιστικών στίχων. Κι αντίθετα, όσο το
εσωτερικό μας βίωμα βαθαίνει, τόσο οι λέξεις μας λιγοστεύουν, η γλώσσα μας
ησυχάζει, ο νους μας ηρεμεί και διατυπώνει λόγους απλούς σαν των παιδιών,
απλούς και μονοκόμματους σαν πέτρες και στίχους χωρίς εξωτερική αισθητική.
66. Εγκεφαλική χαρακτηρίζει την ποίηση «που περιέχει μόνο ξερές ιδέες και σκέψεις, δηλαδή
ιδέες και σκέψεις που δεν έχουν ρίζες μέσα μας, που δεν είναι βιωμένες, ζωντανές, προσωπικές,
αλλά ξένες, μνημικές, παρμένες από διαβάσματα και ακούσματα»∙ βλ. Το Ευαγγέλιο του Χάους,
ό.π., 10-11.
67. Ό.π., 69.
68. Πνεύμα – Τέχνη – Κοινωνία, ό.π., 24. Αναφέρει μάλιστα την περίπτωση του Τολστόι, που
σταμάτησε να κάνει «τέχνη» και μίλησε ανοιχτά για την πνευματικότητα (σ. 28, 30-31).
69. Το Ευαγγέλιο του Χάους, ό.π., 12, 13.
70. Ό.π., 9.
71. Όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Καρούζος, «να ξέρεις όμως: άλλο πράμα του λόγου η μαστοριά | κι άλλο η μαστορική της αγωνίας»∙ βλ. Νίκος Καρούζος, Τα ποιήματα, 1979-1991, Αθήνα,
Ίκαρος, 1993, 220.
72. Γιώργος Καμπασακάλης, «Εισαγωγή», Άνθη στην έρημο, Αθήνα, Διάσταση, 1985, 5.
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Η πορεία προς το βάθος μας είναι πορεία προς το λιτό, μη διακοσμημένο, μη
δυαδικό λόγο, πορεία προς τη σιωπή.73

Καταφέρεται μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα ενάντια στην παγιωμένη αντίληψη για την ποίηση (κάνοντας λόγο για «υπνοκουλτούρα»), και κυρίως ενάντια σε
όλες εκείνες τις «ληθαργικές θεωρίες/συνταγές ποίησης», όπως «καθαρή ποίηση,
σουρεαλισμός, ντανταϊσμός, φουτουρισμός, εικονιστική ποίηση κ.λπ.»,74 που
κατά τη γνώμη του απογυμνώνουν την ποίηση από την πνευματικότητα, καθώς
μετατοπίζουν το βάρος από την ουσία στον τύπο, μετατρέποντας τη λογο-τεχνία
σε τεχνο-λογία.75 Μάλιστα, στην ποιητική του συλλογή Το Ευαγγέλιο του Χάους,
στο τελευταίο μέρος με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το μηδέν και το ανάπηρον:
Παρωδίες ποιημάτων», θα συμπεριλάβει, εν είδει ασκήσεων ύφους, ποιήματα με
στόχο την υπονόμευση των παραπάνω, όπως και άλλων, ποιητικών τάσεων.76 Το
ενδιαφέρον πάντως είναι πως, εάν δεν υπήρχε η ένδειξη ότι αποτελούν παρωδίες,
τα ποιήματα αυτά θα μπορούσαν να σταθούν ισότιμα πλάι σε εκείνα αρκετών
συγχρόνων ομοτέχνων του, σε αντίθεση με το υπόλοιπο έργο του, όπου, όπως
προαναφέρθηκε, υπάρχει συνειδητό έλλειμμα αισθητικής μέριμνας και επεξεργασίας τόσο σε επίπεδο γλωσσικής έκφρασης όσο και σε επίπεδο στιχουργίας.
Διατηρώντας ώς το τέλος, και μάλιστα αυξανόμενο, το αίσθημα του περιθωριακού αλλά και του απόβλητου, γεγονός που ενέτεινε την οξύτητα του λόγου
του (η οποία, πάντως, δεν ήταν στερημένη και από κάποια εμπάθεια), θα επιτεθεί
με ιδιαίτερη σφοδρότητα στους ποιητές της γενιάς του και για έναν ακόμη λόγο:
αφενός επειδή οδηγήθηκαν στον νιχιλισμό, χωρίς να εκφράσουν κάποιο συγκεκριμένο όραμα για τη μεταβολή του, και αφετέρου για τη διολίσθηση τους στον
κομφορμισμό, τον οποίο ακριβώς υποτίθεται ότι αντιστρατεύονταν.77
Έχοντας ζήσει κάποια χρόνια στην Αθήνα, χωρίς τα εκάστοτε εγχειρήματά
του να βρουν την ανταπόκριση που περίμενε, και με τις οικονομικές και άλλες
δυσκολίες να εντείνονται, επέστρεψε (γύρω στην άνοιξη του 1987) στη γενέτειρά του, τη Νικόκλεια Σερρών. Εκεί, συνεπής ώς το τέλος στην πορεία που είχε
επιλέξει, έζησε κατά κύριο λόγο απομονωμένος, σαν εγκόσμιος αναχωρητής, συ73. Η διάσταση της ποίησης, ό.π., [6], [16].
74. Ό.π., 8-14.
75. Η διάσταση της ποίησης, ό.π., [5].
76. Βλ. σχετικά Το Ευαγγέλιο του Χάους, ό.π., 11.
77. Βλ. π.χ. το δεύτερο μέρος της τελευταίας του συλλογής Το Ευαγγέλιο του Χάους, με
τίτλο «Οι ποιητές και η ποίηση της Αθήνας» (σ. 51-76), και τις απόψεις που διατυπώνει στον
τόμο συνεντεύξεων Πνεύμα – Τέχνη – Κοινωνία, passim. Για την αμφισβήτηση της «γενιάς της
αμφισβήτησης», βλ. Μορφία Μάλλη, ό.π., 64-67, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία.
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νεχίζοντας, παρά την όξυνση των ψυχιατρικών ζητημάτων που αντιμετώπιζε, να
γράφει και να εκδίδει (πάντοτε εκτός εμπορίου και σε λίγα αντίτυπα) τα γραπτά
του.78 Το 2002 αναχώρησε «προς την αρχική-τελική διάσταση του απόλυτου»,79
ξαπλώνοντας στις ρόδες μιας νταλίκας στο Δερβένι Σερρών.
Παρά το γεγονός ότι ο Καμπασακάλης παρέμεινε στο περιθώριο ως ένας ελάσσων ποιητής της μεταπολιτευτικής περιόδου, αποτελεί έναν από τους λίγους εκπροσώπους της γενιάς του που, όπως επισήμανε ο Γιάννης Πατίλης, «έθεσαν με
οξύτητα (κάποτε, ωστόσο, με τρόπο υπερβολικό και άστοχο) στα κείμενά τους
(αλλά και με τη στάση ζωής τους ως λόγιοι) την πολιτική και ηθική διάσταση
της λογοτεχνίας και της σύστοιχης ευθύνης του λογοτέχνη και γενικότερα του
πνευματικού ανθρώπου».80 Σε μια εποχή κατά την οποία η θρησκεία επανέρχεται
στο προσκήνιο και βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη μια Νέα Πνευματικότητα (με
επιτομή το κίνημα του New Age), ο Καμπασακάλης ώς έναν βαθμό θα συμπορευθεί αλλά και θα αποκλίνει ή ακόμα και θα επικρίνει ορισμένες διαστάσεις ή
εκδηλώσεις αυτής της τάσης, επιδιώκοντας να διαμορφώσει εντέλει τη δική του
«εσωτερική θεωρία», που αποβλέπει στην κατάκτηση μιας γνήσιας πνευματικής
ύπαρξης.

78. Βλ. και Γιάννης Πατίλης, «Γιώργου Καμπασακάλη, “Μετά την ποίηση”», ό.π., 117.
79. Η νέα συνείδηση, ό.π., 22.
80. Γιάννης Πατίλης, «Στέφανος Μπεκατώρος: “Οδός Κυδαθηναίων” (Πλέθρον, Αθήνα, 1991,
σ. 68)» [βιβλιοκρισία], Πλανόδιον, τ. 4, τχ. 21 (Δεκ. 1994), 587-590: 587.
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α

Εικ. 1. Ο Φοιτητής. Δεκαπενθήμερη Εφημερίς της Φοιτητικής Ενώσεως του ΑΠΘ,
17.6.1974. Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής.
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Εικ. 2, 3. Αποσπάσματα από τις επιστολές αρ. 1 (15.5.1978) και αρ. 6 (Νοέμβριος 1978)
του Γ. Καμπασακάλη στον Στέργιο Βαγγλή.
Πηγή: προσωπικό αρχείο Στέργιου Βαγγλή.
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Εικ. 4, 5. Αποσπάσματα από την επιστολή αρ. 8 (30.7.1979) και την αχρονολόγητη
επιστολή αρ. 10 του Γ. Καμπασακάλη στον Στέργιο Βαγγλή.
Πηγή: προσωπικό αρχείο Στέργιου Βαγγλή.
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Εικ. 6. Απόσπασμα από την αχρονολόγητη επιστολή αρ. 10 του Γ. Καμπασακάλη στον Στ. Βαγγλή.
Πηγή: προσωπικό αρχείο Στέργιου Βαγγλή.

323

Πέρσα Αποστολή

Εικ. 7, 8. Eξώφυλλο του βιβλίου Γιώργος Καμπασακάλης, Η διάσταση της ποίησης,
Αθήνα, Διάσταση, 1985 (πηγή: Βιβλιοθήκη Γιάννη Πατίλη)
και William Blake «Then Los & Enitharmon Knew That Satan is Urizen»
(Free Public Domain).
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Αγγέλα Γιώτη

Τhe Βeat generation goes on
στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης*

Τ

ον Νοέμβριο του 1979 ο ποιητής Ντίνος Σιώτης, σε άρθρο που στέλνει από
το Σαν Φρανσίσκο στην εφημερίδα Το Βήμα, παρατηρεί: «Στην Αμερική του
1980, η καρδιά του κινήματος των μπητ ποιητών έπαψε να χτυπάει και ο Άλλεν
Γκίνσμπεργκ έπαψε να χειροκροτιέται. Αλλά στην Ελλάδα μαθαίνω ότι τα ποιήματά του βγαίνουν πέντε φορές το χρόνο από διάφορους εκδότες. Μη χειρότερα».1 Ο Σιώτης είχε δίκιο (αν εξαιρέσει κανείς τον τόνο της υπερβολής) και στα
δύο ζητήματα που έθιγε. Ας τα δούμε, και τα δύο, λίγο πιο αναλυτικά.
Οι μπητ πράγματι δεν είναι, το 1979, στην καλύτερή τους ώρα στην Αμερική.
Το άρθρο γράφεται με αφορμή μια αποτυχημένη εκδήλωση μπητ ποίησης που
παρακολουθεί ο Σιώτης και στην οποία συμμετέχουν οι βετεράνοι του κινήματος, αλλά και νεότεροι συνοδοιπόροι. Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία2 συμπληρώνω τις πληροφορίες του άρθρου: η εκδήλωση ήταν η ιστορικής σημασίας
επανένωση των μπητ με αφορμή την 20ή επέτειο από την έκδοση του ολιγόζωου
(1959-1960) αλλά πολύ σημαντικού περιοδικού Beatitude, στο θρυλικό μπαρ Σαβόι Τίβολι (Savoy Tivoli).

* Η εργασία, στην προκείμενη μορφή, αποτελεί συνοπτική παρουσίαση του θέματος ευρύτερης
μελέτης μου, που βρίσκεται σε συγγραφική εξέλιξη. Το συνέδριο «Μεταπολίτευση 1974-1981:
Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία» δεν αποτέλεσε απλώς την ευκαιρία για να επιστρέψω στο
ερευνητικό πεδίο και το υλικό της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας (Αγγέλα Γιώτη, «Οι
Αμερικανοί μπητ στη νεοελληνική ποίηση: H απήχηση μιας όψιμα μοντερνιστικής λογοτεχνίας»,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο, 2003-2004, διαθέσιμη διαδικτυακά στο http://
elocus.lib.uoc.gr/). Μου έδωσε επιπλέον το έναυσμα να εργαστώ πάνω στην ιδιαίτερη συνθήκη
που δημιουργεί η πυκνή παρουσία των μπητ στην Ελλάδα από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης και
εξής.
1. Ντίνος Σιώτης, «Τ’ αηδόνια ξανάσμιξαν, αλλά πια δεν κελαηδούν», Το Βήμα, 18.11.1979.
2. Αναφέρω παραδειγματικά τα Rich Weidman, The Beat Generation FAQ: All That’s Left to Know
About the Angelheaded Hipsters, Milwaukee, Hal Leonard Corporation, 2015, και Bill Morgan, The
Beat Generation in San Francisco: A Literary Tour, Σαν Φρανσίσκο, City Lights, 2003, 57-58.
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Ο αρχικός πυρήνας των τριών –του Γκίνσμπεργκ, του Μπάροουζ και του Κέρουακ–, που συναντήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στα μέσα της δεκαετίας του ’40, παράτησαν τις σπουδές τους και επιδόθηκαν σε ποικίλους λογοτεχνικούς πειραματισμούς, κραιπάλες και περιπλανήσεις, παρουσιάζεται, έως τα
μέσα της δεκαετίας του ’50, κατά πολύ διευρυμένος. Η λογοτεχνική τους δράση
ξεκινάει τότε περίπου. Οι ποιητές της Αναγέννησης του Σαν Φρανσίσκο και ο Λώρενς Φερλινγκέτι (Lawrence Ferlinghetti) με το θρυλικό βιβλιοπωλείο City Lights
και την ιδέα των εκδόσεων τσέπης που εκτίναξε τη δημοτικότητα των μπητ, ο
Γκρέγκορυ Κόρσο (Gregory Corso) με την αυθεντική μακροχρόνια εμπειρία σε
σωφρονιστικό ίδρυμα κ.ά., προβλήθηκαν και αυτοπροβλήθηκαν επί δυόμισι δεκαετίες ως οι νέοι αντισυμβατικοί λογοτέχνες, γέννημα θρέμμα του καινούργιου
κόσμου, και ταυτόχρονα εχθροί του αμερικανικού ονείρου, του καταναλωτισμού
και της εύκολης, συμβατικής και επιφανειακής ευτυχίας.
Στα 1979 η επιτυχία και η αναγνώριση τους εξασφάλιζαν ότι δεν θα πέθαιναν
αδέκαροι όπως είχε συμβεί ήδη στον Κέρουακ, το 1969, από την άλλη όμως αποδυνάμωναν οποιαδήποτε αιχμή της αμφισβήτησής τους. Ο Σιώτης τη βραδιά εκείνη
υπήρξε μάρτυρας ακριβώς αυτής της εξέλιξης. Πόσο αντισυμβατικός θα μπορούσε
αλήθεια να ακούγεται ο Γκίνσμπεργκ, όταν ανάμεσα στο κοινό του ξεχώριζε σε
περίοπτη θέση ο ίδιος ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας που παρακολουθούσε την
εκδήλωση ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Kόμματος για το χρίσμα των προεδρικών εκλογών;3
Το άλλο ζήτημα που θίγει η παρατήρηση του Σιώτη, η πληθωρική, αυτόνομη έκδοση ελληνικών μεταφράσεων έργων των μπητ, μας μεταφέρει ακριβώς στην εποχή
που μας ενδιαφέρει. Αφετηρία ανάπτυξης αυτού του φαινομένου είναι το έτος 1974.
Όμως είναι τον Ιούνιο, δηλαδή πριν την πολιτειακή αλλαγή –επί δικτατορίας Ιωαννίδη ακόμη–, που η Τζένη Μαστοράκη υπογράφει τη μετάφραση των ποιημάτων του
Άλλεν Γκίνσμπεργκ, στο δεύτερο βιβλίο της σειράς «Σύγχρονη ποίηση», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις τσέπης του Ηλία Μπουκουμάνη. Είναι ο πρώτος αυτόνομος τόμος που κυκλοφορεί με ελληνικές μεταφράσεις ποιημάτων του Γκίνσμπεργκ.
Όχι βέβαια ότι οι μπητ ήταν άγνωστοι στην Ελλάδα έως εκείνη τη στιγμή.
Τα πρώτα στοιχεία μεταφοράς της λογοτεχνίας και του φαινομένου των μπητ σε
ελληνικά συμφραζόμενα εντοπίζονται στη δράση μιας παρέας καλλιτεχνιζόντων
νεαρών, αλλά και μεγαλύτερων σε ηλικία λογοτεχνών, που συγκεντρώνονται
γύρω από την έκδοση του ολιγόζωου, προδικτατορικού και πρωτοποριακού περιοδικού Πάλι (1964-1966). Η ανταπόκριση στους μπητ από την πλευρά των βετεράνων της λογοτεχνικής πρωτοπορίας, όπως ο Ανδρέας Εμπειρίκος και ο Νικόλας
3. Rich Weidman, ό.π.
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Κάλας, παρότι δεν έχει ευρύ αντίκτυπο κατά την εποχή που συμβαίνει, δεν είναι
χωρίς ενδιαφέρον. Τέλος, ίχνη των μπητ εντοπίζονται σε κάποια από τα πρώτα
ποιήματα της περίφημης γενιάς του ’70 –κυρίως του Λευτέρη Πούλιου και κυρίως αναφορικά με το πρότυπο του Γκίνσμπεργκ–∙ ενεργοποιούν, μάλιστα, τις
πρώτες σχετικές κριτικές και φιλολογικές αποφάνσεις.4
Στη μελέτη των ελληνικών αντιστοιχιών με τους μπητ συμβάλλει αρχικά η
διδακτορική διατριβή της Ελισάβετ Αρσενίου στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (1995) που έχει ως αντικείμενο το Πάλι. Μελετώντας το περιοδικό στη βάση
της καταγωγικής του σχέσης με τα κινήματα της ιστορικής πρωτοπορίας και ως
έκφραση μιας νεο-πρωτοποριακής (κατά βάση νεο-υπερρεαλιστικής) καλλιτεχνικής κίνησης, η Αρσενίου συσχετίζει τη δράση της εκδοτικής ομάδας και με τους
μπητ.5 Το 1998 ακόμη μια ξενόγλωσση μελέτη έρχεται να διευρύνει το πεδίο του
ελληνικού μπητ, στην κατεύθυνση της περίφημης ποιητικής γενιάς του ’70, προσθέτοντας το «πολιτικό μπητ του Λευτέρη Πούλιου». Πρόκειται για το βιβλίο της
Karen Van Dyck Kassandra and the Censors: Greek Poetry since 1967, σε ειδικό
κεφάλαιο του οποίου αναπτύσσεται το παραπάνω θέμα.6
Αρκετά χρόνια αργότερα, μια σχετική διεύρυνση στη συγκριτική αποτίμηση
αμερικανών και ελλήνων μπητ ακολούθησε την πύκνωση εργασιών –επιστημονικών αλλά και δημοσιογραφικών– σχετικών με τον κοινωνιολογικό και ιστορικό
απολογισμό του φαινομένου της υποκουλτούρας όπως εκδηλώθηκε στην Ελλάδα,7 και, από την άλλη, ανταποκρίθηκε στη σχετική τάση της ξένης βιβλιογρα4. Ιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία αποκτά, για παράδειγμα, η, από το 1973, εκπεφρασμένη
παρατήρηση του Γ. Π. Σαββίδη για τη σχέση της ποίησης του Λευτέρη Πούλιου με αυτήν του Άλλεν
Γκίνσμπεργκ∙ βλ. Γ. Π. Σαββίδης, «Η ποίηση σαν κώδικας ζωής», Το Βήμα, 13.5.1973∙ αναδημοσιεύεται στο Γ. Π. Σαββίδης, Εφήμερον σπέρμα (1973-1978), Αθήνα, Ερμής, 1978, 129.
5. Elisavet Arseniou, «Incantation and the Beats: The poetics of anarchic revolt», «Between
Modernism and the Avant-Garde: Greek Literary Experimentation in the early 1960s in Greece (The
Case of the Literary Magazine Πάλι [1964-1967])», διδακτορική διατριβή, University of Birmingham, 1995, 285-299. Διευρυμένη και επεξεργασμένη μορφή της διατριβής στα ελληνικά αποτελεί
το Ελισάβετ Αρσενίου, Νοσταλγοί και Πλαστουργοί: Έντυπα, κείμενα και κινήματα στη μεταπολεμική λογοτεχνία, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003∙ για τους μπητ, βλ. σ. 277-293.
6. Karen Van Dyck, Kassandra and the Censors: Greek Poetry since 1967, Νέα Υόρκη, Cornell
University Press, 1998, 68-83 (ελλ. έκδοση: Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές στην ελληνική ποίηση,
1967-1990, μτφρ. Παλμύρα Ισμυρίδου, Αθήνα, Άγρα, 2002, 122-143).
7. Στην κατηγορία των δημοσιογραφικών εργασιών θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος
των αθηναϊκών free press εντύπων, ειδικά των εβδομαδιαίων εφημερίδων Athens Voice και Lifo,
που εκδίδονται από το 2003 και 2005 αντίστοιχα και φαίνεται να επενδύουν ιδιαίτερα, τα τελευταία
χρόνια (τουλάχιστον από το 2009 και μετά), στην αποκατάσταση του αθηναϊκού αντεργκράουντ. Σ’
αυτό το κλίμα, τα δημοσιεύματα για τους αμερικανούς και τους έλληνες μπητ κερδίζουν μια πληθωρικότατη παρουσία. Στη σημειολογία της αισθητικής που προωθείται, η κατοχύρωση ενός μπητ
παρελθόντος για την αθηναϊκή πρωτεύουσα ανάγεται σε ζήτημα καίριας σημασίας, που απολήγει σε
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φίας προς τον εντοπισμό ευρωπαίων μπητ.8 Στο μεταξύ, αυξήθηκε αναμενόμενα
η εκτίμηση για τις σχετικές πρωτογενείς πηγές, ανατιμήθηκαν οι αφηγήσεις των
«συμμετεχόντων» –των ανθρώπων δηλαδή που «έζησαν» τα γεγονότα–,9 ενώ η
υιοθέτηση προτάσεων διεύρυνσης της ομάδας των ελλήνων μπητ φάνηκε να τους
εξασφαλίζει ζωτικό χώρο ώστε να εξελιχθούν σε αυτόνομο πεδίο μελέτης.10 Η
υφιστάμενη κατάσταση της έρευνας έχει ακόμη να παρουσιάσει μια πιο αναλυτική μελέτη της περίπτωσης του Πούλιου,11 ενώ δεν λείπουν σποραδικές και μικρής
έκτασης ανιχνεύσεις της συμβολής του Εμπειρίκου και του Νάνου Βαλαωρίτη
(εννοώ έκτος της σύμπραξης του τελευταίου στο Πάλι).12
Με όλα αυτά ωστόσο παραμένει αδιερεύνητο το ευρύτερο ζήτημα που θέτει
η δημοσιογραφική παρατήρηση του Σιώτη, το 1979. Η πράγματι ιδιαιτέρως πληθωρική εμφάνιση μεταφράσεων της ποίησης του Γκίνσμπεργκ από τα χρόνια της
Μεταπολίτευσης και μετά θα μπορούσε να θεωρηθεί ενδεικτική ενός ευρύτερου
ελληνικού ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία των μπητ, που μάλιστα συχνά αφήνει
τα ίχνη του σε έργα ελλήνων λογοτεχνών. Τα χρόνια 1974-1981 οι νέοι στην Ελλάδα γνωρίζουν ευρέως τη λογοτεχνία των μπητ μέσα από τις πρώτες αυτόνομες
εκδόσεις και επανεκδόσεις μεταφρασμένων έργων, που ακολουθούν τον τόμο της
Μαστοράκη,13 και ακόμα αφιερώματα περιοδικών και πολυάριθμα δημοσιεύματα σε έντυπα. Η πληθωρική αυτή παρουσία προετοιμάζει μια μικρή έκρηξη, όπως
αποδεικνύουν οι έντεκα αυτόνομες εκδόσεις μεταφρασμένων έργων του 1982,14
ένα αντίστοιχο πολιτισμικό αίτημα: σημαντικός σταθμός η έκθεση «Αθηναϊκό Underground 19641983», που διοργανώθηκε στο CAMP (Contemporary Art Meeting Point), το καλοκαίρι του 2012.
8. Ως έναν βαθμό οι φιλολογικές εργασίες στις οποίες αποτυπώθηκε αυτό το ενδιαφέρον τελευταία, απευθυνόμενες σε ξένο κοινό, επιχειρούν να αποκαταστήσουν το κεφάλαιο του ελληνικού
μπητ συγκεντρώνοντας και συστηματοποιώντας τις πληροφορίες που διαθέτουμε από τις εργασίες
που αναφέρονται παραπάνω. Βλ. Eftychia Mikelli, «The Greek Beat and Underground scene of
the 1960s and 1970s», CLCWeb: Comparative Literature and Culture, τ. 18, τχ. 5 (2016), https://
doi.org/10.7771/1481-4374.2964, και Maria Nikolopoulou, «The transfer and appropriations of the
Beat generation in Greece», στο Harri Veivo, Petra James, Dorota Walczak-Delanois (επιμ.), Beat
Literature in a Divided Europe, Leiden/Βοστόνη, Brill-Rodopi, 2019, 101-131.
9. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι σίγουρα οι «αφηγήσεις» του εκδότη Λεωνίδα Χρηστάκη.
10. Χαρακτηριστική αυτής της διεύρυνσης είναι η πάγια συμπερίληψη στην ομάδα των ελλήνων μπητ, σε θέση προγόνου, του «Σίμου του υπαρξιστή», που, χωρίς να διαθέτει συγγραφικό ή
άλλο έργο δεν λείπει από καμιά εργασία για τους έλληνες μπητ.
11. Αναφέρω παραδειγματικά μόνο την πιο πρόσφατη και αναλυτική εργασία: Μορφία Μάλλη,
Στον δρόμο των Beat: Μια ανάγνωση της ποίησης του Λευτέρη Πούλιου, Αθήνα, Futura, 2016.
12. Αγγέλα Γιώτη, ό.π., 52-65, 76-86.
13. Οι μεταφράσεις που αποτελούν αυτόνομες εκδόσεις σημειώνονται στο Παράρτημα της ανά
χείρας μελέτης.
14. Βλ. το Παράρτημα της ανά χείρας μελέτης.
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οι επτά του 1983,15 και το αφιέρωμα του περιοδικού Διαβάζω στο ίδιο έτος.16
Γύρω από όλη αυτή την κίνηση εμφανίζονται νέοι μεταφραστές, νέοι εκδοτικοί
οίκοι και νέα έντυπα που ενισχύουν κατά πολύ στην Ελλάδα την έκφραση της
νεανικής κουλτούρας.
Η δεκαετία του ’60 μπορεί να θεωρήθηκε η εποχή εμφάνισης των ελλήνων
μπητ, σίγουρα όμως δεν ήταν η εποχή κατά την οποία τα έργα των Αμερικανών
διαδόθηκαν μαζικά και έγιναν γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Μια τέτοια διάδοση συμβαίνει τελικά από τα χρόνια της Μεταπολίτευσης και μετά και είναι αυτή
που εντέλει οδηγεί σε με μια πιο ουσιαστική και δημιουργική ώσμωση. Έως την
εποχή της δικτατορίας, η διάδοση των μπητ σε ελληνικό κοινό συμβαίνει στους
κόλπους συγκεκριμένων ομάδων και παραμένει ισχνή. Για να αποδώσω το εύρος
της αναγνωρισιμότητας των μπητ στη δημόσια σφαίρα αυτή την εποχή, θα έλεγα
ότι διακρίνω, ήδη από το έτος 1960, μια ολοένα και περισσότερο αισθητή διάδοση
του όρου «μπήτνικ» προκειμένου να περιγραφεί ένας σύγχρονος τρόπος μποέμικης, καλλιτεχνικής ζωής. Σταδιακά, και εν μέρει, μπορεί αυτός ο όρος να έχει
συνδεθεί πιο συγκεκριμένα με κάποιους νεαρούς Αθηναίους και τη δράση τους.17
Στη συλλογική συνείδηση όμως, «μπήτνικ» σημαίνει φορέας ενός ξένου, λιγότερο
καλλιτεχνικού και περισσότερο κοινωνικού, φαινομένου, ενοχλητικού και ίσως
γενικά επικίνδυνου, από το οποίο όμως η Ελλάδα δεν κινδυνεύει.18 Σε κάποιους
λογοτεχνικούς κύκλους οι μπητ είναι σίγουρα γνωστοί, και είναι πρώτα σ’ αυτούς
τους κύκλους που διαμορφώνεται, θα έλεγα από το 1970, ένα αίτημα ευρύτερης
γνωριμίας και επαφής. Τέλος, μια τάση φιλονεϊσμού, στην κριτική της εποχής,
έχει κι αυτή συντελέσει ώστε τα ίχνη της ποιητικής αμφισβήτησης στο έργο των
νέων ποιητών –που έχουν από νωρίς κερδίσει τον τίτλο της γενιάς του ’70, όσο και
αυτόν της γενιάς της αμφισβήτησης– να συνδεθούν κάποτε με αυτά των μπητ.19
15. Ό.π.
16. Διαβάζω, τχ. 64 (Μάρτ. 1983), 15-43.
17. Χαρακτηριστική για την ισχνή αναγνωρισιμότητα των ελλήνων μπητ σε περιβάλλοντα
ευρύτερα από τις νεανικές παρέες είναι η παρακάτω αναφορά στον Πάνο Κουτρουμπούση: «Στο
τρίτο, μεταξύ δύο ψηφιζόμενων βουλευτών, είχε προστεθεί το όνομα “Κουτρουμπούσης”, που δεν
υπάρχει στη Βουλή. Λέγεται ότι κάποιος Κουτρουμπούσης είναι γνωστός αθηναίος μπίτνικ, που
συχνάζει πολύ στο “Βυζάντιο”»∙ βλ. Μεσημβρινή, 23.11.1965.
18. Στις εφημερίδες της εποχής, ένα πλήθος άρθρων, κυρίως μεταφράσεις από τον ξένο Τύπο, παρουσιάζουν έτσι τους μπητ. Αναφέρω παραδειγματικά το «Η μεταπολεμική κοινωνική πληγή: Οι άρρωστοι “οργισμένοι νέοι” δεν εκπροσωπούν την εποχή μας», Το Bήμα, 21.7.1962, όπου παρουσιάζεται
ο «αμερικανικός τύπος του “μπήτνικ”» και η μετάδοσή του στους κόλπους της βρετανικής νεολαίας.
19. Το φαινόμενο της έκρηξης στην εκδοτική δράση των νέων ποιητών σχολιάζεται χωρίς καθυστέρηση, σε τρεις επιφυλλίδες δημοσιευμένες στην εφημερίδα Το Βήμα από τον Βάσο Βαρίκα:
«Η νέα γενιά μπροστά στο σήμερα» (29.11.1970), «Η άρνηση του κατεστημένου» (24.1.1971) και
«Ποιητικός αντικομφορμισμός» (16.5.1971). Ήδη στη δεύτερη επιφυλλίδα ο Βαρίκας ομαδοποιεί
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Θα επιχειρήσω παρακάτω να διατρέξω μερικούς σημαντικούς σταθμούς και
να καταδείξω κάποιες από τις βασικές συντεταγμένες στη μελετητική και δημιουργική πρόσληψη των μπητ, μέσα στην οκταετία που μας ενδιαφέρει. Στη σειρά
«Σύγχρονη ποίηση» του Μπουκουμάνη, ένα ακόμη από τα τρία βιβλία που εκδίδονται τον ίδιο μήνα με αυτό της Μαστοράκη συμπληρώνει τις μπητ επιλογές (αν
και χωρίς αυτό να δηλώνεται). Πρόκειται για τον «Ρώσο Γκίνσμπεργκ», όπως έχει
χαρακτηριστεί, τον Αντρέι Βοζνισιένσκι (Andrei Voznezensky).20 Τα ποιήματά του
μεταφράζει η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ. Η Μαστοράκη από την άλλη –έχοντας
ήδη εκδώσει μια ποιητική συλλογή και ενώ τα πρώτα της ποιήματα είχαν συμπεριληφθεί στην Αντί-ανθολογία του Δ. Ιατρόπουλου από το 1971–, όποια κι αν ήταν
η σχέση της με τους μπητ, με την ανθολογία του Μπουκουμάνη, του 1974, δείχνει
μάλλον να κλείνει τους λογαριασμούς της μαζί τους. Η τοποθέτησή της στην «Εισαγωγή» είναι σαφώς πολιτική και εμφανώς επικριτική:21 οι μπητ αντιμετωπίζονται ως δημιούργημα των ειδικών κοινωνικών συνθηκών της Αμερικής και δεν τους
αναγνωρίζεται η ταυτότητα του «πραγματικού κινήματος». Η σχετική περιγραφή
είναι χαρακτηριστική: «Αποστάτες της πραγματικότητας, οι Beats δε θέλουν να
παραδεχτούν πόσο τεχνητή είναι η φυγή τους· η στάση τους δεν πείθει κανένα –
καμιά φορά ούτε και τους ίδιους [...]. Πλατύτερα ιδωμένο, το κίνημα των Beats δεν
έχει πολιτικό χρώμα· ο αριστερισμός τους είναι [...] μια πόζα, ας πούμε».22
Στα 1978, ένας ακόμη καινούριος εκδοτικός οίκος, ο Άκμων (που ιδρύεται
το 1976 από τη Μάνια Τεγοπούλου και τον Ευγένιο Αρανίτση) εγκαινιάζει μία
ακόμη σειρά με τίτλο «Σύγχρονοι ποιητές», το πρώτο βιβλίο της οποίας είναι
και πάλι ποιήματα του Γκίνσμπεργκ. Αναμφίβολα ο Αρανίτσης, επικρίνοντας
στον πρόλογό του τη «μαρξίζουσα» προσέγγιση του Γκίνσμπεργκ, φωτογραφίζει
τις απόψεις της Μαστοράκη, παρότι δεν την κατονομάζει. Κι αν ο μεταφραστής
τους ποιητές υπό τον όρο «γενιά», και στην τρίτη αποδίδει στην ποίησή τους το όνομα «ποίηση της
αμφισβήτησης».
20. Εντοπίζω τα ίχνη της συμπαρουσίασής του με τον Γκίνσμπεργκ από μερικά χρόνια πριν.
Το αθηναϊκό κοινό μαθαίνει για τους δεσμούς του Βοζνισιένσκι με τους μπητ από το 1971, όταν ο
ποιητής πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στην Αμερική. Το θέμα παρουσιάζεται στο Βήμα («Ο
Βοζνεσένσκυ στην Αμερική» [μετάφραση από την εφ. The Washington Post], Το Βήμα, 11.11.1971).
Αλλά ήδη, έναν χρόνο πριν, το Χρονικό έχει καταγράψει την προσπάθεια της ελληνικής νεολαίας
να γνωρίσει την ποίηση του Ρώσου μαζί μ’ αυτήν του Γκίνσμπεργκ από αγγλικές και αμερικανικές
εκδόσεις. Κάποιοι το καταφέρνουν, ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι ένας απ’ αυτούς: το 1973 σε
ποίημα της δεύτερης συλλογής του συνεμφανίζονται ως ήρωες ο Γκίνσμπεργκ και ο Βοζνισιένσκι.
21. Με το πολύπλοκο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα της ενασχόλησης της Μαστοράκη με τον
Γκίνσμπεργκ, αλλά και των αντιδράσεων που τροφοδοτεί η αμφιθυμική της διάθεση απέναντί του,
καταπιάνομαι λεπτομερέστερα στην υπό επεξεργασία μονογραφία μου.
22. Τζένη Μαστοράκη, «Εισαγωγή», στο Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Σύγχρονη ποίηση, εισαγ.-μτφρ.
Τζένη Μαστοράκη, Αθήνα, Μπουκουμάνης (Εκδόσεις Τσέπης), 1974, 10-12.
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Άρης Μπερλής μένει ουδέτερος στην «Εισαγωγή» του τόμου, δεν είχε συμβεί το
ίδιο στο «Για τα 20 χρόνια του “Ουρλιαχτού”» που υπέγραφε ο ίδιος το 1975. Το
κείμενο αποτέλεσε εισαγωγή στη μετάφραση του Ουρλιαχτού, στο δεύτερο τεύχος του περιοδικού Σπείρα, τον Ιούνιο. Με αξιοσημείωτη επιμονή, αλλά χωρίς κι
αυτός να κατονομάζει τη Μαστοράκη, ο Μπερλής είχε τότε υποστηρίξει τα εξής:
αγνοείται (ή αποσιωπάται) συνήθως το γεγονός πως το κίνημα μπητ ήταν μια
κίνηση όχι τόσο πολιτική όσο πνευματική. [...] Αν θελήσουμε να δούμε τον
Γκίνσμπεργκ σαν «πολιτικό», τότε θα πρέπει να τον δούμε πολύ πέρα κάθε πολιτικής επιπεδομετρίας ή στερεομετρίας κι αφού πετάξουμε στον κάλαθο των
αχρήστων τη στρεβλή φρασεολογία του συρμού.23

Ο Μπερλής όχι μόνο αποφεύγει τους τόνους μιας αντιπαράθεσης με έλληνες συναδέλφους του, αλλά ανεβάζει κατά πολύ τον πήχη της συνολικής του προσέγγισης στοχεύοντας ολοφάνερα σε έναν νέου τύπου επαγγελματισμό. Συνοδεύει
τη μετάφρασή του, ήδη από το 1975, με ένα ολιγοσέλιδο απόσπασμα σύγχρονής
του ανέκδοτης μελέτης για τον ποιητή, του John Tytell, την οποία μεταφράζει ο
ίδιος με την άδεια του συγγραφέα. Το 1978 πάλι πλαισιώνει τις μεταφράσεις του
με σημειώσεις του ίδιου του Γκίνσμπεργκ για το Ουρλιαχτό (1959) και μια συνέντευξή του στο Paris Review (1965). Τη συστηματική και μεθοδική προσέγγιση
συμπληρώνει η παράθεση βασικής βιβλιογραφίας. Και το ’75 και το ’78 ο Μπερλής τονίζει ότι κατά το διάστημα που μεταφράζει βρίσκεται σε αλληλογραφική
επικοινωνία με τον Γκίνσμπεργκ.
Πολλά χρόνια αργότερα θυμάται: «Ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό το βιβλίο τότε,
πολύ μεγάλη, τεράστια επιτυχία. Έγινε best seller, μέσα σε 2 μήνες εξαντλήθηκαν 3.000 αντίτυπα. Ήταν διψασμένοι οι νέοι – ακριβώς μετά τη Χούντα∙ είχαν
ακουστά για την ποίηση των Beat και για τον Γκίνσμπεργκ κι ήταν πραγματικά
διψασμένοι γι’ αυτό το άλλο πράγμα, το οποίο δεν γνώριζαν».24 Το βιβλίο επανεκδίδεται δύο χρόνια αργότερα,25 ενώ άλλες εξελίξεις επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα
του Μπερλή και δίνουν μια διάσταση πολύ μεγαλύτερης ποικιλίας στην πολιτική
πρόσληψη των μπητ.

23. Άρης Μπερλής, «Για τα 20 χρόνια του “Ουρλιαχτού”», Σπείρα, τχ. 2 (1975), 176-179.
24. «Άρης Μπερλής (1944-2018): Η ζωή μου και τα πιστεύω μου», συνέντευξη στη Γιούλη
Κούγια, Lifo, 28.1.2018.
25. Με την τρίτη του έκδοση το βιβλίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του εκδοτικού οίκου Συνέχεια, ενώ το 2008 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, δίγλωσσο και υπό τον τίτλο Ουρλιαχτό, Καντίς
και άλλα ποιήματα.
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Τον Νοέμβριο του 1974 εμφανίζεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού Νέα ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη. Έως το 1976, που κλείνει, εκδίδει συνολικά δέκα τεύχη,
το τέταρτο από τα οποία (Φλεβάρης-Μάρτης 1975) συμπεριλαμβάνει ένα αφιέρωμα στους αμερικανούς μπητ με κείμενα των Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Γκρέγκορυ Κόρσο, Τζακ Κέρουακ, Λώρενς Φερλινγκέτι και μια εισαγωγή του Σπύρου Μεϊμάρη.
Ασφαλώς είναι εμβληματική η συμμετοχή στο περιοδικό, από το πρώτο κιόλας
τεύχος, του αναγνωρισμένα ήδη γκινσμπεργκικού Πούλιου με το ποίημα «Αθήνα», όπου ο λόγος για τη δικτατορία δεν χρειάζεται πλέον να είναι υπαινικτικός. Η
Κάρεν βαν Ντάικ αποδίδει στον Πούλιο ένα ελληνικό «πολιτικό μπητ», εννοώντας
ότι ο αμφισβητησιακός τόνος των Αμερικανών γίνεται στην ποίησή του και των
συνοδοιπόρων του μια φωνή διαμαρτυρίας εναντίον της δικτατορίας.26
Στην προκείμενη εργασία, θα περιοριστώ αναγκαστικά στην απλή αναφορά μιας
θέσης την οποία αναπτύσσω εκτενέστερα στην υπό συγγραφή μελέτη μου: Η αίσθησή μου είναι πως το μεταπολιτευτικό ποίημα «Αθήνα» είναι το πρώτο ποίημα του
Πούλιου στο οποίο ενσωματώνεται το «πολιτικό μπητ» που του αποδίδει η Κάρεν
βαν Ντάικ. Δεν ισχυρίζομαι ότι πρόκειται για ένα από τα στοιχεία της «μακράς δεκαετίας του ’60» που εκδηλώνεται ετεροχρονισμένα, αλλά ότι η σύνδεση ανάμεσα
στο μπητ ιδίωμα που έχει καλλιεργήσει ο Πούλιος και τη δικτατορία, στη λογική της
αμφισβητησιακής έκφρασης, είναι αποκύημα αυτού του θερμού, μεταπολιτευτικού
κλίματος και της εορταστικής έξαρσης, παρά της δικτατορικής περιόδου.
Η Νέα ποίηση είναι ένα περιοδικό κατάλληλο για να φιλοξενήσει ένα τέτοιο
ποίημα, αν δεν το έχει εμπνεύσει στον ποιητή, ή ακόμη αν δεν του έχει ζητήσει
να το γράψει. Γιατί το περιοδικό ενδιαφέρεται ολοφάνερα πολύ να καταγράψει το
θερμό και αγωνιστικό πνεύμα της εποχής αναφορικά με την πτώση της Χούντας.
Θα αναφέρω μόνο το ποιητικό αφιέρωμα του δεύτερου τεύχους, τον Δεκέμβρη
του 1974, με θέμα «Η λαϊκή μούσα για το Πολυτεχνείο», όπου συγκεντρώνονται
ποιήματα επώνυμων, αλλά κυρίως ανώνυμων, από αυτά που καρφίτσωσε ο κόσμος στις ανθοδέσμες στο προαύλιο του Πολυτεχνείου ή κόλλησε στα κάγκελα
στην πρώτη επέτειο. «Εμφανίζεται», λέει ο Φωστιέρης, «μια εικόνα αστικής λαϊκής ποίησης» και εννοεί: στίχοι ποιητών περιστασιακών, στίχοι ντοκουμέντο, που
κρατούν τον ήχο της φωνής μιας τέτοιας ποίησης, ακαλλιέργητης και άτεχνης, και
μεταφέρονται αυτούσιοι, χωρίς καμιά ορθογραφική ή άλλη διόρθωση ή ενδιάμεσες περικοπές. Αξίζει ακόμη να προσέξουμε πόσο μοιάζει αυτή η περιγραφή
με αυτήν του Τζακ Κέρουακ για τη νέα αμερικανική ποίηση που εκπροσωπεί και
ο ίδιος∙ εμφανίζεται σε κείμενό του που συμπεριλαμβάνεται στο αφιέρωμα του
μεθεπόμενου τεύχους της Νέας ποίησης: «το να γράψεις ό,τι σου ’ρχεται στο νου,
26. Karen Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές στην ελληνική ποίηση, 1967-1990, ό.π.
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ποίηση γυρισμένη στην πηγή της, στο παιδί ποιητή, πραγματικά της μιλιάς όπως
είπε ο Φερλινγκέτι [...] να δείχνεις τα πράγματα κατευθείαν, αγνά, συγκεκριμένα, χωρίς αφαιρέσεις κι εξηγήσεις».27 Αυτό βέβαια είναι το γνωστό απολιτικό
ύφος αυτής της ποίησης. Έχει σημασία όμως να παρατηρήσουμε πώς ο Σπύρος
Μεϊμάρης στην εισαγωγή του για τους μπητ στο ίδιο τεύχος της Νέας ποίησης το
περιγράφει ως εναλλακτικά πολιτικό: «Η πολιτική είναι η ζωή τους, όπου ωστόσο
υπάρχει αδελφοσύνη και δεν υπάρχουν αρχηγοί, όπου οι λύσεις είναι κοινές, κοινοβιακές, και η ελεύθερη έκφραση βασιλεύει».28
Αν αυτή η πολιτική μεταμφίεση του απολιτικού χαρακτήρα των μπητ, την οποία
επιχειρεί ο Μεϊμάρης, φιλοδοξεί να είναι απάντηση στις αριστερές ενστάσεις που
εκφράζει και η Μαστοράκη, τότε έχει ενδιαφέρον ότι η Νέα ποίηση συναινεί σε
μια τέτοια, πολιτική, παρουσίαση των μπητ. Πάντως η μανία αυτής της γενιάς να
παρουσιάζεται ως γενιά συγγενεύει με την αντίστοιχη του Γκίνσμπεργκ, οπότε η
κραυγή από το διάσημο πια Ουρλιαχτό, «Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου
χαλασμένα απ’ την τρέλα υστερικά, γυμνά», δεν υιοθετείται απλώς κατά συρροή,
αλλά ενίοτε πολιτικοποιείται. Νομίζω πως έτσι θα πρέπει να ερμηνεύσουμε το ότι
στα ποιήματα της Νέας ποίησης συχνά οι ποιητές θέλουν να ουρλιάξουν τη συλλογική τους ταυτότητα, όπως το κάνει ο Τάσος Παππάς σε ποίημά του στο όγδοο
τεύχος: «Να ουρλιάξω την ταυτότητά μου [...] να πω το λόγο μου σε Σας – μόνο
ένα λόγο από τα χείλη της γενιάς μου – αιματοστάλαχτο φτερό μπηγμένο μες το
χώμα. Μια λέξη απ’ τα ραμμένα χείλη της γενιάς μου: Ελευθερία».29
Τα επόμενα αφιερώματα καινούριων ή πάντως νεανικών περιοδικών επιχειρούν
να αναδείξουν μια γενιά ελλήνων μπητ, ασφαλώς από την άποψη του ύφους και
του στυλ πολύ πιο κοντά στον μποεμισμό των Αμερικανών. Βέβαια το Σήμα, που
εκδίδεται από το 1975, το κάνει συνολικότερα και όχι απλώς σε ένα τεύχος-αφιέρωμα. Είναι, για παράδειγμα, εμβληματικής σημασίας η ανατύπωση σε έναν τόμο
των έξι τευχών του προ-δικτατορικού περιοδικού Πάλι. Παρότι στα εισαγωγικά
κείμενα του τόμου της ανατύπωσης, που υπογράφουν τα μέλη της εκδοτικής ομάδας του Πάλι, γίνεται φανερό ότι επρόκειτο για ένα έντυπο με ευρύ πρωτοποριακό
προσανατολισμό, και τελικά μόνο ο Νάνος Βαλαωρίτης αναφέρεται στο «κλίμα του
μπητνικισμού», θα έλεγα ότι είναι κυρίως χάρη στα 1.000 αντίτυπα αυτής της ανατύπωσης του Σήματος, και στην υποκινούμενη από το Σήμα προώθηση, που το Πάλι
κερδίζει μια ιδιαιτέρως ανατιμημένη θέση ως βήμα των ελλήνων μπητ. Για να το
27. Η νέα ποίηση, τχ. 4 (Φεβρ.-Μάρτ. 1975), 68.
28. Ό.π.
29. Τάσος Παππάς, «Χαιρετισμός στη “Νέα Ποίηση”», Η νέα ποίηση, τχ. 8 (Φεβρ.-Μάιος 1976),
162.
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εκφράσω διαφορετικά, τώρα ανοίγει ο δρόμος για να δούμε το Πάλι ως ένα σημαντικό μπητ έντυπο και, αν εξακολουθούμε σήμερα να το μνημονεύουμε ως τέτοιο,
θεωρώ πως είναι κυρίως λόγω αυτής της μεταπολιτευτικής ανατίμησης παρά για
όσα πετυχαίνει στην προ-δικτατορική πρώτη του εμφάνιση. Αυτό που κυρίως συμβαίνει με το Σήμα είναι μια γενναιότατη τροφοδότηση του μύθου της παλιάς ομάδας των ελλήνων μπητ (και τέτοιοι θεωρούνται ο Βαλαωρίτης, ο Κουτρουμπούσης,
ο Πουλικάκος, ο Μακρής, ο Φαληρέας, ο Δενέγρης κ.ά.), που παρουσιάζονται τώρα
ενισχυμένοι από την ευρύτερη δυναμική της αντεργκράουντ κουλτούρας, αλλά και
από σταθερούς συνεργάτες του Σήματος όπως ο Μ. Μήτρας και η Νατάσα Χατζιδάκι. Όλοι αυτοί στεγάζονται συνολικά υπό το όνομα «Σκηνή». Το ένατο, λοιπόν,
τεύχος θα είναι ένα αφιέρωμα σ’ αυτή τη «Σκηνή».
Από την κυκλοφορία του τεύχους προκύπτει μια δίκη για το περιοδικό, για παράβαση του νόμου περί ασέμνου. Οι κατηγορούμενοι αρχικά αθωώθηκαν και δικάστηκαν για δεύτερη φορά μετά την έφεση του αντιεισαγγελέα, στις 10 Ιουνίου 1977.
Οι έλληνες μπητ κερδίζουν έτσι ένα ισχυρότατο εύσημο, που σίγουρα τους βοηθά
να νιώσουν πιο κοντά στους αμερικανούς ομολόγους τους, καθώς ο Γκίνσμπεργκ
δικάστηκε κι αυτός για την πρώτη έκδοση του Ουρλιαχτού. Θα πρέπει να νιώθουν
τουλάχιστον ενθουσιασμό για την περιπέτεια που επιβεβαιώνει τον ανατρεπτικό
τους χαρακτήρα, αν κρίνω από τη λεπτομερειακότατη δημοσίευση των πρακτικών
της δίκης σε επόμενο τεύχος του περιοδικού. Η αμφισβήτηση λοιπόν, μετά την αριστερή αμφισβήτησή της, επανενεργοποιείται σε μια αίθουσα δικαστηρίου, όπου η
ποιήτρια Νατάσα Χατζιδάκι αναλαμβάνει να εξηγήσει στον πρόεδρο πώς έχει η κατάσταση με τους μπητ. Ξεκινά με στοιχεία παρουσίασης της αμερικανικής σκηνής
από το 1952, ο πρόεδρος τη διακόπτει αυστηρά και με την επισήμανση ότι «εδώ δεν
είναι αίθουσα διαλέξεων», η Χατζιδάκι περιορίζεται τώρα στην παρουσίαση των
μπητ στην Ελλάδα, που θεωρεί ότι γίνεται καθυστερημένα και πρώτη φορά από το
Σήμα το 1975. Στην ερώτηση του προέδρου αν πρόκειται για μια καθυστερημένη
μόδα που δεν αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, η Χατζιδάκι απαντά:
[Μπορώ να σας απαντήσω και] νομίζω [...] ότι άργησε το κίνημα των μπητ και
αντεργκράουντ να έρθει στην Ελλάδα. Άργησε, γιατί άργησαν οι προϋποθέσεις
που το γέννησαν. Αυτές οι καταστάσεις που έκαναν τον Κέρουακ ή τον Κόρσο
ή τον Φερλινγκέτι ή τον Γκίνσμπεργκ, που είναι το κατεστημένο αυτή τη στιγμή
στην Αμερική και σαφώς οι νέοι ποιητές δεν τους υπολογίζουν –και καλά κάνουν
εν πάση περιπτώσει–, αυτές οι προϋποθέσεις ήρθαν στην Ελλάδα μετά από 20
χρόνια, όπως μας ήρθε η αμερικάνικη βοήθεια.30
30. Σήμα, τχ. 18 (Ιούλ.-Αύγ. 1977).
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Έκπληκτος ο πρόεδρος για το επιχείρημα, τη ρωτά διευκρινιστικά και προφανώς
ειρωνικά αν είμαστε οι ουραγοί της Αμερικής. Και η Χατζιδάκι αποκρίνεται ότι
οφείλουμε να περάσουμε αυτό το στάδιο ακριβώς για να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί του κόσμου.
Το 1978 η Κατερίνα Γώγου, χωρίς να νοιάζεται καθόλου για το αν θα ξαφνιάσει εντελώς το κοινό της εταιρείας Φίνος Φιλμ, που την είχε γνωρίσει σε ανάλαφρους κινηματογραφικούς ρόλους επιπόλαιης νεαρής, εκδίδει κάτι περίεργα
ποιήματα, στην πρώτη της συλλογή με τίτλο Τρία κλικ αριστερά. Οι «φίλοι της»,
όπως μας τους συστήνει ποιητικά, μοιάζουν πολύ με τα «καλύτερα μυαλά της
γενιάς» του Γκίνσμπεργκ, απ’ το Ουρλιαχτό και πάλι:
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά
που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών
Εξάρχεια Πατήσια Μεταξουργείο Μετς.
Κάνουν ό,τι λάχει.
Πλασιέ τσελεμεντέδων και εγκυκλοπαιδειών
φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους
διερμηνείς σε καμπαρέ της Ζήνωνος
επαγγελματίες επαναστάτες
παλιά τούς στρίμωξαν και τα κατέβασαν
τώρα παίρνουν χάπια και οινόπνευμα να κοιμηθούν
αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Ο βιωματικός τόνος είναι κοινό χαρακτηριστικό των ποιημάτων, σε σημείο που
η συλλογή να μοιάζει με ποιητική αυτοβιογραφία. Η Γώγου ταιριάζει απολύτως
στο προφίλ μιας μπητ ποιήτριας, ειδικά στα σημεία που χρωματίζεται πιο έντονα
το περιβάλλον της πόλης. Ξεχωρίζω, γι’ αυτόν τον λόγο, ένα ποίημα όπου παρουσιάζεται να κάνει μια βόλτα στο Λονδίνο.31
Η ίδια η Γώγου δεν αναφέρεται ποτέ στους μπητ αυτή την εποχή. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι ότι η σχέση στοιχειοθετείται αντίστροφα. Ένας αμερικανός
μπητ ποιητής, ο Τζακ Χίρσμαν (Jack Hirschman), διαβάζει τα ποιήματά της, τα
31. «Κι εδώ. | Και πιο πολύ εδώ οι αραπάδες | σφουγγαρίζουν τα φλέματα απ’ την άσφαλτο | με
τη γλώσσα τους. | Κι εδώ | και πιο πολύ εδώ οι κίτρινοι | ανοίγουν τις πόρτες των HOTELS στους
άσπρους | κι εδώ τα γκαρσόνια | που ξενιτεύτηκαν για να μη γίνουν γκαρσόνια | κουβαλάνε στις πλάτες τους σάντουιτς | κι αμερικάνικα όνειρα | κι εδώ οι άλλοι | μασουλάνε τις πλάτες τα σάντουιτς και
τα όνειρα των ξενιτεμένων | κι εγώ εδώ ξανά –Κατερίνα με λένε– | κομματιάστηκα στα δημόσια πάρκα | αυνανίστηκα στις Ι.Χ. προβολές των πορνό | ξέρασα αίμα και μια άσπρη ξινισμένη σαλάτα | στον
υπόγειο | κι έκλαψα ήσυχα ρίχνοντας το τελευταίο μου δείπνο | στη θλίψη των φραγκομηχανών».
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μεταφράζει στα αγγλικά και το 1983 τα εκδίδει στον εκδοτικό οίκο Night Horn
Books του Σαν Φρανσίσκο. Ο Χίρσμαν παραμένει άγνωστος σε όσους δεν ασχολούνται με την ποίηση των μπητ, αλλά για τους μύστες είναι γνωστός και σημαντικός. Έχει πάντως κάνει ένα αδιόρατο πέρασμα κι απ’ τη δική μου παρουσίαση,
καθώς παρευρέθηκε στην εκδήλωση που μας περιέγραψε ο Σιώτης το 1979 και,
πιο πριν, ήταν στην Ύδρα το 1966. Μάλλον εκεί πρωτοσυνάντησε τη Γώγου.
Έναν μόλις χρόνο μετά την κυκλοφορία της συλλογής Τρία κλικ αριστερά, ο
δημοσιογράφος Γ. Λιάνης μάς πληροφορεί ότι το βιβλίο βρίσκεται στην πέμπτη
έκδοση και έχει πουλήσει 17.000 αντίτυπα.32 Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάπου εδώ αυξάνεται κατακόρυφα το κοινό της ελληνικής ποίησης που ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα αιρετικά ποιήματα. Έχουμε φτάσει αισίως στο 1979 και η χρονιά
έχει να επιδείξει τουλάχιστον έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην πρόσληψη των
μπητ: την έκδοση της ανθολογίας Μεταπολεμική αμερικάνικη ποίηση του Αλέξη
Τραϊανού.
Μανιακός της ποίησης, ο Θεσσαλονικιός Τραϊανός έχει εκδώσει από το 1973
τρεις ποιητικές συλλογές, και έχει να επιδείξει εντυπωσιακές γνώσεις για τους
αμερικανούς ομοτέχνους του. Χωρίς καθόλου να αναφέρεται στο όνομα των
μπητ, παρουσιάζει τον πιο πλήρη κατάλογο ποιητών αυτής της ομάδας που έχει
ποτέ συγκροτηθεί σε ελληνικά μεταφρασμένη ανθολογία, όχι μόνο στην εποχή
του αλλά και για πολλές δεκαετίες αργότερα, αν όχι και έως σήμερα. Ο Ρόμπερτ
Λόουελ (Robert Lowell), που εμπνέεται από τους μπητ, η Ντενίζ Λέβερτοβ
(Denise Levertov), που συνδέεται μαζί τους, ο Άλλεν Γκίνσμπεργκ, ο Λώρενς
Φερλινγκέτι, ο Φίλιπ Λαμάντια (Philip Lamantia), o Γκρέγκορυ Κόρσο, o Γκάρυ Σνάιντερ (Gary Snyder), o Χάρολντ Νορς (Harold Norse) και μερικοί από
τους πιο άγνωστους ποιητές της ομάδας όπως ο Χάουαρντ Νέμεροβ (Howard
Nemerov), ο Ρίτσαρντ Γουίλμπουρ (Richard Wilbur), ο Ρόμπερτ Μπλάι (Robert
Bly), ο Ντόναλντ Τζάστις (Donald Justice), ο Γ. Σ. Μέργουιν (W. S. Merwin) και ο
Τζέιμς Ράιτ (James Wright) συμπεριλαμβάνονται στους ποιητές που ανθολογούνται, 45 συνολικά. Αρκετοί ανήκουν κατά βάση στην ομάδα του κολλεγίου Black
Mountain της Βόρειας Καρολίνα. Οι περισσότεροι από τους μπητ ποιητές που
παρουσιάζονται δεν έχουν μεταφραστεί έως εκείνη τη στιγμή στα ελληνικά, και
πάρα πολλοί δεν ξαναμεταφράζονται από τότε, τουλάχιστον όσο έχω μπορέσει να
ελέγξω. Το βιβλίο του Τραϊανού δεν είναι για αρχάριους, και μπορεί να αναφέρεται σιωπηρά στις προηγούμενες ανθολογίες του Μπουκουμάνη, αλλά δεν ακολουθεί τάσεις. Με μοναδικό αίσθημα μιας ευθύνης που δεν του ανέθεσε κάνεις

32. Γιώργος Λιάνης, «Τα κουρέλια του περιθωρίου δεν τραγουδάνε», Τα Νέα, 11.10.1979.
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άλλος από τη φανατική του αγάπη για την ποίηση, ο Τραϊανός μάς εισάγει σε έναν
κόσμο σχεδόν απολύτως μακρινό και άγνωστο για το ελληνικό κοινό της εποχής.
Ούτε εδώ όμως σταματούν οι εκδηλώσεις του 1979, γιατί ένα από τα μέλη
της παλιάς παρέας των ελλήνων μπητ –για την ακρίβεια, της παρέας που το Σήμα
παρουσίασε ως παλιά– δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει τον χώρο της μπητ
σκηνής σε νεότερους κληρονόμους. Είναι ο Λεωνίδας Χρηστάκης, που, αν και
παραχωρεί ένα κείμενό του στο τεύχος-αφιέρωμα του Σήματος, μια συνεργασία
όχι χωρίς προβλήματα, σπεύδει να παρουσιάσει και τη δική του εκδοχή στο αφιέρωμα «Σχετικά με τους μπητ», στο 18ο τεύχος του δικού του Ιδεοδρόμιου, περιοδικού που εκδίδεται από το 1978. Κατά τη γνώμη μου, αν το αφιέρωμα του Σήματος στη «Σκηνή» είναι το βασικό διάβημα για να τροφοδοτηθεί ο «μύθος» των
ελλήνων μπητ στη Μεταπολίτευση, οι επόμενες κινήσεις του Χρηστάκη είναι το
στοιχείο που λείπει, ώστε η δράση των ελλήνων μπητ, δηλαδή η δράση του ίδιου
και αυτών που θεωρεί συνοδοιπόρους του, να αποκτήσει παρελθόν και ιστορία
που ανάγεται στο 1958, προγόνους (κάποτε ακόμη και ανυπόστατους) και μια
μεγεθυμένη λάμψη.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως, όσο οδεύουμε προς το τέλος της περιόδου που
εξετάζουμε, τα έντυπα που εκδίδει ο Χρηστάκης καταφέρνουν όχι μόνο να κάνουν ευρύτερα γνωστή –ως έναν βαθμό– τη λογοτεχνία των μπητ, αλλά και να
καταγραφούν ως φορείς αυτής της ανταπόκρισης. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία των αδερφών Κατσιμίχα, που αυτή την εποχή είναι φοιτητές στην Πάντειο,
και θυμούνται: «Εκείνο το βράδυ του ’71 [στο σπίτι ενός φίλου μεγαλύτερου σε
ηλικία], με οδηγό το Panderma [περιοδικό που εκδίδει ο Χρηστάκης], διάβασαν
για πρώτη φορά μεταφρασμένα ποιήματα του Άλλεν Γκίνσμπεργκ και του Γκρέγκορυ Κόρσο και ένα απόσπασμα από Τζακ Κέρουακ. Και άρχισαν να διακρίνουν
τη συγγένεια των Beat ποιητών με τους στίχους των Doors, του Λου Ριντ, των
Rolling Stones».33 Οι αδερφοί Κατσιμίχα δεν είναι οι μόνοι: το 1980, ο Λάκης
Παπαδόπουλος, ο «Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ» δηλαδή, μελοποιεί το Ουρλιαχτό
του Γκίνσμπεργκ και συμβάλλει στην ευρύτερη διάδοσή του.
Η πρόσληψη των μπητ στη Μεταπολίτευση συνιστά ένα φαινόμενο κάθε άλλο
παρά ενιαίο. Σχεδόν η κάθε περίπτωση που παρουσίασα αποτελεί μια χωριστή
κατηγορία, από την άποψη ότι από όλους αυτούς τους δρόμους δεν προέκυψαν
διασταυρώσεις προσδοκιών ή τελεσφόροι συγκερασμοί, αλλά μάλλον αποκλί33. Γιώργος Σκίντσας, «Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας: Επιστροφή στους Beat ποιητές», Το
Βήμα, 29.4.2012. Οι αδερφοί Κατσιμίχα, ωστόσο, δεν θυμούνται ακριβώς τη χρονολογία, γιατί η
πρώτη περίοδος του Panderma ξεκινάει τον Νοέμβριο του 1972. Το τεύχος-αφιέρωμα στους μπητ
ήταν το έβδομο, που βγαίνει το 1973 (σίγουρα μετά τον Μάιο, αν κρίνουμε από τον μήνα έκδοσης
του προηγούμενου τεύχους).
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νουσες προοπτικές. Κι όλα αυτά με κάνουν να σκέφτομαι ότι οι φυλές των νέων
της Ελλάδας, που μια μέρα ξύπνησαν και δεν είχαν ραμμένα στόματα, απόλαυσαν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν με τον δικό τους τρόπο καλλιτεχνικές τάσεις
αντισυμβατικές, όχι μόνο σαν νέοι που ήταν, αλλά σαν νέοι που είχαν πριν στερηθεί αυτή τη δυνατότητα και τώρα μπορούσαν να την αναπτύξουν. Και όλα αυτά
στάθηκαν μόνο η αρχή μιας μεγάλης και διαρκώς ανανεούμενης ιστορίας.
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜ Α

Αυτόνομες εκδόσεις ελληνικά μεταφρασμένων έργων μπητ λογοτεχνίας 1974-1983
1974
Αντρέι Βοζνισιένσκι, Σύγχρονη ποίηση, εισαγ.-μτφρ. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ,
Μπουκουμάνης (Εκδόσεις Τσέπης)
Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Σύγχρονη ποίηση, εισαγ.-μτφρ. Τζένη Μαστοράκη,
Μπουκουμάνης (Εκδόσεις Τσέπης)
1975
Τζακ Κέρουακ, Σκόρπια ποιήματα, μτφρ. Σταύρος Αντωνίου, Κούρος, 21977
Γκρέγκορυ Κόρσο, Η Αγνή Κυρά του Μπράττλ και άλλα ποιήματα, μτφρ. Σταύρος
Αντωνίου, Κούρος
1976
Claude Pélieu, Carl Weissner, William S. Burroughs και Theo Romvos,
Τηλεφυματίωση (So Who Owns the Death TV?), μτφρ. Τέος Ρόμβος, Πολιτεία
1978
Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Ποιήματα, μτφρ. Άρης Μπερλής, Άκμων
1979
Τζακ Κέρουακ, Σκόρπια ποιήματα, μτφρ. Σταύρος Αντωνίου, Μη Άμεση
Επανάσταση
1980
Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Ποιήματα, μτφρ. Άρης Μπερλής, Συνέχεια
Τζακ Κέρουακ, Οι υπόγειοι, μτφρ. Λευκή Γιαννοπούλου, Υπό Σκέψη
Fuck You: Underground Ποίηση, μτφρ. Δημήτρης Ξένος, Απόπειρα [ανθολογία]
1981
Τζακ Κέρουακ, Πικ, μτφρ. Μίνα Παιδαράκη, Υπό Σκέψη
Τζακ Κέρουακ, Στο δρόμο, μτφρ. Δήμητρα Νικολοπούλου, Πλέθρον
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Junky, μτφρ. Νίκος Πρατσίνης και Ντίνα Σώτηρα, Απόπειρα
Ρίτσαρντ Μπρότιγκαν, Το τέρας των Χώκλιν, μτφρ. Άλκης Παπαδογιάννης,
Γράμματα
Ανθολογία Μπητ Λογοτεχνίας, τ. Α΄: Κέρουακ, Μπάροουζ, μτφρ. Γιάννης Τζώρτζης,
Ιουλία Ραλλίδη και Κώστας Ματσούκας, Ελεύθερος Τύπος
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Ανθολογία Μπητ Λογοτεχνίας, τ. Β΄: Γκίνσμπεργκ, Κόρσο, μτφρ. Γιάννης Τζώρτζης,
Ιουλία Ραλλίδη, Ελεύθερος Τύπος
Λογοτεχνικά Κείμενα και Θεωρία, τ. 4: Σύγχρονη Αμερικανική Λογοτεχνία, μτφρ.
Αντρέας Κανελλίδης και Ιουλία Ραλλίδη, Αιγόκερως [περιλαμβάνει αποσπάσματα από Το γυμνό γεύμα του Μπάροουζ, το Ψάρεμα της πέστροφας... του
Μπρότιγκαν και το Δόκτωρ Σαξ του Κέρουακ]
1982
Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Πλουτώνια Ωδή και άλλα ποιήματα 1977-1980, μτφρ. Τάσος
Σαμαρτζής, Απόπειρα
Τζακ Κέρουακ, Μοναχικός ταξιδιώτης, μτφρ. Γιώργος Τασσόπουλος, Πλέθρον
Τζακ Κέρουακ, Οι υποχθόνιοι, μτφρ. Ιουλία Ραλλίδη, Πλέθρον
Γκρέγκορυ Κόρσο, Ποιήματα, μτφρ. Κώστας Γιαννουλόπουλος και Φώτης Αθέρας,
Νεφέλη
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Απολυμαντής!, μτφρ. Νίκος Μπαλής, Ελεύθερος Τύπος
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Ηλεκτρονική επανάσταση, μτφρ. Γιώργος Γούτας, Ελεύθερος
Τύπος
Ρίτσαρντ Μπρότιγκαν, Η έκτρωση, μτφρ. Ρένα Χατχούτ [= Αλεξάνδρα
Παπαχλιμίτζου], Γράμματα
Ρίτσαρντ Μπρότιγκαν, Ποιήματα, μτφρ. Κώστας Γιαννουλόπουλος, Νεφέλη
Λώρενς Φερλινγκέτι, Ποιήματα, μτφρ. Κώστας Γιαννουλόπουλος και Φώτης
Αθέρας, Νεφέλη
Λώρενς Φερλινγκέτι, Ατέλειωτη ζωή, μτφρ. Γιώργος Μπλάνας, Άρδην
Αμερικάνικη Ομοφυλόφιλη Ποίηση, μτφρ. Ανδρέας Αγγελάκης, Οδυσσέας
[περιλαμβάνει έργα των Άλλεν Γκίνσμπεργκ και Χάρολντ Νορς]
1983
Άλλεν Γκίνσμπεργκ, Ποιήματα, μτφρ. Πάνος Πανασσής, Εκδοτική Θεσσαλονίκης
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Η βίβλος των αναπνοών, μτφρ. Γιώργος Γούτας, Απόπειρα
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Λιθόστρωτοι κήποι, μτφρ. Νίκος Μπαλής, Απόπειρα
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Blade Runner: Μια ταινία, μτφρ. Γιώργος Γούτας, Απόπειρα
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Ο Α Πουκ είναι εδώ, Γιώργος Γούτας, Ελεύθερος Τύπος
Ουίλιαμ Μπάροουζ, Κλωντ Παλιέ και Καρλ Βάισνερ, Σε ποιον ανήκει λοιπόν η
θανατηφόρος TV?, μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης, Ελεύθερος Τύπος
Σύγχρονοι Αμερικανοί Ποιητές, επιλογή-εισαγ.-μτφρ. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ,
Ύψιλον [περιλαμβάνει έργα των: Γκρέγκορυ Κόρσο, Ρόμπερτ Κρίλι (Robert
Creeley), Φίλιπ Λαμάντια, Ντενίζ Λέβερτοβ]
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Η πρόσληψη της αμερικανικής πολιτιστικής παραγωγής
και η πολιτική λειτουργία της μαζικής κουλτούρας
στη λογοτεχνία της Μεταπολίτευσης

Η

πρόσληψη των αμερικανικών πολιτιστικών προϊόντων είναι ένα σύνθετο
και αντιφατικό φαινόμενο στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Στόχος της
παρουσίασής μου είναι να εξετάσω πώς στοιχεία της μαζικής αμερικανικής κουλτούρας γίνονται δεκτά στο πολιτιστικό πεδίο της Μεταπολίτευσης μέσα από μια
πολιτική ανάγνωση που συνδέεται με στρατηγικές της αντικουλτούρας.
Κάποιες παράμετροι έχουν διαμορφωθεί ήδη από τις δεκαετίες του 1950 και
1960, όταν στην Ελλάδα κυριαρχούν σταδιακά προϊόντα των αμερικανικών πολιτιστικών βιομηχανιών. Αυτό γίνεται από διαφορετικούς διαύλους: στο πλαίσιο
του Ψυχρού Πολέμου, πολιτιστικά αγαθά της υψηλής κουλτούρας προωθούνται
και από αμερικανικές υπηρεσίες και διεθνείς θεσμούς χρηματοδοτούμενους από
την αμερικανική κυβέρνηση, με στόχο την αμερικανική πολιτιστική κυριαρχία.1
Από την άλλη, διαδίδεται η εμπορική αμερικανική κουλτούρα, όπως η ποπ μουσική, ο κινηματογράφος του Χόλλυγουντ και τα λαϊκά λογοτεχνικά είδη, όπως
το αστυνομικό και η επιστημονική φαντασία.2 Τέλος, η ανάδειξη κάποιων μπητ
ποιητών αποτελεί τον δίαυλο για την εισαγωγή αυτού του είδους της ποίησης σε
έναν στενό κύκλο ποιητών και καλλιτεχνών που κινούνται γύρω από περιοδικά

1. Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ο «άλλος» Ψυχρός Πόλεμος: Η αμερικανική πολιτιστική διπλωματία στην
Ελλάδα, 1953-1973, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019∙ Στρατής Μπουρνάζος,
«Το Congress for Cultural Freedom (CCF) και η δραστηριότητά του στην Ελλάδα, 1950-1967:
Πολιτιστικός Ψυχρός Πόλεμος και αντικομμουνισμός», διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο, 2019∙ Despina Lalaki, «The Cultural Cold War
and the New Women of Power: Making a Case based on the Fulbright and Ford Foundations in
Greece», Histoire@Politique, τχ. 35 (Μάιος-Αύγ. 2018), https://www.histoire-politique.fr/index.
php?numero=35&rub=dossier&item=326 (τελευταία επίσκεψη, 26.3.2020).
2. Mary Nolan, The Transatlantic Century: Europe and America, 1890-2010, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2012, 239-244.
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όπως το Πάλι και Το άλλο στην τέχνη.3 Οι καλλιτέχνες αυτοί υιοθετούν την απολίτικη αποστασιοποίηση των μπητ,4 τις ανατρεπτικές πολιτιστικές πρακτικές και
τη γραφή τους.5
Η πρόσληψη της αμερικανικής κουλτούρας γίνεται πιο αμφίθυμη με την επιβολή της δικτατορίας και την ανάπτυξη του κινήματος της αντικουλτούρας στις
ΗΠΑ, στο οποίο πρωταγωνιστούν και μπητ ποιητές όπως ο Γκίνσμπεργκ. Βασικό
χαρακτηριστικό της αντικουλτούρας είναι η συνειδητή και επιτελεστική χρήση
προϊόντων της πολιτιστικής βιομηχανίας που απευθύνονται στο μαζικό κοινό ή
στοιχείων από κάποιες υποκουλτούρες, προκειμένου να καταστεί σαφής η αντίθεση προς την κυρίαρχη κουλτούρα.6 Η αμερικανική αντικουλτούρα διαδίδεται σε
όλο και ευρύτερα στρώματα του ελληνικού κοινού, κυρίως μέσω των underground
περιοδικών και των ξένων εντύπων. Ταυτόχρονα, η πρόσληψη πολιτιστικών προϊόντων, όπως η ροκ μουσική, η ένδυση, ο κινηματογράφος των δημιουργών και
η μπητ λογοτεχνία, αποκτά πολιτικά χαρακτηριστικά.7 Από την άλλη, η μαζική
αμερικανική κουλτούρα καταδικάζεται στην Ελλάδα και διεθνώς ως μέσο πολιτιστικής αλλοτρίωσης και πολιτιστικού ιμπεριαλισμού, χωρίς να ανακόπτεται η
διάδοσή της.8 Η καχυποψία προς την αμερικανική κουλτούρα έγινε εντονότερη
μετά την αποκάλυψη, το 1968, ότι το Congress for Cultural Freedom χρηματο3. Μορφία Μάλλη, Στον δρόμο των Beat: Μια ανάγνωση της ποίησης του Λευτέρη Πούλιου,
Αθήνα, Futura, 2016, 25-28∙ Maria Nikolopoulou, «The transfer and appropriations of the Beat generation in Greece», στο Harri Veivo, Petra James, Dorota Walczak-Delanois (επιμ.), Beat Literature
in a Divided Europe, Leiden/Βοστόνη, Brill-Rodopi, 2019, 101-131: 103-110.
4. Robert Holton, «“The sordid hipsters of America”: Beat culture and the folds of heterogeneity»,
στο Jennie Skerl (επιμ.), Reconstructing the Beats, Νέα Υόρκη, Palgrave Macmillan, 2004, 11-26: 14.
5. Nikolopoulou, «The transfer and appropriations of the Beat generation in Greece», ό.π., 105-114.
6. Για έναν ορισμό της αντικουλτούρας, βλ. David Farber «Building the counterculture, creating right livelihoods: The counterculture at work», The Sixties: A Journal of History, Politics and
Culture, τ. 6, τχ. 1 (2013), 1-24: 2-3. Για τη σχέση υποκουλτούρας και αντικουλτούρας, βλ. Dimitris
Papanikolaou, Singing Poets: Literature and Popular Music in France and Greece, Οξφόρδη, Legenda, 2007, 134-135.
7. Κωστής Κορνέτης, Τα παιδιά της δικτατορίας: Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτικές
και η μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Αθήνα, Πόλις, 2015, 329402, 428-436∙ Karen Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές στην ελληνική ποίηση, 1967-1990,
μτφρ. Παλμύρα Ισμυρίδου, Αθήνα, Άγρα, 2002, 121-144∙ Μαρία Νικολοπούλου, «Η αμήχανη ανάδυση του Underground και το αίτημα της διπλής πρωτοπορίας στο λογοτεχνικό πεδίο της Μεταπολίτευσης», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα
στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 263-282: 268-271.
8. Herbert I. Schiller, Mass Communication and American Empire, Νέα Υόρκη, Augustus M.
Kelley, 1969∙ Ariel Dorfman και Armand Mattelart, How to Read Donald Duck: Imperialist Ideology in the Disney Comic, Νέα Υόρκη, International General Editions, 1975∙ Tanner Mirrlees, Global Entertainment Media: Between Cultural Imperialism and Cultural Globalization, Νέα Υόρκη,
Routledge, 2013, 21-25∙ Nikolaos Papadogiannis, Militant Around the Clock?: Left-Wing Youth Pol-
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δοτούνταν από τη CIA.9 Αντίστοιχα, η αποκάλυψη από τον Λεωνίδα Χρηστάκη
το 1972 των υποτρόφων του Ιδρύματος Φορντ (Ford Foundation) στην Ελλάδα,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν αρκετοί αριστεροί συγγραφείς, πανεπιστημιακοί και διανοούμενοι, φανέρωσε την έκταση της επιρροής της αμερικανικής
πολιτιστικής διπλωματίας στο λογοτεχνικό πεδίο και ενέτεινε την καχυποψία, σε
μια περίοδο που το ζήτημα της ενσωμάτωσης της αντικουλτούρας στο κατεστημένο είχε ήδη αρχίσει να τίθεται διεθνώς.10
Άλλοι λογοτέχνες της περιόδου που συνδέονται με το αντεργκράουντ και την
πρωτοπορία, όπως είχε διαμορφωθεί στα περιοδικά που εκδίδονταν κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας,11 υιοθετούν στοιχεία της μαζικής κουλτούρας, όπως το
θρίλερ, την επιστημονική φαντασία και το αστυνομικό, εντάσσοντάς τα σε ένα
πλαίσιο που ανατρέπει τις κειμενικές συμβάσεις τους με τη χρήση υπερρεαλιστικών και πρωτοποριακών τεχνικών. Αντλούν από είδη που συνδέονται στενά με τη
μαζική κουλτούρα, δηλαδή προϊόντα των πολιτιστικών βιομηχανιών με εμπορική
στόχευση, όπως τον εμπορικό κινηματογράφο και τα κόμικς. Αμφισβητούν έτσι
τη διάκριση υψηλής και χαμηλής κουλτούρας, τα όρια και τις ιεραρχήσεις του
λογοτεχνικού πεδίου και το αίτημα της ελληνικότητας. Αυτή η πρωτοποριακή
χρήση της μαζικής κουλτούρας αποκτά πολιτική διάσταση, υπό το πρίσμα μιας
διπλής πρωτοπορίας, μιας τέχνης που θα αμφισβητεί τόσο στο λογοτεχνικό όσο
και στο πολιτικό πεδίο.
Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύεται το 1976 το κείμενο Για μια επαναστατική παρα-τέχνη: Μια συζήτηση του Άδωνη Κύρου και του Δημήτρη Παναγιωτάτου.12 Ο
itics, Leisure and Sexuality in Post-Dictatorship Greece, 1974-1981, Νέα Υόρκη, Berghahn Books,
2015, 147-149.
9. Μπουρνάζος, «Το Congress for Cultural Freedom», ό.π., 259.
10. Λεωνίδας Χρηστάκης, «Οι λαβόντες χορηγία από το ίδρυμα Φορντ κατά τα έτη 1968-1972»,
Panderma, τχ. 3 (Ιαν. 1973), χ.σ.∙ Λεωνίδας Χρηστάκης, «Ford Foundation: Σημειώσεις για εκτενέστερη έρευνα», Panderma, τχ. 1 (Νοέμ. 1972), χ.σ.∙ Λιλή Ζωγράφου, «Ανοικτή επιστολή προς τους
επιχορηγούμενους από το ίδρυμα Φορντ», Panderma, τχ. 2 (Δεκ. 1972), χ.σ. Βλ. επίσης στο περιοδικό Panderma, στο τχ. 3 (Ιαν. 1973): Λιλή Ζωγράφου, «Ford Foundation continued: Μια επιστολήαίτηση για επιχορήγηση», χ.σ.∙ Κλωντ Ζυλιέν, «Ο ρόλος των ιδρυμάτων» (μτφρ. Νίκος Καραμανλής)
και «Διογένης Αθήνα 71», χ.σ.∙ Ευθύμιος Παπανικολάου, «Ο ρόλος του Ιδρύματος Φορντ», χ.σ.
11. Η πρωτοπορία της δεκαετίας του 1960 αντλεί στοιχεία από τις ιστορικές πρωτοπορίες της
δεκαετίας του 1920, κυρίως τον υπερρεαλισμό, τονίζοντας τον πειραματικό και γλωσσοκεντρικό
χαρακτήρα της γραφής. Οι αντεργκράουντ λογοτέχνες υιοθετούν αντισυμβατικές κοινωνικές και
καλλιτεχνικές πρακτικές, διεκδικούν την ένωση τέχνης και ζωής, αμφισβητώντας την αυτονομία
της λογοτεχνίας και διεκδικώντας αισθητική και πολιτική ρήξη∙ βλ. Νικολοπούλου, «Η αμήχανη
ανάδυση του Underground», ό.π., 268-271.
12. Άδωνης Κύρου και Δημήτρης Παναγιωτάτος, Για μια επαναστατική παρα-τέχνη: Μια συζήτηση του Άδωνη Κύρου και του Δημήτρη Παναγιωτάτου, Αθήνα, Πλειάς, 1976. Προδημοσίευση απο-
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Κύρου (1923-1985) και ο Παναγιωτάτος (γενν. 1949)13 συζητούν για την πολιτική λειτουργία ειδών της μαζικής κουλτούρας, όπως το αστυνομικό μυθιστόρημα
και η επιστημονική φαντασία. Συνδέουν το πρωτοποριακό αίτημα για τη σύνδεση
τέχνης και ζωής με την αμφισβήτηση της αυτονομίας της τέχνης. Από αυτή την
άποψη η χρήση της παρα-τέχνης, όπως την ονομάζουν, δηλαδή της τέχνης που
δεν θεωρείται αυτόνομη γιατί υποτάσσεται στην εμπορικότητα και στον τεχνολογικό πολιτισμό, θεωρείται ένα μέσο για την αμφισβήτηση του λογοτεχνικού
πεδίου και οδηγεί στην πολιτικοποίηση αυτών των ειδών της μαζικής κουλτούρας. Η συζήτηση αυτή συνδέεται, διεθνώς, με τον προβληματισμό σχετικά με την
πρωτοποριακή τέχνη και την υιοθέτησή της από το κίνημα της αντικουλτούρας
στα τέλη της δεκαετίας του 1960, σε μια περίοδο που η μαζική τέχνη καθιερώνεται και προωθείται από τις πολιτιστικές βιομηχανίες. Αντίστοιχα, κάποιοι εκπρόσωποι των ιστορικών πρωτοποριών είχαν υιοθετήσει στοιχεία της αμερικανικής
κουλτούρας στη δεκαετία του 1920, ακριβώς επειδή ήταν στενά δεμένη με τις
πολιτισμικές βιομηχανίες.14
Έτσι, μετά τη δικτατορία, σε μια περίοδο εντονότατου αντιαμερικανισμού, οι
συγγραφείς της πρωτοπορίας υιοθετούν προϊόντα της ηγεμονικής πολιτιστικής
βιομηχανίας πολιτικής δύναμης, και τα ανασημασιοδοτούν ώστε να γίνουν μέσα
της τοπικής πολιτικής αμφισβήτησης.15 Ενδεικτικά αναφέρω το Γκουντ μπάι μίστερ Παπ (1976) του Νίκου Πλατή, το Εν αγκαλιά de Κρισγιαούρτι y otros ταχυδράματα y historias περίεργες (1978) του Πάνου Κουτρουμπούση, το Συνάντησέ
την, το βράδυ (1979) της Νατάσας Χατζιδάκι.16 Oι συγγραφείς τους, με εξαίρεση
τον Κουτρουμπούση, είναι νέοι που πρωτοεμφανίζονται στα αντεργκράουντ περιοδικά στη διάρκεια της δικτατορίας. Όλοι είχαν ζήσει στο εξωτερικό και είχαν
και θεωρητική γνώση της πρωτοπορίας. Γνώριζαν λοιπόν τις συζητήσεις για τη
σπασμάτων στο Άδωνις Κύρου και Δημήτρης Παναγιωτάτος, «Για μια επαναστατική παρα-τέχνη»,
Αντί, τχ. 33 (29 Νοεμ. 1975), 38-40.
13. Ο Παναγιωτάτος το 1971 εξέδωσε το περιοδικό Φάσμα: Το φανταστικό στην τέχνη, που
κυκλοφόρησε δύο τεύχη. Το 1973 (;) δημοσίευσε το άρθρο «Η φρίκη στο σινεμά: Ταινίες τρόμου»,
Κούρος, χ.χ. Από το 1975 επιμελήθηκε τη σειρά επιστημονικής φαντασίας των εκδόσεων Μπουκουμάνη.
14. Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism,
Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1987, 59-62, 142-167.
15. Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές, ό.π., 126-154. Πβ. Huyssen, After the Great Divide, ό.π., 142, για την πολιτική πρόσληψη της Pop Art στη Γερμανία. Αντίστοιχα, για τα εικαστικά
στην Ελλάδα, βλ. Έλενα Χαμαλίδη, «Το πρωτοποριακό αίτημα της “ένωσης τέχνης και ζωής” στην
ελληνική σύγχρονη τέχνη κατά την περίοδο 1960-1980», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης
(επιμ.), Μεταπολίτευση, ό.π., 283-301.
16. Αντίστοιχα, Μαρία Μήτσορα, «Ο μαγευτικός φακός», Σήμα, τχ. 9 (Σεπτ. 1975), και Μαρία
Μήτσορα, Άννα, να ένα άλλο, Αθήνα, Πατάκης, 2007 (11978), 49-64.
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χρήση του καθημερινού, του λαϊκού και του χαμηλού στην τέχνη, καθώς και την
πολιτική τους διάσταση.
Θα εξετάσω πιο αναλυτικά τα κείμενα αυτά, εστιάζοντας στο πώς υιοθετούν
τα λαϊκά λογοτεχνικά είδη για να τα ανατρέψουν. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα
στην προϊστορία του κάθε είδους, προκειμένου να δείξω την περιθωριακή τους
θέση στο λογοτεχνικό πεδίο και πώς αυτά τα κείμενα υιοθετούν τις συμβάσεις
τους, προκειμένου να τις ανανοηματοδοτήσουν πολιτικά.
Η ιστορία μυστηρίου έχει μακρά παρουσία στην ελληνική λογοτεχνία από τον
19ο αιώνα, αλλά γύρω στον μεσοπόλεμο συνδέεται στενά με τη λογοτεχνία του
Τύπου και τις μεταφράσεις αμερικανικών αστυνομικών διηγημάτων και μυθιστορημάτων.17 Διεθνώς, το αστυνομικό μυθιστόρημα συγκαταλέγεται στα είδη της
χαμηλής κουλτούρας,18 και αντιμετωπιζόταν με καχυποψία από το πολιτιστικό
κατεστημένο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, λόγω του φόβου της αλλοτρίωσης
της εθνικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας, ήδη από τον μεσοπόλεμο.19 Αντίστοιχα,
η Αριστερά το θεωρεί μέσο διαφθοράς της εργατικής τάξης.20
Κατά τη μεταπολεμική περίοδο αμερικανικές αστυνομικές ιστορίες συνέχισαν
να δημοσιεύονται στον Τύπο με μεγάλη επιτυχία, ενώ καθιερώνονται και έλληνες
συγγραφείς του είδους, όπως ο Γιάννης Μαρής. Ταυτόχρονα, από τη δεκαετία
του 1950, οι εκδόσεις Πεχλιβανίδη δημιουργούν τη σειρά «Αστυνομικά βιβλία
τσέπης», με άγγλους και αμερικανούς συγγραφείς, ενώ από το 1960 οι εκδόσεις
Γαλαξίας περιλαμβάνουν αστυνομική λογοτεχνία από άγγλους, γάλλους και αμερικανούς συγγραφείς στον κατάλογό τους. Από το 1970 η σειρά «Βίπερ» των εκδόσεων Πάπυρος εκδίδει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα κάθε Σάββατο, το οποίο
τυπώνεται σε φθηνό χαρτί και διακινείται εκτός του παραδοσιακού δικτύου των
βιβλιοπωλείων, μέσω των περιπτέρων. Έτσι, το αστυνομικό συνδέεται ακόμη
17. Δημήτρης Χανός, Ο περιοδικός Τύπος και το αστυνομικό μυθιστόρημα: Προέλευση και πορεία της αστυνομικής φιλολογίας, Αθήνα, [αυτοέκδοση], 1979∙ Φίλιππος Φιλίππου, Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας: Ο Γιάννης Μαρής και οι άλλοι, Αθήνα, Πατάκης, 2018.
18. Michelle Denise Smith, «Soup cans and love slaves: National politics and cultural authority
in the editing and authorship of Canadian pulp magazines», Book History, τχ. 9 (2006), 261-289:
262, 263-266.
19. Smith, «Soup cans and love slaves», ό.π., 262, 271∙ Claire Gorrara, «Narratives of protest
and the “Roman Noir” in post-1968 France», French Studies, τ. 54, τχ. 3 (2000), 313-325: 313∙
Φιλίππου, Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ό.π.∙ George Orwell, «Raffles and Miss
Blandish», Horizon (Λονδίνο), τ. 10, τχ. 58 (Οκτ. 1944), 232-244, διαθέσιμο και στο https://www.
orwellfoundation.com/ (τελευταία επίσκεψη, 11.4.2020).
20. Maxim Gorky, «Soviet literature: Address delivered to the first All-Union Congress of Soviet
Writers, August 17, 1934», On Literature, Μόσχα, Progress Publishers, 1970, 228-267: 237-239.
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εντονότερα με τη λαϊκή κουλτούρα και προβάλλεται ως ένα λογοτεχνικό είδος που
προορίζεται για άμεση κατανάλωση, ως εμπορικό παρά ως καλλιτεχνικό προϊόν.
Από την άλλη πλευρά, ήδη στη διάρκεια της δικτατορίας, η αστυνομική λογοτεχνία διαβάζεται από κάποια μέλη του νεανικού κοινού στο πλαίσιο μιας πολιτικοποίησης των λαϊκών ειδών και της αμφισβήτησης των ορίων του λογοτεχνικού κανόνα και του λογοτεχνικού πεδίου. Είναι ενδεικτική η ομιλία του Δημήτρη
Παναγιωτάτου «Το αστυνομικό μυθιστόρημα» (28.11.1969) στη σειρά ομιλιών
του πρωτοποριακού περιοδικού Λωτός.21 Μεταπολιτευτικά, οι Κύρου και Παναγιωτάτος αναγνωρίζουν την πολιτική δυναμική του είδους, ειδικά όσον αφορά τον
Ντάσιελ Χάμετ (Dashiell Hammett) και το νουάρ.22
Την ίδια περίοδο εκδίδεται από τον Νίκο Πλατή (γενν. 1951) το έργο του
Γκουντ μπάι μίστερ Παπ: Μυθιστορία πανικού (1976),23 το οποίο χρησιμοποιεί τις
συμβάσεις της αστυνομικής ιστορίας για να τις ανατρέψει σε κειμενικό και ιδεολογικό επίπεδο. Ο Πλατής εμφανίστηκε στη διάρκεια της δικτατορίας στα περιοδικά του Λεωνίδα Χρηστάκη, με ποίηση και μικρά πεζά που έδιναν έμφαση στο
οπτικό στοιχείο. Ένα τεύχος του Κούρου το 1975 είναι αφιερωμένο σε αυτόν.24
Έζησε κατά διαστήματα στο Παρίσι, από το 1972 ώς το 1977, και δημοσίευσε
το περιοδικό κόμικς Χαρακίρι το 1974, έχοντας ως πρότυπο το γαλλικό ομώνυμο
περιοδικό.25 Το Γκουντ μπάι μίστερ Παπ είναι το μόνο μυθιστόρημα που έγραψε,
ενώ έχει έκτοτε πειραματιστεί λογοτεχνικά με το είδος της λεξικογραφίας.
Το μυθιστόρημα έχει δύο πρωταγωνιστές: έναν κατά συρροή δολοφόνο, τον
«παρανοϊκό πυγμάχο», όπως τον ονομάζει η αστυνομία, και τον υπαστυνόμο που
τον καταδιώκει. Τα θύματα είναι ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας, ορισμένα από
τα οποία ανήκουν στην «Eθνοσοσιαλιστική Οργάνωση η Χρυσή Καρφίτσα». Ο
υπαστυνόμος παρουσιάζεται ως ένας ανίκανος, κομφορμιστής μικροαστός, που
υιοθετεί πλήρως την κρατική ιδεολογία και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.
Η αντιστροφή των αξιών της τυπικής αστυνομικής ιστορίας είναι εμφανής: οι
κρατικοί θεσμοί και οι εκπρόσωποί τους είναι διεφθαρμένοι και εγκληματικοί,
ενώ ο δολοφόνος αποκαθιστά τις κοινωνικές αξίες, αν και δηλώνει ότι δεν θέλει
21. «Πρόγραμμα ομιλιών περιοδικού Λωτός». Ευχαριστώ τον Κωστή Τριανταφύλλου που μου
παραχώρησε αντίγραφο του προγράμματος ομιλιών από το αρχείο του.
22. Κύρου και Παναγιωτάτος, Για μια επαναστατική παρα-τέχνη, ό.π., 78.
23. Νίκος Πλατής, Γκουντ μπάι μίστερ Παπ: Μυθιστορία πανικού, Αθήνα, [αυτοέκδοση], 1976∙
οι παραπομπές στο κείμενο αναφέρονται σε αυτή την έκδοση.
24. Νίκος Πλατής, «Μικρή περιγραφή της επιστροφής του», Κούρος, τχ. 36 (1975), χ.σ.∙ το
τεύχος είναι ολόκληρο αφιερωμένο στον Πλατή, περιέχει κυρίως κόμικ.
25. Soloup, «Συνέντευξη του Νίκου Πλατή», Γαλέρα, http://galera.gr/magazine/modules/articles/article.php?id=1862. (νεκρός σύνδεσμος, τελευταία επίσκεψη 12.9.2012)∙ Λεωνίδας Χρηστάκης, «Nίκος Πλατής», Κούρος, τχ. 36 (1975), οπισθόφυλλο.
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να χτίσει καμία νέα κοινωνία, όραμα έχει την ανατροπή (σ. 33), ενώ τα κίνητρά
του μοιάζουν περισσότερο προσωπικά. Αλλά το «προσωπικό είναι πολιτικό». Η
βία μοιάζει ως εκδίκηση για την κρατική βία των θεσμών και συνδέεται με το
αποσιωπημένο τραύμα του Eμφυλίου, που αναδύεται με αναφορές στο παρελθόν
ή με παράλογες εικόνες.26 Ενδεικτικά, στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή της «Eθνοσοσιαλιστικής Οργάνωσης η Χρυσή Καρφίτσα», ο δολοφόνος εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε πεμπτοφαλαγγίτη, κρατώντας ένα ομοίωμα του κεφαλιού του
Βελουχιώτη προς τέρψη των θαμώνων.
Η αντιστροφή αυτή των αξιών συνδέεται με το είδος του νεο-πολάρ, που αναπτύσσεται στη Γαλλία εκείνη την περίοδο, από αριστερούς συγγραφείς απογοητευμένους από τα επακόλουθα του Μάη του ’68.27 Όπως το νεο-πολάρ ή το ιταλικό giallo συνέδεαν το έγκλημα με το αποσιωπημένο αποικιακό ή φασιστικό
παρελθόν αντίστοιχα,28 το συλλογικό τραύμα του Εμφυλίου αποτελεί τη ρίζα του
προσωπικού κινήτρου των φόνων, μαζί με την πίεση για κοινωνική συμμόρφωση.
Η αστυνομική ιστορία δεν λειτουργεί καθησυχαστικά, με την αποκατάσταση της
τάξης∙ αντίθετα, ο δολοφόνος παρουσιάζεται ως το σύμπτωμα μιας άρρωστης
κοινωνίας. Ο ψυχικός τραυματισμός, όπως και σε μεταγενέστερα κείμενα για την
πολιτική βία, αφορά τον δράστη και καθόλου τα θύματα.29 Παρόλο που η αστυνομία προβάλλει την ψυχολογική αστάθεια ως κίνητρο των φόνων, η δράση του
παρουσιάζεται ως επικίνδυνη για το καθεστώς (σ. 71).
Επιπλέον, το κείμενο πραγματεύεται το ζήτημα της πολιτικής βίας, που αναδύθηκε διεθνώς στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η αναφορά στην Ulrike Meinhof
στην πρώτη σελίδα του κειμένου δίνει τον τόνο: «Ούρλικε Μάινχοφ, αδελφή μου,
26. Elena Hamalidi, Maria Nikolopoulou, Rea Walldén, «Mapping the Greek avant-garde: The
function of transfers between aesthetic and political dualisms», στο Harri Veivo (επιμ.), Transferts, appropriations et fonctions de l’avant-garde dans l’Europe intermédiaire et du Nord, Παρίσι, L’Harmattan, 2012, 233-258. Για μεταγενέστερα έργα, βλ. και Βασιλική Πέτσα, Όταν γράφει το μολύβι: Πολιτική
βία και μνήμη στη σύγχρονη ελληνική και ιταλική πεζογραφία, Αθήνα, Πόλις, 2016, 102-104, 130-169.
27. Ernest Mandel, «L’assassin c’est le système: Le “nouveau polar” français de l’après-68»,
απόσπασμα από το Meurtres exquis: Histoire sociale du roman policier, Παρίσι, La Brèche, 1986,
διαθέσιμο στο http://www.ernestmandel.org/new/ecrits/article/l-assassin-c-est-le-systeme-le (τελευταία επίσκεψη, 11.4.2020)∙ Annie Collovald και Érik Neveu, «Le “néo-polar”: Du gauchisme
politique au gauchisme littéraire», Sociétés & Représentations, τχ. 11 (2001), 77-93.
28. Gorrara, «Narratives of protest», ό.π., 313-325∙ Kristine Ross, «Parisian Noir», New Literary
History, τ. 41, τχ. 1 (2010), 95-109: 103-108∙ Anissa Belhadjin, «From politics to the Roman Noir»,
South Central Review, τ. 27, τχ. 1-2 (2010), 61-81∙ Luca Somigli, «Fighting crime in times of war:
Visions and revisions of fascism in contemporary detective fiction», στο Gillian Ania και Ann Hallamore Ceasar (επιμ.), Trends in Contemporary Italian Narrative, 1980-2007, Newcastle, Cambridge
Scholars Publishing, 2007, 6-28: 7-9.
29. Πέτσα, Όταν γράφει το μολύβι, ό.π., 71.
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κανένας δρόμος δεν οδηγεί σε σένα. Οι δρόμοι είναι δικοί τους».30 Είναι η περίοδος που και στην Ελλάδα έχουν γίνει τα πρώτα χτυπήματα από τη 17 Νοέμβρη
και, παρά την επίσημη καταδίκη από τα κόμματα της Αριστεράς, υπήρχε μια σιωπηρή αποδοχή από μια μερίδα της Αριστεράς.31
Το κείμενο υιοθετεί τις συμβάσεις της αστυνομικής ιστορίας για να τις ανατρέψει. Η αφήγηση εναλλάσσεται ανάμεσα στην οπτική γωνία του δολοφόνου
και του υπαστυνόμου. Η οπτική του υπαστυνόμου αποδίδεται σε τριτοπρόσωπη
ρεαλιστική αφήγηση, σύμφωνα με το τυπικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο ορθολογισμός και η αναφορικότητα του ρεαλισμού απαξιώνονται έτσι, καθώς συνδέονται με την κατεστημένη ιδεολογία που αμφισβητείται από το κείμενο. Αντίθετα,
η οπτική του δολοφόνου αποδίδεται με αποσπασματικό μνημονικό μονόλογο, με
υπερρεαλιστικά στοιχεία και με εικονοποιία που συνδέεται με τα κόμικς και τον
κινηματογράφο. Μέσα από τον μνημονικό μονόλογο του δολοφόνου αποδίδονται
τα κίνητρα των δολοφονιών, που είναι βαθιά προσωπικά, περιλαμβάνοντας και το
τραύμα του Εμφυλίου, αλλά ταυτόχρονα συνδέονται με την πίεση για συμμόρφωση με τις κοινωνικές και πολιτικές συμβάσεις από την καπιταλιστική κοινωνία της
κατανάλωσης. Από την άλλη, η κομμουνιστική Αριστερά επίσης επικρίνεται στο
κείμενο, για την ιδεολογική ακαμψία της και την αδυναμία της να αντιληφθεί το
παρόν (σ. 21), στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό και του γαλλικού νεο-πολάρ.32
Στο κέντρο του κειμένου υπάρχει ένα κεφάλαιο χωρίς αρίθμηση, όπου η διαφορά των αφηγηματικών τεχνικών μεταξύ των δύο προοπτικών εκλείπει, καθώς
παρακολουθούμε τον αφηγημένο μονόλογο του υπαστυνόμου για μια εφιαλτική
γιορτή σε μια ταβέρνα με όλους τους ήρωες του 1821, που συμπεριφέρονται εντελώς αντίθετα ως προς το ηρωικό πρότυπο.33 Αποδεικνύεται ότι τις εφιαλτικές
αυτές εικόνες τις βλέπει ο υπαστυνόμος υπό την επήρεια LSD, που του χορηγεί εν
αγνοία του ο δολοφόνος. Στη διάρκεια αυτού του παραληρήματος, ο αστυνομικός
δολοφονεί τη μητέρα του. Οι υπερρεαλιστικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για να
απομυθοποιήσουν το τρίπτυχο «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια».

30. Πβ. αναφορές στη Meinhof στο Νατάσα Χατζιδάκι, «Βαθυέρυθρο», Ακρυλικά, Αθήνα, Πολυπλάνο, 1976. Αφιερώματα στους Baader και Meinhof στα περιοδικά του Λεωνίδα Χρηστάκη
Super-Panderma, τχ. 8 (1975), και Panderma (ειδικό τεύχος εκτός σειράς, Νοέμ. 1977).
31. Βλ. Κύρου και Παναγιωτάτος, Για μια επαναστατική παρα-τέχνη, ό.π., 44-45, τη διάκριση
φασιστικής και επαναστατικής βίας∙ Πέτσα, Όταν γράφει το μολύβι, ό.π., 61.
32. Annie Collovald, «L’enchantement dans la désillusion politique», Mouvements, τ. 3, τχ. 1516 (2001), 16-21: 17.
33. Για μια αναλυτική παρουσίαση, βλ. Maria Nikolopoulou, «Representations of 1821 in literature of the early Transition period (1974-1981) and the subversion of the Dictatorship propaganda
(1967-1974)», Journal of Greek Media and Culture, υπό δημοσίευση.
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Προς το τέλος του κειμένου, ο δολοφόνος βλέπει σε εφιάλτη την υλοποίηση
της επανάστασης και την κατάργηση κάθε είδους εξουσίας να μετατρέπεται σε
εξίσωση φίλων και εχθρών, οπότε το όραμα της ανατροπής υπονομεύεται. Το
μυθιστόρημα κλείνει με τη σύλληψή του. Ως εναλλακτικό σχέδιο, η αστυνομία
έχει ήδη προγραμματίσει την παράδοση ενός σωσία του, ώστε να παρουσιαστεί
ως επιτυχία. Έτσι, το μυθιστόρημα κλείνει φαινομενικά με την αποκατάσταση
της τάξης, η οποία κάθε άλλο παρά καθησυχαστική είναι για τον αναγνώστη,
αφού σημαίνει την επικράτηση των διεφθαρμένων αξιών και της κομφορμιστικής
συμμόρφωσης.
Το κείμενο υιοθετεί ορισμένες πρωτοποριακές τεχνικές που ανατρέπουν τα ειδολογικά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού λόγου και της πεζογραφίας. Κάποιες
αφορούν την τυπογραφική εμφάνιση, όπως η απουσία κεφαλαίων γραμμάτων.
Ακόμη, το κείμενο χωρίζεται φαινομενικά σε κεφάλαια, υπάρχουν επικεφαλίδες
με σχέδια, αλλά δεν είναι φανερό πού είναι το τέλος κάθε κεφαλαίου και η αρχή
του επόμενου. Πίσω από κάθε σελίδα με τίτλο κεφαλαίου υπάρχει μια διαφήμιση,
όπως θα συνέβαινε σε ένα περιοδικό. Το κείμενο παραβιάζει έτσι τις συμβάσεις
του λογοτεχνικού πεδίου και την αυτονομία της λογοτεχνίας, ζητήματα που είχαν
τεθεί και σε θεωρητικό επίπεδο από πρωτοποριακούς συγγραφείς της περιόδου.34
Η εισβολή της διαφήμισης ως ready-made αφορά όχι μόνο τη γλώσσα του κειμένου, που περιέχει πολλά διαφημιστικά κλισέ, αλλά και τη σελιδοποίηση (εικ. 1).
Επιπλέον, η χρήση της αγγλικής γλώσσας, από τον τίτλο κιόλας του κειμένου
αλλά και σε όλη την έκτασή του, σηματοδοτεί μια αμφισβήτηση της συμβατικής λογοτεχνικής γλώσσας. Ταυτόχρονα, πρόκειται για τη γλώσσα της κυρίαρχης
πολιτιστικής και πολιτικής δύναμης της εποχής, που συνδέεται με τον καταναλωτισμό και τη διαφήμιση. Τα αγγλικά λοιπόν, όπως και σε άλλα πρωτοποριακά
κείμενα της περιόδου, σηματοδοτούν την εισβολή της χαμηλής και μαζικής κουλτούρας στο κείμενο, και η πολυγλωσσία συνδέεται με μια ανατρεπτική πολιτική
ταυτότητα.
Χρησιμοποιώντας τις λογοτεχνικές και ιδεολογικές συμβάσεις του αστυνομικού μυθιστορήματος, ο Πλατής τις ανατρέπει, θίγοντας το επίμαχο ζήτημα της
πολιτικής βίας και προβάλλοντας μια πολιτική αφήγηση. Το προσωπικό είναι
πολιτικό και το έγκλημα είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών και πολιτικών κακοδαιμονιών, σε παραλληλία με το γαλλικό νεο-πολάρ, αλλά με μια διαφορετική,
πρωτοποριακή στρατηγική γραφής. Το κείμενο αποπειράται έτσι να ανταποκριθεί
στο αίτημα της πολιτικής και αισθητικής πρωτοπορίας. Η κριτική υποδοχή του

34. Μιχαήλ Μήτρας, «Άνοδος και πτώση της συμβατικής λογοτεχνίας», Σήμα, τχ. 1 (Φεβρ. 1975).
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Εικ. 1. Το κεφάλαιο «Περί ανέμων και ινδιάνων» δεν έχει αρίθμηση, η σελίδα τίτλου του
κεφαλαίου δεν διακόπτει τη ροή του κειμένου, ενώ στην πίσω σελίδα υπάρχει διαφήμιση.
Πηγή: Νίκος Πλατής, Γκουντ μπάι μίστερ Παπ, Αθήνα, 1976, σ. 50-53.
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κείμενου ήταν περιορισμένη.35 Η Άντεια Φραντζή επισημαίνει το παράδοξο της
αμφισβήτησης της λογοτεχνικής γραφής από το ίδιο το είδος του μυθιστορήματος, ενώ αποτιμά θετικά τη σύνδεσή του με την αυτόματη γραφή. Ο Μήτρας το
θεωρεί ένα δείγμα πολιτικής και αισθητικής πρωτοπορίας.
Το κείμενο τυπώθηκε σε αυτοέκδοση το 1976 και το 1979. Η δεύτερη έκδοση
δεν έχει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά στην τυπογραφική διάταξη. Ενώ το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης είχε μια αυτοπροσωπογραφία του συγγραφέα, το εξώφυλλο της δεύτερης παραπέμπει πιο έντονα στο αστυνομικό μυθιστόρημα, με
ένα κολάζ όπου το πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας συνυπάρχει με καθολικούς
αρχιερείς και με μια μορφή που παραπέμπει σε γραφειοκράτη. Παρά την επιτυχία της εποχής, όπως προκύπτει από την εξάντληση των αντιτύπων της πρώτης
έκδοσης μέσα σε δύο χρόνια, το κείμενο αργότερα έπεσε σε αφάνεια. Είναι ενδεικτικό ότι δεν αναφέρεται στην Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας του
Φ. Φιλίππου, ούτε στο βιβλίο της Β. Πέτσα για τα μυθιστορήματα με θέμα την
πολιτική βία.36 Η αδυναμία της δημόσιας σφαίρας να υιοθετήσει την αντικουλτούρα,37 η αμηχανία μπροστά στη θεματική της πολιτικής βίας, η αποδυνάμωση
του αιτήματος της διπλής πρωτοπορίας και η αποσπασματική γραφή του κειμένου
καθόρισαν πιθανότατα τη μακροπρόθεσμη πρόσληψή του.
*
Η επιστημονική φαντασία αναπτύσσεται διεθνώς με εντυπωσιακούς ρυθμούς στη
δεκαετία του 1950 και του 1960 στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, ακολουθώντας τον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό για το διάστημα. Οι αμερικανοί –κατά
κύριο λόγο– συγγραφείς που μεταφράζονται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1960,
στον Ταχυδρόμο, σε ανθολογίες ή στη σειρά επιστημονικής φαντασίας των εκδόσεων Έψιλον, προβάλλουν στα κείμενά τους μελλοντολογικές δυστοπίες, που
κρίνουν αλληγορικά τις ψυχροπολεμικές πολιτικές και την πίστη στην τεχνολογική πρόοδο.38 Στο περιοδικό Πάλι, ο Πάνος Κουτρουμπούσης δημοσιεύει πεζά,
35. Άντεια Φραντζή, «Βιβλίο: “Γκουντ μπάι μίστερ Παπ: Μυθιστόρημα πανικού”», Αντί, τχ. 55
(2 Οκτ. 1976), 52∙ Μιχαήλ Μήτρας, «Σχόλια πάνω σε βιβλία της πεζογραφίας της περιόδου 197677», Σήμα, τχ. 18 (Ιούλ.-Αύγ. 1977), 32.
36. Φιλίππου, Ιστορία της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, ό.π.∙ Πέτσα, Όταν γράφει το μολύβι, ό.π.
37. Δημήτρης Παπανικολάου, Κάτι τρέχει με την οικογένεια: Έθνος, πόθος και συγγένεια την
εποχή της κρίσης, Αθήνα, Πατάκης, 2018, 250-258.
38. Ροζίτα Σώκου (επιμ.-μτφρ.), Επιστημονική φαντασία [ανθολογία διηγημάτων], Αθήνα, Γαλαξίας, 1961∙ Ρότζερ Ζελάζνυ, Επιστροφή στη Γη, μτφρ. και εξώφ. Πάνος Κουτρουμπούσης, Αθήνα,
Έψιλον (Σειρά Επιστημονικής Φαντασίας), [1965;].
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ποιήματα και σχέδια, κάποια από τα οποία τοποθετούνται σε μια μελλοντολογική
δυστοπία, συνδυάζοντας την αφήγησή του με υπερρεαλιστικά στοιχεία και χιούμορ.39
Στη Μεταπολίτευση, το ενδιαφέρον για την επιστημονική φαντασία διευρύνεται, όπως φαίνεται από την έκδοση περιοδικών, ανθολογιών και εκδοτικών σειρών,40 οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις επιδιώκουν να αποσυνδέσουν το
είδος από τη μαζική λογοτεχνία.41 Αντίθετα, οι Κύρου και Παναγιωτάτος εκθειάζουν τη μαζικότητα και την πολιτική δυναμική του είδους, οι οποίες κατά τη γνώμη τους οφείλονται στην αμφισβήτηση του ορθολογισμού και της αιτιοκρατίας,
που συνδέονται με τον συντηρητισμό.42 Αντίστοιχα, ο Κουτρουμπούσης υιοθετεί
πολλά στοιχεία λαϊκής λογοτεχνίας και προφορικής αφηγηματικότητας, τα συνδέει με το υπερρεαλιστικό χιούμορ, την παρωδία και την επιστημονική φαντασία,
δημιουργώντας μια «δημώδη επιστημονική φαντασία».43
Στο βιβλίο του Εν αγκαλιά de Κρισγιαούρτι y otros ταχυδράματα y historias
περίεργες (1978),44 όπου συγκεντρώνονται κείμενα που έχουν δημοσιευθεί παλιότερα σε πρωτοποριακά περιοδικά, υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη: τα «ταχυδράματα» και οι «ιστορίες». Τα ταχυδράματα, σύντομες θεατρικές σκηνές με
στοιχεία κόμικ και κινηματογραφικού σεναρίου, συνήθως εκκινούν από μια ρεαλιστική κατάσταση, που εξελίσσεται με τρόπο απροσδόκητο, με την παρουσία
εξωλογικών πλασμάτων ή φανταστικού στοιχείου που υπονομεύει χιουμοριστικά
39. Πάνος Κουτρουμπούσης, «Ο Εφευρέτης Μπέννετ», Πάλι, τχ. 1 (1964), 46-48∙ Ελισάβετ
Αρσενίου, Νοσταλγοί και Πλαστουργοί: Έντυπα, κείμενα και κινήματα στη μεταπολεμική λογοτεχνία,
Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003, 265-273.
40. Οι εκδόσεις Μπουκουμάνης από το 1975 δημιούργησαν τη σειρά επιστημονικής φαντασίας
με επιμελητή τον Δημήτρη Παναγιωτάτο. Επίσης, βλ. την Ανθολογία Επιστημονικής Φαντασίας,
Αθήνα, Εξάντας, 1976-1977, τ. 1-4. Οι εκδόσεις Πάπυρος δημιούργησαν το 1978 τη σειρά «Βίπερ
Φαν», με μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας που κυκλοφορούσαν σε εβδομαδιαία βάση στα
περίπτερα. Κυκλοφόρησαν επίσης: το περιοδικό Αναλόγιο (Οκτ. 1976 έως Ιούν. 1977, 9 τεύχη), που
συνδύαζε την εκλαϊκευμένη επιστήμη με την επιστημονική φαντασία, και το περιοδικό Nova (Απρ.Σεπτ. 1978, 4 τεύχη). Βλ. και https://wiki.redworlds.gr/tiki-read_article.php?articleId=6 (τελευταία
επίσκεψη, 30.3.2020).
41. Βλ. Πητ Κωνσταντινέας, «Forum», Αναλόγιο, τχ. 2 (Νοέμ. 1976), 6∙ συστατικό σημείωμα
στο Ντάνιελ Καίης, «Λουλούδια για τον Άλγκερνον», Αναλόγιο, τχ. 2 (Νοέμ. 1976), 99∙ συστατικό
σημείωμα στο Cordwainer Smith, «Το έγκλημα και η δόξα του κυβερνήτη Σούζνταλ» (μτφρ. Ισμήνη
Φαληρέα), Σήμα, τχ. 9 (Σεπτ. 1975) (αφιέρωμα στη «Σκηνή»), 22-25.
42. Κύρου και Παναγιωτάτος, Για μια επαναστατική παρα-τέχνη, ό.π., 82-88.
43. Αρσενίου, Νοσταλγοί και Πλαστουργοί, ό.π., 265.
44. Πάνος Κουτρουμπούσης, Εν αγκαλιά de Κρισγιαούρτι y otros ταχυδράματα y historias περίεργες, Λίμνη (Εύβοια), Denise Harvey & Co, 1978∙ οι παραπομπές είναι στη δεύτερη έκδοση
(Αθήνα, Απόπειρα, 1987). Ευχαριστώ τον Σαράντη Κορωνάκο που μου διέθεσε ένα αντίτυπο της
εξαντλημένης δεύτερης έκδοσης.

354

Η Πρόσληψη της Αμερικανικής Πολιτιστικής Παραγωγής

την πραγματικότητα. Σε άλλες, η απροσδόκητη συμπεριφορά του πρωταγωνιστή
ανατρέπει τις κοινωνικές συμβάσεις, όπως συμβαίνει στα πρωτοποριακά χάπενιγκ, είδος με το οποίο είχε ασχοληθεί ο Κουτρουμπούσης.45 Στην εισαγωγή του
«Ταχυδραματικές εξηγήσεις» (σ. 11-14), ο Κουτρουμπούσης αναφέρεται στον
άγγλο συγγραφέα J.G. Ballard και στο new wave της επιστημονικής φαντασίας.
O Ballard, στη δεκαετία του 1960 και του 1970, εισήγαγε τους πειραματισμούς
γραφής στο είδος, συνδέο-ντάς το με στοιχεία του υπερρεαλισμού, της πρωτοπορίας και της επιστημονικής φαντασίας του Μπάροουζ.46 Όπως ο Ballard, έτσι
και ο Κουτρουμπούσης συνδέει την επιστημονική φαντασία με «το εσωτερικό
του κεφαλιού μας, [τ]η[ν] τελειότερη σκηνή» (σ. 12) και το ταχύδραμα με την
πρωτοπορία.
Στην εισαγωγή του στις «Ιστορίες», ο Κουτρουμπούσης τις παρουσιάζει ως
αποτέλεσμα της λειτουργίας μια αφηγηματικής μηχανής, του «Μυθογράφου».
Η μηχανή αυτή, σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου θα λειτουργεί μόνο η λογική
και καθόλου «αυτά που λέγαμε ώς τώρα πίστη, φαντασία, χιούμορ, καρδιά», θα
δημιουργεί ιστορίες συνδυάζοντας μυθικά στοιχεία διαφορετικών πολιτισμών,
προκειμένου να μεταδίδει αναγκαία αρχέτυπα. Η αφηγηματική συσκευή είναι
ένα στοιχείο που εντοπίζεται και στην Αναφορά περιπτώσεων (1966) του Σχινά,
ως ένα πρωτοποριακό εύρημα που, μέσω της τυχαιότητας και του παιγνιώδους,
αναδεικνύει την κατασκευασμένη φύση της αφήγησης και της γλώσσας.47 Ενώ
όμως ο Σχινάς συνδέεται με τη νέα πρωτοπορία και τονίζει την αυτονομία της
λογοτεχνικής αφήγησης, ακόμη και αν προέρχεται από μια συσκευή, ο Κουτρουμπούσης παρουσιάζει την αφηγηματική συσκευή να παράγει χαρακτηριστικά της
αφήγησης που συνδέονται με τον κοινωνικό της ρόλο και την ατομικότητα του
αφηγητή. Ένα τεχνολογικό επίτευγμα αναπληρώνει μια πρωταρχική και πρωτόγονη λειτουργία, υπηρετώντας τον αντιρασιοναλισμό.
Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ιστοριών είναι η ανατροπή της χρονικότητας και της αιτιότητας, η υπέρβαση της λογικής και του κοινού τόπου με το υπερ45. Nikolopoulou, «The transfer and appropriations of the Beat generation in Greece», ό.π.,
106.
46. J.G. Ballard, «Which way to inner-space?», στο Rob Latham (επιμ.), Science Fiction Criticism: An Anthology of Essential Writings, Λονδίνο, Bloomsbury, 2017 (11962), 101-104∙ Rob
Latham, «The New Wave», στο David Seed (επιμ.), A Companion to Science Fiction, Οξφόρδη,
Blackwell, 2005, 202-216: 207-209.
47. Αρσενίου, Νοσταλγοί και Πλαστουργοί, ό.π., 304-313∙ Αναστασία Νάτσινα, «Κεφάλαιο 5:
Απομακρύνσεις από τον ρεαλισμό», στο Αναστασία Νάτσινα, Αγγέλα Καστρινάκη, Γιάννης Δημητρακάκης, Κέλη Δασκαλά, Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, 173-177, διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/2197
(τελευταία επίσκεψη, 22.11.2020).
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ρεαλιστικό χιούμορ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνδεθούν και με την εμπειρία
των ναρκωτικών, ως μέσου διεύρυνσης της φαντασίας και της ενόρασης.48
Έτσι το φανταστικό και η επιστημονική φαντασία συνδέονται με τη λαϊκή
αφήγηση μέσα από τη χρήση του ανάλογου ιδιώματος και την προφορικότητα.49
Αυτά τα λαϊκά είδη εντελώς διαφορετικής προέλευσης χρησιμοποιούνται για να
διακωμωδήσουν ή να σαρκάσουν τη μικροαστική σοβαροφάνεια, τα αφηγηματικά κλισέ, τον ελληνοκεντρισμό και τα όρια του λογοτεχνικού λόγου. Ενδεικτική
είναι η ιστορία «Ο άρχων των μετάλλων» (σ. 81),50 όπου ένας βοσκός έρχεται
αντιμέτωπος με έναν εξωγήινο με «αγκυλωτά φρύδια», ο οποίος δηλώνει στα
αρχαία ελληνικά ότι σκοπεύει να κατακτήσει τη γη, καθώς μπορεί να τηλεκινήσει
όλα τα μεταλλικά αντικείμενα:
Άνθρωπε, Μήτσο, άκουσόν με! Εκ του πλανήτου Λθθ ορμούμενος του αστέρος
Μπρξ, κειμένου εις απόστασιν πολλών γαλαξιών από την Γην νυν αφικνύομαι. Η
του μυελού μου ισχύς καταλύει τα μέταλλα! Αήττητος ειμί! […] Δια της ισχύος δε
του εγκεφάλου μου μόνου κυβερνώ τε και κατευθύνω μόρια τα μεταλλικά άπαντα!
[…] Εκδιωχθείς εκ του πλανήτου Λθθ, επί χιλιετηρίδας διασχίζω τους γαλαξίας του
ατέρμονος Κενού αιωνίως αναζητών πλανήτην πλούσιον εις μεταλλικήν ύλην. Πλανήτην επί του οποίου κυριαρχήσω. Και ιδού! Νυν ευρίσκω αυτόν! ΝΥΝ ΠΟΙΗΣΩ
ΕΜΗΝ ΤΗΝ ΓΗΝ!

Ο βοσκός τον σκοτώνει με μια μεγάλη πέτρα, αλλά αδυνατεί να κυβερνήσει το
διαστημικό του όχημα. Η ήττα της τεχνολογίας από πρωτόγονες μεθόδους, η επικράτηση του αδύναμου που όμως δεν μπορεί να διαχειριστεί τη νίκη του, η σύνδεση του εξωγήινου με ναζιστικά και αρχαιοελληνικά στοιχεία, η χρήση διαφορετικών επιπέδων λόγου οδηγούν στη χιουμοριστική υπονόμευση των συμβάσεων
της επιστημονικής φαντασίας αλλά και της ελληνικότητας, δημιουργώντας ένα
μείγμα που χλευάζει το υψηλό.
Αντίστοιχα, στην ιστορία «Ο ξάδερφος του Φραγκεστάιν» (σ. 58-60), δίνεται
ένα εναλλακτικό τέλος στο μυθιστόρημα της Μαίρης Σέλλεϋ. Εμφανίζεται το τέρας –που έχει το όνομα του δημιουργού του, όπως θα το απέδιδε κάποιος Έλληνας
που δεν ξέρει αγγλικά– και ο εξίσου άσχημος ξάδελφος του τέρατος, που δεν υπάρ48. Πάνος Κουτρουμπούσης, «Εν αγκαλιά de Κουτρουμπούση», συνέντευξη στον Αλέξη
Καλοφωλιά, Merlin’s Music Box, τχ. 26, Ιούν. 1995, τώρα και στο https://merlins.gr/index.php/
blog/1121-de-2?fbclid=IwAR0ADNtVknO1WTIhfPMfTQviF_PULlvZoWqJhJMpiW-AUKA__
gPLWs9E9I0 (τελευταία επίσκεψη, 22.11.2020).
49. Ό.π.
50. Πρώτη δημοσίευση: Σήμα, τχ. 9 (Σεπτ. 1975) (αφιέρωμα στη «Σκηνή»), 4.
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χει στο μυθιστόρημα της Σέλλευ. Η απόδοση του ονόματος του δημιουργού στο
τέρας προέρχεται από τις κινηματογραφικές μεταφορές του μυθιστορήματος. Ο
ξάδερφος περιπλανώμενος καταλήγει στο Αφγανιστάν, στις φυλές που πιστεύουν
ότι κατάγονται από τον Μέγα Αλέξανδρο και λατρεύουν ένα αρχαίο ανάγλυφο
που τον απεικονίζει (σ. 59). Οι Αφγανοί αναγνωρίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο στο
πρόσωπο του τέρατος, το λατρεύουν σαν θεό και ονομάζουν το χωριό τους Φαράκ
Ιστάν προς τιμή του.
Το κείμενο, μέσω της επιστημονικής φαντασίας και της παρωδίας των κλασικών της κειμένων, σατιρίζει την αρχαιολατρία, την αγωνιώδη προσπάθεια της
σύνδεσης με την αρχαιότητα, και ταυτόχρονα την άγνοια της αρχαίας κληρονομιάς. Η ταύτιση του τέρατος με τον Μέγα Αλέξανδρο υπονομεύει την κοινώς
αποδεκτή αφήγηση της Ιστορίας και δείχνει πώς επινοείται η παράδοση. Η απόδοση του χαρακτηρισμού ΚΔΩΑ51 και στα δύο λατρευόμενα πρόσωπα είναι μια
αιρετική αμφισβήτηση της εικόνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ένα σχόλιο για
τους λάτρεις του, που αποκτά σαφώς πολιτικό χαρακτήρα.
Η ειδολογική ρευστότητα, η εναλλαγή γλωσσικών υφών, η ανατροπή των παραμέτρων της πραγματικότητας μέσω των υπερρεαλιστικών τεχνικών, η σύνδεση
της λαϊκής ελληνικότητας με τη μαζική αμερικανική λογοτεχνία, όλα αυτά ανατρέπουν τις οριοθετήσεις του λογοτεχνικού πεδίου και την ιδεολογία της ελληνικότητας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Κουτρουμπούσης σατιρίζει τόσο την κουλτούρα
του αδύναμου, όσο και την αλαζονεία του ισχυρού, σε μια περίοδο όπου υπήρξε
αντιστροφή κυριαρχίας ανάμεσα στην υψηλή κουλτούρα και την κουλτούρα των
παραγκωνισμένων.52 Χωρίς να παίρνουν σαφή πολιτική θέση, οι ιστορίες του
Κουτρουμπούση διακωμωδούν τους κοινούς τόπους, τη μικροαστική αντίληψη,
την κάθε είδους εξουσία, τον κομφορμισμό. Μια θεματική που επανέρχεται είναι
η εναλλακτική Ιστορία, με τον Χίτλερ να αναδύεται από το υπόγειο καταφύγιό
του και να ονειρεύεται να ξανακυριαρχήσει. Η επιστημονική φαντασία συνδέεται
με το χιούμορ και το χαμηλό, σε μια πρωτοποριακή χειρονομία που στοχεύει στην
πολιτική ρήξη μέσω της διακωμώδησης. Ο Κουτρουμπούσης δεν φιλοδοξεί να
καθιερώσει το είδος της επιστημονικής φαντασίας στο λογοτεχνικό πεδίο, αλλά
χρησιμοποιεί αυτό το εμπορικό είδος για να υπονομεύσει τις λογοτεχνικές και
ιδεολογικές σταθερές.

51. ΚΔΩΑ: Κτηνώδης Δύναμη, Ογκώδης Άγνοια, η φράση είναι απόδοση του αρτικόλεξου
B.F.M.I. (Bestial Force, Massive Ignorance) από το μυθιστόρημα του Ρότζερ Ζελάζνυ This Immortal στη μετάφραση του Πάνου Κουτρουμπούση∙ βλ. Ζελάζνυ, Επιστροφή στη Γη, ό.π.
52. Dimitris Tziovas, «From Junta to crisis: Modernization, consumerism and cultural dualisms
in Greece», Byzantine and Modern Greek Studies, τ. 41, τχ. 2 (Οκτ. 2017), 278-299: 280-289.
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Το βιβλίο εκδόθηκε από την Denise Harvey, τη μετέπειτα δεύτερη σύζυγο του
νεοελληνιστή Philip Sherrard, που εξειδικεύεται στην έκδοση μεταφράσεων και
μελετών για παλαιότερα ελληνικά κείμενα, του λογοτεχνικού κανόνα, όπως του
Παπαδιαμάντη και του Σεφέρη. Αν και ο Κουτρουμπούσης μοιάζει μια παράδοξη
παρουσία στον εκδοτικό τους κατάλογο, η έκδοση του βιβλίου βασίστηκε σε προσωπικές γνωριμίες, γιατί άλλοι εκδοτικοί οίκοι είχαν αρνηθεί να το εκδώσουν.53
Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι το μυθιστόρημα του Πλατή κυκλοφόρησε σε αυτοέκδοση δύο φορές, δείχνει τη δυσκολία που είχαν κείμενα των αντεργκράουντ
συγγραφέων της Μεταπολίτευσης να ξεπεράσουν τα όρια των περιοδικών και να
κινήσουν το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού, παρ’ όλη την επιτυχία τους σε πιο
συγκεκριμένο κοινό.54
*
Το είδος των ιστοριών τρόμου, και ειδικότερα της θεματικής του βρικόλακα, συνδέεται με την πεζογραφία δύο γυναικών συγγραφέων της περιόδου, της Νατάσας
Χατζιδάκι και της Μαρίας Μήτσορα. Η θεματική αυτή είναι παρούσα κατά βάση
στον κινηματογράφο της δεκαετίας του 1960 και ιδιαίτερα του 1970, από τις αγγλικές ταινίες της εταιρείας παραγωγής Hammer με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Λη, μέχρι τη μαζική παραγωγή αμερικανικών ταινιών –με μεγάλη εμπορική
επιτυχία–, η οποία οδήγησε και σε ένα νέο κύμα αμερικανικών μυθιστορημάτων
με πρωταγωνιστές βρικόλακες.55 Το ενδιαφέρον για τη θεματική αυτή στον ελληνικό χώρο τεκμηριώνεται από την έκδοση σχετικής λογοτεχνικής ανθολογίας το
1972, και από το άρθρο του Παναγιωτάτου στον Κούρο το 1973.56
Ένα χαρακτηριστικό των ταινιών τρόμου της περιόδου είναι η ανάδειξη του
ερωτισμού στη σχέση του βρικόλακα με το θύμα, καθώς το δάγκωμα και η αιματοποσία συνδέονταν όλο και πιο ξεκάθαρα με τη σεξουαλικότητα. Αυτό οδήγησε
στην έντονη παρουσία του γυναικείου γυμνού, καθώς και σε ταινίες όπου η σε-

53. Κουτρουμπούσης, «Εν αγκαλιά ντε Κουτρουμπούση», ό.π.
54. Νικολοπούλου, «Η αμήχανη ανάδυση του Underground», ό.π., 282∙ Κουτρουμπούσης, «Εν
αγκαλιά ντε Κουτρουμπούση», ό.π.
55. Nina Auerbach, Our Vampires, Ourselves, Σικάγο, University of Chicago Press, 1997
(11995), 131-162∙ Stacey Abbott, Celluloid Vampires: Life After Death in the Modern World, Austin,
University of Texas Press, 2007, 75-89∙ Gary A. Smith, Vampire Films of the 1970s: “Drakula” to
“Blakula” and Every Fang Between, Jefferson (North Carolina), McFarland & Co., 2017, 7.
56. Βρυκόλακες στην κλασική λογοτεχνία: Πόε, Ντόυλ, Βύρων, Γκωτιέ, Καλμέτ, Γκόγκολ, Μπένσον, Στώουκερ, Καπουάνα, Μωπασάν, μτφρ. Ειρήνη Μπαρτζινοπούλου, Αθήνα, Ολκός, 1972∙ Παναγιωτάτος, «Η φρίκη στο σινεμά: Ταινίες τρόμου», ό.π.
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ξουαλικότητα υπερέβαινε τα όρια της ετεροκανονικότητας.57 Κάποιες γυναίκες
γίνονται βρικόλακες στις ταινίες της δεκαετίας του 1970 προκειμένου να υπερβούν τους περιορισμούς της πατριαρχίας, ενώ, σε άλλες, όσες την αμφισβητούν
τιμωρούνται σκληρά. Η παρουσίαση των γυναικών ως βαμπίρ σχετίζεται με την
αλλαγή του γυναικείου ρόλου.58 Η βιομηχανία πορνό που αναπτυσσόταν ραγδαία
εκείνη την περίοδο εκμεταλλεύτηκε επίσης τη θεματική.59 Η ανάπτυξη του είδους
και η μεταφορά του βρικόλακα σε ένα σύγχρονο παρόν συνδέονται με την κρίση
της νεοτερικότητας στη δεκαετία του 1970 και με την απογοήτευση από την αποτυχία και τη βίαιη καταστολή των κινημάτων της αμφισβήτησης.60 Σε πολλές από
αυτές τις ταινίες ο βρικόλακας είναι το θύμα της καταπίεσης.
Πολλά από αυτά τα στοιχεία εντοπίζονται στο μυθιστόρημα της Νατάσας
Χατζιδάκι, Συνάντησέ την, το βράδυ: Σημειώσεις για ένα χαμένο μυθιστόρημα
(1979),61 αποσπάσματα του οποίου είχαν δημοσιευθεί στα περιοδικά Κατάθεση
(1973 και 1974), Χρονικό (1974) και Τραμ (1976). Το μυθιστόρημα δεν ακολουθεί τη δομή μιας ιστορίας τρόμου, καθώς είναι ένα κείμενο αποσπασματικό, που
απέχει πολύ από τη ρεαλιστική γραφή. Η Χατζιδάκι παρακολουθούσε στενά τη
θεωρία της πρωτοπορίας, όπως φαίνεται από την αρθρογραφία της στο Σήμα.
Στο μυθιστόρημα η ανώνυμη αφηγήτρια, που ζει στο Λονδίνο, περιγράφει
αποσπασματικά τη ζωή της στα φθηνά ξενοδοχεία και τα εστιατόρια όπου εργάζεται –και όπου συναντά ανθρώπους κάθε καταγωγής και κοινωνικής τάξης–,
τις αναμνήσεις της από την παιδική της ηλικία, και την Αθήνα της δικτατορίας,
σε ένα εφιαλτικό κλίμα. Η αφήγηση αποτελείται από επιμέρους αφηγήσεις, στις
περισσότερες από τις οποίες δεν γνωρίζουμε ποιος μιλάει. Κάθε αφήγηση έχει διαφορετικό ύφος και μπορεί να ανήκει σε διαφορετικό είδος, κάποια από τα οποία
δηλώνονται στον τίτλο της αφήγησης, ενώ υπάρχουν και μετακειμενικά σχόλια,
της αφηγήτριας ή άλλων. Υπάρχουν αφηγήσεις που περιγράφουν το ίδιο γεγονός
χρησιμοποιώντας τις συμβάσεις διαφορετικού είδους, αναδεικνύοντας τη σημασία της γλώσσας και των συμβάσεών της στην αναπαράσταση των γεγονότων
(π.χ. «Απαρίθμηση και επαναπεριγραφή δεδομένων», «Αφηγηματική παράθεση
57. Abbott, Celluloid Vampires, ό.π., 79-80∙ Auerbach, Our Vampires, Ourselves, ό.π., 153-155∙
Smith, Vampire Films of the 1970s, ό.π., 70-80∙ David Baker, «Seduced and abandoned: Lesbian
vampires on screen 1968-74», Continuum, τ. 26, τχ. 4 (2012), 553-563.
58. Janice Doane και Devon Hodges, «Undoing Feminism: From the Pre-oedipal to Post-feminism
in Anne Rice’s Vampire Chronicles», American Literary History, τ. 2, τχ. 3 (1990), 422-442: 424.
59. Smith, Vampire Films of the 1970s, ό.π., 7.
60. Abbott, Celluloid Vampires, ό.π., 75-79.
61. Νατάσα Χατζιδάκι, Συνάντησέ την, το βράδυ: Σημειώσεις για ένα χαμένο μυθιστόρημα, Αθήνα,
Πλέθρον, 2009 (πρώτη έκδοση Συνάντησέ την, το βράδυ: νουβέλα, Θεσσαλονίκη, Μικρή Εγνατία, 1979).
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συμβάντων κατά παρατακτική σύνδεση», σ. 20-21). Έτσι, κανένας αφηγητής δεν
εξελίσσεται σε χαρακτήρα, γιατί δεν αναπτύσσεται η υποκειμενικότητά του. Τα
μετακειμενικά σχόλια, κάποια από τα οποία φαίνεται να γράφονται από λογοκριτή (σ. 100-103), τονίζουν το γεγονός ότι το κείμενο είναι μια κατασκευή και ότι η
γλώσσα δεν εκφράζει το υποκείμενο.
Σε ορισμένα σημεία, η αφηγήτρια περιγράφεται ως βαμπίρ μαζί με κάποιους
άλλους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν όσα περιγράφονται συμβαίνουν, αν είναι
πραγματικότητα ή φαντασίωση. Το μυθιστόρημα ξεκινά με μια σκηνή στο Χάιντ
Παρκ του Λονδίνου, που έχει μετατραπεί σε ένα εφιαλτικό τοπίο, και η αφηγήτρια περιγράφει πώς σκοτώνουν και πίνουν αίμα περαστικών ανδρών, γυναικών
και παιδιών (σ. 8). Λίγο αργότερα, μέσα από μια σειρά εφιαλτικών σκηνών οι
οποίες εναλλάσσονται με αποσπάσματα από τις επιστολές του Απόστολου Παύλου, περιγράφεται η συνάντησή τους με έναν ελκυστικό νέο, τον Θωμά. Μετά
από μια βίαιη σκηνή, ο Θωμάς παίρνει μια πρώτη γεύση από το αίμα της αφηγήτριας:
Η κουζίνα είναι άνω κάτω αλλά καθώς τότε ο κατά σάρκα γεννηθείς εδίωκε τον
κατά πνεύμα ούτω και τώρα – ο Θωμάς βυθίζει τους κυνόδοντές του στην αρτηρία
του λαιμού μου κάτω από το αυτί και η υφήλιος έχει τη μυρωδιά του. Πολλοί θα
έλεγαν ότι είναι η after shave lotion των ανδρικών καλλυντικών Yardley. (σ. 14)

Το κείμενο καθίσταται ένα κολάζ, όπου το υψηλό των εκκλησιαστικών κειμένων
συνυπάρχει και υπονομεύεται από το χαμηλό της ιστορίας τρόμου, δημιουργώντας ένα παρωδιακό αποτέλεσμα και για τα δύο είδη. Ο βρικόλακας υπερισχύει
της χριστιανικής παράδοσης, η σεξουαλικότητα ξεπερνά τους περιορισμούς που
τίθενται από τα ιερά κείμενα, σε μια σκηνή όπου η βία συνυπάρχει με τον ερωτισμό. Η αφηγήτρια μετατρέπεται σε βρικόλακα, που βγαίνει μόνο τη νύχτα, ενώ
αυτή, η φίλη της και ο Θωμάς έχουν μετατραπεί σε ερωτικό τρίο. Η εικονοποιία
του βρικόλακα υπάρχει και σε άλλες αφηγήσεις, ειδικά όσες παραβιάζουν την
ετεροκανονικότητα –όπως η αφήγηση μιας σκηνής στοματικού έρωτα μεταξύ ανδρών, όπου τονίζονται τα ασυνήθιστα κόκκινα χείλη και τα γυαλιστερά μάτια του
ερωτικού κυνηγού (σ. 38-40)–, ή αναφέρονται στη χρήση ναρκωτικών (σ. 87-91).
Η σύνδεση με τις ταινίες τρόμου ενισχύεται από το γεγονός ότι η δημοσίευση
αποσπάσματος του κειμένου στο Τραμ συνοδεύεται από ένα κολάζ με τη φωτογραφία της Χατζιδάκι με μορφή βαμπίρ, κολάζ το οποίο δεν περιλήφθηκε στην
αυτοτελή έκδοση του κειμένου.
Η βαμπιρική υπόσταση των χαρακτήρων συνδέεται με την απειλητική γυναικεία σεξουαλικότητα, την ανατροπή των ερωτικών στερεοτύπων και των κοινω360
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νικών κανόνων, και έρχεται σε αντιπαράθεση με εξουσιαστικούς λόγους.62 Όμως,
οι γυναίκες στο κείμενο, παρά την ερωτική ελευθεριότητα, πέφτουν θύματα πατριαρχικών συμπεριφορών, εκμετάλλευσης και βίας. Είναι επαναλαμβανόμενες
οι περιγραφές γυναικών με σημάδια κακοποίησης που συχνά παραπέμπουν στα
δαγκώματα του βρικόλακα.63 Η εκμετάλλευση έχει ταυτόχρονα έμφυλη και ταξική διάσταση, καθώς οι γυναίκες αυτές είναι οικονομικά εξαρτημένες από τους
άνδρες που τις κακοποιούν. Έτσι, ένα μαζικό και ξένο λογοτεχνικό είδος που συνδέεται με τον κινηματογράφο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής
τακτικής για να αναδείξει τις αντιφάσεις της γυναικείας απελευθέρωσης και, με
αυτόν τον τρόπο, αποκτά πολιτική διάσταση.64
Πέρα από τη θεματική του βρικόλακα, το κείμενο συνδέεται στενά με την τέχνη του κινηματογράφου γενικά, καθώς ορισμένες αφηγήσεις είναι γραμμένες σε
μορφή σεναρίου (σ. 44, 60-61, 98). Το οπτικό και κινηματογραφικό στοιχείο είναι
έντονο στη γραφή της γενιάς του 1970 γενικότερα,65 και της Χατζιδάκι συγκεκριμένα.66 Πολλές από τις αφηγήσεις που αποτελούν το κείμενο είναι περιγραφές
φωτογραφιών, και μνήμες που συνδέονται με τα εικονιζόμενα πρόσωπα, ή περιγραφές πινάκων (σ. 41, 46-47, 51-52, 74, 76-77, 109-110), μια τεχνική που είναι
παρούσα και στην ποίησή της.
Το έντονο εικαστικό στοιχείο αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι η αφήγηση χρησιμοποιεί την πρωτοποριακή τεχνική του κειμενικού και διακαλλιτεχνικού κολάζ, η οποία στην Ελλάδα είχε καταστεί σημείο αριστερής ιδεολογικής
62. Για τις αρχές του 20ού αιώνα, βλ. Lois Drawmer, «Sex, death and ecstasy: The art of
transgression», στο Peter Day (επιμ.), Vampires: Myths and Metaphors of Enduring Evil, Άμστερνταμ/Νέα Υόρκη, Rodopi, 2006, 39-56: 43∙ Carol A. Senf, The Vampire in Nineteenth Century English Literature, Bowling Green (Ohio), Bowling Green State University Popular Press, 1988, 160165.
63. Αντίστοιχη είναι η εικονοποιία στην ποίηση της Τζένης Μαστοράκη, όπου ο βρικόλακας
συνδέεται με τη λαϊκή παράδοση και όχι με τη μαζική κουλτούρα.
64. «Η αντίφασις στη μάχη για την απελευθέρωση της γυναίκας που γίνεται ενταγμένη στους
κόλπους του καπιταλισμού»∙ βλ. Χατζιδάκι, Συνάντησέ την, το βράδυ, ό.π., 103. Για τη σύνδεση
φεμινισμού και κριτικής του καπιταλισμού, βλ. Papadogiannis, Militant Around the Clock?, ό.π.,
156-157.
65. Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές, ό.π., 144-156∙ Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η νεανική ποίηση της Μεταπολίτευσης και ο κινηματογράφος», στο Ναταλία Δεληγιαννάκη (επιμ.), Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα. Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης: μνήμη Παν. Μουλλά (Θεσσαλονίκη, 3-6 Νοεμβρίου 2011), Αθήνα, Σοκόλης,
2014, 762-774∙ Νάντια Φραγκούλη, «Νεανική κουλτούρα, αντιδικτατορικές αιχμές και αφηγηματικοί πειραματισμοί: Ο διάλογος με τον κινηματογράφο στη νεοελληνική πεζογραφία των πρώτων
μεταπολιτευτικών χρόνων», στον παρόντα τόμο.
66. Δημήτρης Αγγελάτος, «Διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις στην ποίηση και τη ζωγραφική: Η
εικαστική ποιητική της Νατάσας Χατζιδάκι», Σύγκριση, τχ. 28 (2019), 86-97.
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Εικ. 2. Προδημοσίευση αποσπάσματος του μυθιστορήματος της Νατάσας Χατζιδάκι,
«Η παιδική ηλικία του δέντρου της γνώσεως του κακού», Τράμ, τ. 3 (1976), σ. 191-192.
Το κείμενο εικονογραφείται με κολάζ. Στο πρώτο, η συγγραφέας παρουσιάζεται ως βαμπίρ.
Στο δεύτερο, ο Προυστ εμφανίζεται ως χαρακτήρας κόμικ και μια διαφήμιση στα αγγλικά
χρησιμοποιείται ως ready-made.

ταυτότητας στη διάρκεια της δικτατορίας.67 Πολλά κειμενικά είδη και εξωλογοτεχνικά κείμενα εντάσσονται στην αφήγηση, και είναι διακριτά και σε επίπεδο
τυπογραφικής διάταξης: αυτοαναφορικά σχόλια, αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού, εκκλησιαστικά κείμενα, δημόσια έγγραφα, ειδήσεις στην καθαρεύουσα, ενώ
διαφημιστικά σλόγκαν, μικρές αγγελίες για αναζήτηση ερωτικού συντρόφου, ή
συνθήματα και αφίσες στα αγγλικά εισβάλλουν στο κείμενο ως ready-made. Η
χρήση των αγγλικών, όπως και στην περίπτωση του Πλατή, είναι μια ένδειξη
πρωτοποριακής ταυτότητας. Τα ready-made αμφισβητούν σε αισθητικό επίπεδο
τα όρια του λογοτεχνικού λόγου και την αυτονομία της τέχνης, με την εισβολή
του χαμηλού, του χρηστικού και του εφήμερου. Ταυτόχρονα, συνθήματα όπως
«Power to the People», ή προσωπικές αγγελίες με προτιμήσεις που ξεφεύγουν
από την ετεροκανονικότητα, αναδεικνύουν μια ερωτική ελευθεριότητα που έρχε67. Χαμαλίδη, «Το πρωτοποριακό αίτημα της “ένωσης τέχνης και ζωής”...», ό.π., 288-296.
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ται σε αντίθεση με την πραγματικότητα της Ελλάδας, και δείχνουν ότι το προσωπικό είναι πολιτικό (εικ. 2).68
Αυτή είναι μια στρατηγική αμφισβήτησης της πατριαρχίας, τόσο σε αισθητικούς όσο και σε κοινωνικούς και ψυχολογικούς όρους. Οι πρωτοποριακές στρατηγικές αποκτούν νέο περιεχόμενο και δυναμική στην υπηρεσία της φεμινιστικής
κριτικής.69 H Χατζιδάκι χρησιμοποιεί τη θεματική των ταινιών τρόμου και τη
συνδέει με μια ρηξικέλευθη αφήγηση που προβάλλει ανατρεπτικές πολιτιστικές
και αισθητικές πρακτικές. Η θεματική του βρικόλακα από τη μια συνδέεται με
μια απελευθερωμένη σεξουαλικότητα και από την άλλη με τη γυναίκα ως θύμα
βίας, ακριβώς επειδή είναι απειλητική η ανατρεπτική της συμπεριφορά. Από αυτή
την άποψη, ένα είδος της μαζικής κουλτούρας, που συχνά πρόβαλε το ανδρικό
βλέμμα στη γυναικεία σεξουαλικότητα, χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη γυναικεία εμπειρία, τη σωματικότητα, το εφιαλτικό στοιχείο, τη μείξη φαντασίας
και πραγματικότητας, αξιοποιώντας υπερρεαλιστικά και πρωτοποριακά στοιχεία
και τονίζοντας μια φεμινιστική οπτική. Η κρυπτική γραφή της Χατζιδάκι θέτει
πολύ πρώιμα σύγχρονα ζητήματα ταυτότητας, ακολουθώντας τις στρατηγικές
απόκρυψης που χαρακτηρίζουν τη γραφή πολλών γυναικών ποιητριών της γενιάς
της, όπου η λογοκρισία συνδέεται με την έμφυλη καταπίεση και τη δυσκολία
πρόσβασης στη δημόσια σφαίρα.70
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις συγγραφείς που εξετάζουμε εδώ αυτοπαρουσιάζονται στην εικονογράφηση που συνοδεύει τα κείμενα σε σκίτσα ή κολάζ,
ενίοτε με μορφή κινηματογραφικών ηρώων λαϊκών ειδών. Ο Κουτρουμπούσης
εμφανίζεται ως σερίφης στο εξώφυλλο της δεύτερης έκδοσης, ενώ η Χατζιδάκι ως
βαμπίρ. Η παρωδική αυτή αυτοπαρουσίαση είναι μια πρωτοποριακή χειρονομία,
που υπονομεύει την αυτοτέλεια του λογοτεχνικού κειμένου και του ρόλου του
συγγραφέα. Όταν παρουσιάζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου ή στην εικονογράφη-

68. Αυτό μπορεί να συσχετιστεί με τη δίκη του Σήματος το 1977, όπου, σύμφωνα με τον νόμο
περί ασέμνων, η Χατζιδάκι ως συντάκτρια του περιοδικού βρέθηκε κατηγορούμενη, μαζί με άλλους
συνεργάτες· βλ. Νικολοπούλου, «Η αμήχανη ανάδυση του Underground», ό.π., 278-279. Για τη
σύνδεση φεμινιστικού και ομοφυλόφιλου κινήματος στη Μεταπολίτευση, και τη διεκδίκηση της
δημόσιας σφαίρας, βλ. Παπανικολάου, Κάτι τρέχει με την οικογένεια, ό.π., 229-239, 247-258, 358361, 372-393. Για τη στάση της Αριστεράς προς τη σεξουαλικότητα, τον φεμινισμό και την ομοφυλοφιλία, βλ. Papadogiannis, Militant Around the Clock?, ό.π., 155-165, 252-270, 280, 283-284.
69. Susan Rubin Suleiman, Subversive Intent: Gender, Politics and the Avant-Garde, Κέιμπριτζ
(Μασαχουσέτη), Harvard University Press, 1990, 150, 161-163∙ Huyssen, After the Great Divide,
ό.π., 61-62∙ Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές, ό.π., 127.
70. Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές, ό.π., 103-104, 167-168, 211-222, 227-229, 266268, 397-401.
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σή του ως κινηματογραφική φιγούρα, ο συγγραφέας παύει να είναι η πηγή του νοήματος και, σε μια οντολογική μετουσίωση, γίνεται ισότιμος με τους ήρωες του.71
Συμπερασματικά, ορισμένοι συγγραφείς της Μεταπολίτευσης που συνδέονται με
την πρωτοπορία, χρησιμοποιούν λαϊκά είδη που σχετίζονται με την αμερικανική
κουλτούρα για να ανατρέψουν τα χαρακτηριστικά τους και να διαμορφώσουν μια
αφήγηση που, προβάλλοντας το προσωπικό, το ιδιωτικό και τη χαμηλή κουλτούρα, υπονομεύει τις οριοθετήσεις του λογοτεχνικού λόγου. Ταυτόχρονα, σε μια περίοδο εντονότατου αντιαμερικανισμού και αναβίωσης της ρεαλιστικής πολιτικής
λογοτεχνίας, οι συγγραφείς αυτοί αμφισβητούν την αντίληψη για τον δημόσιο
ρόλο της λογοτεχνίας και, υιοθετώντας τα είδη της μαζικής αμερικανικής κουλτούρας, διαμορφώνουν ένα είδος λογοτεχνίας που συνδέεται με το αίτημα της
διπλής πρωτοπορίας, πολιτικής και αισθητικής. Ακόμη και αν τα κείμενα αυτά ξεχάστηκαν, γιατί κυριάρχησε η αναβίωση του ρεαλισμού και της πολιτικής λογοτεχνίας,72 αξίζει να τα δούμε ως δείγματα μιας ομάδας συγγραφέων που θεώρησε
ότι η Μεταπολίτευση σήμαινε συντονισμό με τα αισθητικά και πολιτικά ρεύματα
του εξωτερικού.

71. Gérard Genette, Métalepse: De la figure à la fiction, Παρίσι, Seuil, 2004.
72. Dimitris Papanikolaou, «Greece as a postmodern example: “Boundary 2” and its special
issue on Greece», Κάμπος: Cambridge Papers In Modern Greek, τχ. 13 (2005), 127-145: 143-144∙
Νικολοπούλου, «Η αμήχανη ανάδυση του Underground», ό.π., 280-282.
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Οι λόγοι διαπραγμάτευσης της ευρωπαϊκής
και βαλκανικής προοπτικής της Ελλάδας
στα κριτικά κείμενα των περιοδικών λόγου και τέχνης
στα χρόνια 1974-1981

Τα εναρκτήρια ερωτήματα και το πολιτικοϊδεολογικό πλαίσιο της εποχής
Στο αυτοβιογραφικό αφήγημά της για τη Μεταπολίτευση, η Αγγέλα Καστρινάκη
με το προσωπείο της Ειρήνης κυκλοφορεί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και
στις σελίδες του βιβλίου της, αποτυπώνοντας, στο εύρος που καλύπτει η φοιτητική ζωή, μια εποχή γεμάτη αναζητήσεις και προβληματισμούς, οξείες αντιπαραθέσεις, συλλογικές διαδικασίες και κοινή δράση, κυριαρχία του πολιτικού
στον δημόσιο λόγο, αισιόδοξη ορμή για το μέλλον αλλά και ανησυχία για την
κατεύθυνση που αυτό θα πάρει, ανατέμνοντας τη θεματική της μεταπολιτευτικής
περιόδου. Εκείνο που κυριαρχεί είναι μια διάχυτη επιθυμία οριστικής απαλλαγής
από το πρόσφατο παρελθόν, μια κυοφορία του νέου, άλλα άγνωστου και αδιαμόρφωτου – όπως συμβαίνει σε κάθε κρίσιμη καμπή μετάβασης στην ανθρώπινη
ιστορία (και όπως, ασφαλώς, δηλώνεται και στον τίτλο του βιβλίου: «Κάτι να
αλλάξει! Μα πώς;»).1 Ο αντιπολιτευτικός και προεκλογικός λόγος του Ανδρέα
Παπανδρέου θα συμπυκνώσει πολύ πετυχημένα και διεισδυτικά, και γι’ αυτό
πολύ αποδοτικά για την εκλογική του νίκη, το διάχυτο αίσθημα της εποχής στο
μονολεκτικό σύνθημα της «αλλαγής». Προς τα πού όμως κοιτάζει η κοινωνία και
οι πολιτικές της ηγεσίες; Προς τα πού θέλει να βαδίσει; Πού νιώθει ότι ανήκει; Οι
απαντήσεις που δόθηκαν τότε ήταν πολλές, κάποτε αντιφατικές στο εσωτερικό
τους ή μεταβαλλόμενες στην πορεία του χρόνου, όχι πάντα σαφείς, και, σε κάθε
περίπτωση, αναπτύχθηκαν μέσα σε συνθήκες οξείας αντιπαράθεσης αλλά και γόνιμου, δημοκρατικού διαλόγου εντός των συλλογικοτήτων της εποχής.

1. Αγγέλα Καστρινάκη, …Κάτι ν’ αλλάξει! Μα πώς;, Αθήνα, Κίχλη, 2019.
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Η Ειρήνη, για να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο αφήγημα της Καστρινάκη,
γοητεύεται από τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο, υμνεί τη χώρα της αυτοδιαχείρισης,
επιμένοντας να κοιτάζει από τα γειτονικά Βαλκάνια την πιο μακρινή, γεωγραφικά, ιδεολογικά και πολιτικά, Σοβιετική Ένωση και να τονίζει την απόσταση αυτή
(σ. 140-141). Λίγες σελίδες παρακάτω, ο ψευδώνυμος Αναστάσης, στη δική του
μνημονική κατάθεση (σ. 157-158), δείχνει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, και δη
όσες συνασπίζονται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ως χώρο φυσικής
απόληξης της μελλοντικής πορείας της Ελλάδας, καταστατική αρχή της επίσημης
εξωτερικής πολιτικής της χώρας μέχρι τις εκλογές του 1981, και αντιπαραθέτει
σε αυτή την προοπτική την αυστηρή απορριπτική στάση της αντιπολίτευσης της
ίδιας περιόδου. Ανατολή ή Δύση, εάν θέλουμε να απλοποιήσουμε υπερβολικά το
ζήτημα και να το αποτυπώσουμε σε διλημματικές εκδοχές· Ευρώπη ή Βαλκάνια;
Ευρωπαϊκός συνασπισμός ή αυτόνομη εθνική πορεία; Μήπως συνασπισμός των
χωρών της Μεσογείου; Επικοινωνία με τις τρίτες χώρες των Αδεσμεύτων, στον
δρόμο που ακολουθεί η γειτονική Γιουγκοσλαβία; Και πώς θα αυτοπροσδιοριστεί η χώρα; Μια μικρή περιφερειακή οντότητα; Αλλά σε σχέση με ποιο κέντρο,
ή ενταγμένη σε ποιο δίκτυο μικρών ή περιφερειακών δυνάμεων; Τα ερωτήματα
που απασχολούν την κοινωνία της Ειρήνης και του Αναστάση κυριαρχούν στο
πολιτικό πεδίο και αναδεικνύουν βαθύτερες ιδεολογικές αντιθέσεις. Εδώ θα συζητήσουμε τις εκβολές τους στο πεδίο της κριτικής, όπως μπορούμε να το παρακολουθήσουμε στον λογοτεχνικό περιοδικό Τύπο στο δεύτερο μισό της δεκαετίας
του 1970 (1974-1981).2
Κατ’ αρχάς, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ εκδιπλωνόταν σταδιακά όλα
αυτά τα χρόνια και βρισκόταν συνεχώς στην πολιτική και οικονομική επικαιρότητα, γεγονός που θέτει στο δικό μας πεδίο έρευνας διαρκώς το ζήτημα προσδιορισμού της σχέσης Ελλάδας-Ευρώπης με όρους πολιτισμικούς.3 Θυμίζω εν
τάχει ότι αμέσως μετά την ψήφιση του νέου Συντάγματος τον Ιούνιο του 1975,
η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή υπέβαλε αίτημα ένταξης της Ελλάδας
2. Μια βασική καταγραφή του μεταπολιτευτικού λογοτεχνικού περιοδικού Τύπου γίνεται στο
ηλεκτρονικό περιβάλλον «Λογοτεχνικά περιοδικά (1974 κ.ε.)» της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/bibliographies/journals/ index.html), του
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, με επιμέλεια του Λάμπρου Βαρελά.
3. Η πολιτική επιδίωξη ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει «προϊστορία». Οι
προσπάθειες και οι συζητήσεις των δύο πλευρών, ελληνικής και ευρωπαϊκής, ξεκινούν στις αρχές
της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά διακόπτονται με την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος
το 1967. Επανεκκινούν, ωριμότερες και επιτακτικότερες, με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το
1974. Εδώ δεν θα μας απασχολήσουν οι προδικτατορικές κινήσεις της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας
στο πλαίσιο ενός φιλοδυτικού/φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού και τα πολιτικά, οικονομικά,
εμπορικά κ.ά. κίνητρά της.
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στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς (1976) το
Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε την έναρξη των συνομιλιών ένταξης. Μέχρι τον
Δεκέμβριο του 1978 τα δύο μέρη κατέληξαν σε συμφωνία και η επίσημη τελετή
υπογραφής πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1979. Τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο
του 1980.4 Και, ενώ η κυβέρνηση ήταν σταθερά προσανατολισμένη στην προοπτική της ένταξης και επειγόταν ως προς αυτήν, η συντριπτική πλειοψηφία των
αντιπολιτευόμενων δυνάμεων απέρριπτε την εοκική κατεύθυνση της χώρας, είχε
ισχυρά ερείσματα σε σημαντικό μέρος της κοινωνίας, και ενισχύθηκε κοινοβουλευτικά μετά τις εκλογές του 1977.5
Στον δημόσιο λόγο του αντιπολιτευτικού χώρου είναι σημαντική, αν και με
μικρό εκτόπισμα στην κοινωνία, η στάση μερίδας της Αριστεράς (ΕΔΑ, ΚΚΕ
Εσωτερικού), που δηλώνει τη στήριξή της στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ
(εμπράκτως και με τη σχετική θετική ψήφο στο Κοινοβούλιο). Ήδη από το 1976,
όταν το Συμβούλιο Υπουργών συμφώνησε στην έναρξη ενταξιακών συνομιλιών
με την ελληνική κυβέρνηση, ο Ηλίας Φ. Ηλιού –για λογαριασμό της ΕΔΑ– υποστηρίζει την ένταξη, ανατρέποντας με γενναιότητα την αρνητική προδικτατορική
στάση του ίδιου και του κόμματός του, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σε βασικό άξονα της εξωτερικής της πολιτικής, προσδοκώντας
η πολιτική σύνδεση και η νομοθετική σύγκλιση με την Ευρώπη να στερεώσουν
τους δημοκρατικούς θεσμούς της ελληνικής πολιτείας και, σε επίπεδο διεθνών
σχέσεων, να διαμορφώσουν για το αδύναμο κράτος ευρωπαϊκές συμμαχίες απέναντι στην τουρκική απειλή, ενώ και οι οικονομικές και εμπορικές συνέπειες της
ένταξης εκτιμώνται θετικές και μεσοπρόθεσμα αναπτυξιακές.6 Από αυτή την
4. Σωτήρης Ριζάς, Κωνσταντίνος Καραμανλής: Η Ελλάδα από τον Εμφύλιο στη Μεταπολίτευση,
Αθήνα, Μεταίχμιο, 2018, 127-128. Βλ. την παρουσίαση σε άρθρο της Ευθύνης, ενός περιοδικού
που δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο άμεσες αναφορές στην πολιτική επικαιρότητα· μια εξαίρεση
που δείχνει το πόσο κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο πολιτικό, αλλά, ευρύτερα, πολιτισμικό ή πνευματικό,
είναι για τους ιθύνοντες του περιοδικού το θέμα της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα: Θεόδωρος Ι. Παναγόπουλος, «Η επέτειος της πρώτης μεταβατικής περιόδου της Συνδέσεως
Συμφωνίας Ελλάδος-ΕΟΚ», Ευθύνη, τχ. 34 (1974), 493-494. Από άλλη οπτική γωνία και σε διαφορετικά συμφραζόμενα, το 1979, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας ένταξης, ο Μάκης
Καβουριάρης διαπιστώνει εισαγωγικά σε άρθρο του στον Πολίτη την πληθωρική παραγωγή άρθρων
για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας στα χρόνια 1974-1979· βλ. Μάκης Καβουριάρης, «ΕΟΚ:
Η συζήτηση που δεν έγινε», Ο Πολίτης, τχ. 27 (Ιούν.-Ιούλ. 1979), 2-6.
5. Γιάννης Βούλγαρης, «Η δημοκρατική Ελλάδα, 1974-2004», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τόμος Ι΄: Η Ελλάδα της ομαλότητας, 1974-2000: Δημοκρατικές κατακτήσεις, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική σταθερότητα, Αθήνα, Τα Νέα-Ελληνικά Γράμματα, 2003, 9-50
(ιδιαίτερα το υποκεφάλαιο «Τα κόμματα και το νέο κομματικό σύστημα», σ. 14-17).
6. Έχουμε πολλές σχετικές αναφορές και τοποθετήσεις στα κείμενα του Ηλιού των πρώτων
χρόνων της Μεταπολίτευσης, συγκεντρωμένα στον τόμο Ηλίας Φ. Ηλιού, Πολιτικά κείμενα 1974-
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άποψη, ΕΔΑ και ΚΚΕ Εσωτερικού συναντώνται στην πολιτική τους στρατηγική
με τη δεξιά κυβέρνηση,7 αν και η ιδεολογική τους απόσταση είναι σαφής: για τη
«μη δογματική Αριστερά», όπως αυτοπροσδιορίζεται για να διακριθεί από την
ορθόδοξη κομμουνιστική, η προσδοκώμενη προοπτική της Ευρώπης είναι εκείνη
των εργαζομένων, και θα επιτευχθεί με πολιτικές συμμαχίες και συνεργασίες με
τα άλλα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμματα που θα συμμετάσχουν ενεργά στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιχειρήματα και πρακτικές για την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής προοπτικής: Νέα Εστία και Ευθύνη (Ι)
Σε αυτό το πλαίσιο, δύο περιοδικά λόγου και τέχνης, η παλαιόθεν εκδιδόμενη
Νέα Εστία, με ιστορία μισού αιώνα, και η κάπως νεότερη Ευθύνη (που επανακυκλοφορεί από το 1972), φαίνεται πως αναλαμβάνουν να υπερασπιστούν την
πνευματική σύγκλιση Ελλάδας και Ευρώπης, με όρους και τρόπους που θα εξετάσουμε στη συνέχεια, προκειμένου να στηρίξουν μια κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, με την οποία συμφωνούν ιδεολογικά. Η στρατηγική μοιάζει
ξεκάθαρη: όσο περισσότερο οι υπεύθυνοι των δύο περιοδικών επεξεργάζονται
τις σχέσεις ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού, προσφέρουν επιχειρήματα
για την ευθεία υποστήριξη της ένταξης στην ΕΟΚ ως φυσικό πνευματικό μας
χώρο. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν έχουν τη σημασία τους. Ανάμεσά τους
άνθρωποι της Ακαδημίας Αθηνών ή μέλη της ηγεσίας της χώρας: Κωνσταντίνος
Τσάτσος, Μιχαήλ Στασινόπουλος, Πέτρος Χάρης, Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας,
Τάσος Αθανασιάδης, και άλλοι. Δεν έχει νόημα να καταγράψω εδώ συστηματικά
τα δημοσιεύματα στα τεύχη των δύο περιοδικών αυτών των χρόνων. Πάντως,
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προτείνουν λύσεις σε προβλήματα
που ανακύπτουν, όπως, για παράδειγμα, τη λατινική μεταγραφή των ελληνικών
ονομάτων, για την οποία ο Γιώργος Χουρμουζιάδης, σταθερός συνεργάτης της
Νέας Εστίας αυτά τα χρόνια, δημοσιεύει ένα άρθρο τον Σεπτέμβριο του 1981
1976 (επιλογή), Αθήνα, Διογένης, 1977, 109-117: 111, 115-116· 142-152: 149· 153-160: 156· 191198: 193-194, 196· 307-317: 316-317. Ευχαριστώ τον Γιάννη Παπαθεοδώρου για την υπόδειξη των
κειμένων του Ηλιού.
7. Ως προς τους πολιτικούς λόγους που ωθούσαν την ελληνική κυβέρνηση στην ευρωπαϊκή
προοπτική, βλ. Αντώνης Λιάκος, Ο ελληνικός 20ός αιώνας, Αθήνα, Πόλις, 2019, 469· Κωνσταντίνα
Μπότσιου, «Ν.Δ. και ΠΑ.ΣΟ.Κ., 1974-1985: Η “Ευρώπη” ως πολιτική και ως ταυτότητα», στο
Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο
δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 211-224: 212-213.
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με τίτλο «ΕΟΚ και ελληνικά επώνυμα», όπου εκθέτει τις δυσκολίες, συζητά λύσεις και καταλήγει στην εξής τολμηρή πρόταση που την διαπνέει ένας άνεμος
ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού: «Η ένταξή μας στην ΕΟΚ μάς προσφέρει αυτή τη
μοναδική ευκαιρία, να εκσυγχρονίσουμε τα μακρόσυρτα, δυσκολοπρόφερτα και
δυσκολομνημόνευτα επώνυμά μας, και θα ήταν κρίμα ν’ αφήσουμε μια τέτοια
ευκαιρία να πάει χαμένη».8
Στη δεκαετία του 1970 η Ευρώπη παραμένει πολιτικά και γεωγραφικά διαιρεμένη στη φιλελεύθερη Δύση και τη σοσιαλιστική Ανατολή. Είναι ενδιαφέρον ότι,
αν σταθούμε στο επίπεδο της επιλογής λέξεων και όρων, η αναφορά στο δυτικό
σκέλος της διαίρεσης γίνεται κάποτε σχεδόν ισοδύναμα με τους όρους Δυτική Ευρώπη, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ή η Ευρώπη προσδιορίζεται
με άλλα, θετικά νοηματοδοτημένα επίθετα αντί του «δυτική», όπως «προηγμένη»
Ευρώπη. Κάποτε το ίδιο το επίθετο «ευρωπαϊκός» μοιάζει να μεταφέρει ιδιότητες
του μοντέρνου, του κοσμοπολίτικου, του διεθνοποιημένου, πάντα θετικά σημασιοδοτημένο, όπως συμβαίνει στην κριτική του Πέτρου Γλέζου για τη συλλογή
διηγημάτων Η δεύτερη βαλίτσα της Φούλας Λαμπελέ.9 Η Ευρώπη ταυτίζεται με
τη Δύση, αλλά με μια ανασημασιοδοτημένη μεταπολιτευτικά Δύση. Η τελευταία,
εξηγεί ο Γιάννης Βούλγαρης,
μετά τη δικτατορία και την τραγωδία της Κύπρου, έγινε μια επίμαχη και περίπλοκη έννοια ακόμη και για τη συντηρητική παράταξη. Στο συλλογικό φαντασιακό
της προδικτατορικής Δεξιάς, η «Δύση» σήμαινε πριν απ’ όλα αντικομμουνιστικό
μπλοκ. Οι άλλες πολιτικές και πολιτισμικές όψεις της ήταν θέμα τριτεύον. Για το
μεταδικτατορικό συντηρητικό κόσμο, η «Δύση» έγινε πρωτίστως «Ευρώπη», Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, παίρνοντας περισσότερο πολιτικά χαρακτηριστικά:
σχετική εγγύηση για τους δημοκρατικούς θεσμούς, εξισορρόπηση των σχέσεων με
τις ΗΠΑ. Στο σύνολο όμως του ελληνικού λαού, η αίγλη της «Δύσης» τραυματίστηκε βαρύτατα και ο αντιαμερικανισμός ανέθρεψε αρκετές γενιές.10

8. Γ. Δ. Χουρμουζιάδης, «ΕΟΚ και ελληνικά επώνυμα: Οι δυσκολίες της μεταγραφής τους»,
Νέα Εστία, τχ. 1301 (15 Σεπτ. 1981), 1238-1240: 1240.
9. Πέτρος Γλέζος, «Οι απόδημοι», Νέα Εστία, τχ. 1198 (1 Ιουν. 1977), 755. Σε κριτική του την
ίδια χρονιά ο Ανδρέας Καραντώνης διαπιστώνει ότι «η Ελλάδα ανέβηκε αισθητά σε υψηλώτερες
[sic] βαθμίδες ευρωπαϊσμού»∙ βλ. Ανδρέας Καραντώνης, «Θανάση Στεργιόπουλου: “Ο Κόσμος
που είδα: Δυτική Ευρώπη – Ασία – Αίγυπτος”. Ταξιδιωτικό», Νέα Εστία, τχ. 1201 (15 Ιουλ. 1977),
961-962.
10. Γιάννης Βούλγαρης, «Η δημοκρατική Ελλάδα, 1974-2004», ό.π., 9-50: 10. Βλ. και Γιάννης
Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 1974-1990: Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη
μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα, Θεμέλιο, 2002 (12001), 29.
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Αν, λοιπόν, είχαμε προδικτατορικά μια αμυντικά προσδιορισμένη «Δύση», που
νοούνταν ως ο ελεύθερος κόσμος ο οποίος, με όλο το αντικομμουνιστικό του μένος, αντιστέκεται στη Σοβιετική Ένωση και στους συμμάχους της, η μεταπολιτευτική «Ευρώπη» που την αντικαθιστά σημασιοδοτείται μάλλον «επιθετικά», με
τη θετική προσδοκία μιας ένωσης αναπτυξιακών και εκπολιτιστικών δυνάμεων.
Ένας αντίστοιχος τόνος αισιοδοξίας είναι διάχυτος στη σχετική αρθρογραφία της
Νέας Εστίας και της Ευθύνης.11 Ωστόσο, ο αντικομμουνιστικός απόηχος δεν έχει
σβήσει εντελώς –ιδιαίτερα στα πρώτα, περισσότερο αβέβαια, μεταβατικά, μεταπολιτευτικά χρόνια (μέχρι, τουλάχιστον, το 1976)– και το όραμα της ενωμένης
Ευρώπης προβάλλεται, εντονότερα στην Ευθύνη, σποραδικά στη Νέα Εστία, ως
εγγύηση της δημοκρατίας έναντι της απολυταρχίας των κομμουνιστικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται όμως για μια φθίνουσα οπτική που
παρακολουθεί τη μείωση της έντασης του Ψυχρού Πολέμου διεθνώς: η Ευρώπη
ως αναδυόμενη ενοποιημένη πολιτική δύναμη σταδιακά επιδιώκει να καταστεί
ένας αυτόνομος πολιτικός χώρος.
Σε αυτό το πνεύμα ο Κώστας Ασημακόπουλος υποδέχεται με ένα σημείωμά
του στη Νέα Εστία του 1978, εν μέσω των διαπραγματεύσεων ένταξης της Ελλάδας, τον Πιερ Εμμανουέλ (Pierre Emmanuel), γάλλο ποιητή και ακαδημαϊκό, στην
Αθήνα.12 Ο Ασημακόπουλος επιδοκιμάζει τον λόγο που εκφωνεί ο Εμμανουέλ
και, με την ευκαιρία, υπογραμμίζει την κοινή τους στόχευση να αρθεί η Ευρώπη
πάνω από τις διαιρέσεις της, για τις οποίες ευθύνονται οι δύο υπερδυνάμεις, και,
εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ενότητά της, να εργαστεί σε κοινούς πολιτισμικούς, οικονομικούς και πολιτικούς στόχους στην προοπτική μιας Ενωμένης
Ευρώπης (ο όρος αναφέρεται στο σημείωμα και είναι πιθανότατα του ίδιου του
γάλλου επισκέπτη). Με μια τέτοια οπτική και στρατηγική το κέρδος είναι διπλό.
Από τη μια πλευρά, η Ευρώπη αποσυνδέεται από την επάρατο Αμερική και
κατά κάποιο τρόπο ουδετεροποιείται σαν ένας τρίτος πόλος ή δρόμος. Σε άλλο
άρθρο διαβάζουμε για «τη μεγάλη αυτή οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών,
που τόσο έντονα –κρυφά και φανερά– τη μάχονται οι δύο μεγάλοι».13 Βρισκό11. Παραπέμπω σε δύο χαρακτηριστικά σημειώματα της Ευθύνης του 1975: «Για την Ευρώπη»,
Ευθύνη, τχ. 44 (Ιούλ. 1975), 433· «Ξαναγεννιέται η ελπίδα», Ευθύνη, τχ. 48 (Δεκ. 1975), 654. Το
πρώτο αναθέτει στην Ευρώπη τον ρόλο του εγγυητή της δημοκρατίας και της ειρήνης στον κόσμο,
το δεύτερο καλωσορίζει την Πορτογαλία και την Ισπανία στην οικογένεια της ελεύθερης και δημοκρατικής Ευρώπης.
12. Κώστας Ασημακόπουλος, «Ο Πιερ Εμμανουέλ στην Αθήνα», Νέα Εστία, τχ. 1212 (1 Ιαν.
1978), 54-55.
13. Κώστας Παπαπάνος, «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ‒ Ελλάδα και πολιτιστική “πρόκληση”», Νέα Εστία, τχ. 1246 (1 Ιουν. 1979), 787-789.
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μαστε σε χρόνια που ο αντιαμερικανισμός στέκεται πολύ ψηλά, μια και οι ΗΠΑ
χρεώνονται τη στήριξη τόσο της επτάχρονης δικτατορίας όσο και της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο, και η αναζήτηση ενός τρίτου δρόμου μπροστά στο μεταπολεμικό αδιέξοδο του Ψυχρού Πολέμου ήταν ανοιχτό και ζωντανό ερώτημα,
τη στιγμή που πολλοί γοητεύονταν, άλλωστε, από το Κίνημα των Αδεσμεύτων.
Ο Πιερ Εμμανουέλ, σημειώνει με νόημα για τους αναγνώστες του ο Ασημακόπουλος, «πρώτος αυτός από τον πνευματικό κόσμο της Ευρώπης χαιρέτησε τη
δημοκρατική ανάσταση της πατρίδας μας το καλοκαίρι του 1974 και κατάγγειλε
τις τουρκικές βιαιότητες στην Κύπρο» (σ. 55). Οι Έλληνες δικαιολογούνται να
είναι απογοητευμένοι από την απουσία διεθνούς αντίδρασης κατά της Τουρκίας,
αλλά οι ευρωπαίοι άνθρωποι των γραμμάτων βρίσκονται συμπαραστάτες μας
και, επομένως, η ευρωπαϊκή οικονομική συμμαχία μπορεί να εκληφθεί σαν ενός
είδους προστασία. Η διατήρηση της Ευρώπης πάντως σε απόσταση αυτονομίας
από την πολιτική των ΗΠΑ είναι μια άποψη που υποστηρίζουν συχνά γάλλοι στοχαστές και αρθρογράφοι της εποχής, συντονιζόμενοι με την εξωτερική πολιτική
της χώρας τους. Στη Νέα Εστία διαβάζουμε το εξής επικριτικό σχόλιο του Πιερ
Ντρουέν (Pierre Drouin), γάλλου αρθρογράφου της εφημερίδας Le Monde: «η
Ευρώπη έγινε θυγατέρα της Αμερικής», γράφει, σε συμφραζόμενα ανάδειξης των
πολιτιστικών προβλημάτων ως προκλήσεων που η ΕΟΚ οφείλει να αντιμετωπίσει
για να επιβιώσει και να ακτινοβολήσει.14
Από την άλλη πλευρά, η συμπόρευση με στόχους κοινούς, όχι μόνο οικονομικούς και πολιτικούς αλλά και πολιτισμικούς, στο όνομα του από αιώνων κοινού
και διακριτού ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενίσχυε μια στάση υπεράσπισης της εοκικής ένταξης της χώρας απέναντι σε όσους κατηγορούσαν την ΕΟΚ για συμφέροντα και δεσμούς στενά οικονομικούς.
Έτσι, τα περισσότερα από τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην Ευρώπη,
στη Νέα Εστία και την Ευθύνη, ασχολούνται με τη σύνδεση ευρωπαϊκού και ελληνικού πολιτισμού. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στη σύνδεση του ελληνικού με
τον γαλλικό πολιτισμό. Θα έλεγε κανείς πως, σε μια προσπάθεια να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στο καραμανλικό σύνθημα «Ελλάς-Γαλλία συμμαχία», αναζητούνται και αναδεικνύονται σημεία σύγκλισης, συμπόρευσης, ομογνωμίας, σε
επίπεδο καλλιτεχνικό, νοοτροπίας, ιστορίας, ιδανικών και αξιών. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να εντάξουμε και μια σειρά από «οδοιπορικά», αφηγηματικά
κείμενα εντυπώσεων από επισκέψεις στην Ευρώπη, όπως είναι οι δημοσιεύσεις
των «Δυτικοευρωπαϊκών περιπάτων» του Αλκιβιάδη Μαργαρίτη στη Νέα Εστία,
14. Η αναφορά της Ευρώπης ως «θυγατέρας της Αμερικής» μεταφέρεται στο άρθρο του Κώστα
Παπαπάνου, ό.π., 787.
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που έχουν δηλωμένο τους στόχο να μας γνωρίσουν τις χώρες της Ευρώπης και να
επισημάνουν την πρόοδο που σημείωσαν τα τελευταία χρόνια.15 Πάντως, η αρθρογραφία στα δύο περιοδικά σχετικά με την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας
είναι σχεδόν πάντα προσανατολισμένη στη Γαλλία, ασφαλώς και λόγω των πρότερων ισχυρών καλλιτεχνικών δεσμών· κάθε αναφορά στην Ευρώπη μοιάζει να
εννοεί πρωτίστως τη Γαλλία. Αξίζει εδώ να επισημανθεί ότι στην Ευθύνη δημοσιεύονται σε μετάφραση άρθρα γάλλων στοχαστών για την Ευρώπη, την ιστορική
της πορεία και τον πολιτικό της χαρακτήρα.16
Υπάρχουν και σοβαροί πολιτικοί λόγοι που αιτιολογούν αυτή την επιλογή.
Ειδικά στην Ευθύνη, ένα περιοδικό που φιλοξενεί σταθερά δοκίμια και άρθρα φιλοσοφικού και πολιτικού στοχασμού με φιλελεύθερες και ιδεαλιστικές κατευθύνσεις,17 η πολιτική και ιδεολογική αυτή επιλογή είναι ξεκάθαρη και φαίνεται να
συνιστά την κυρίαρχη γωνία θέασης της Ευρώπης. Σε ένα άρθρο του Παναγιώτη
Φωτέα, ίσως το πιο χαρακτηριστικό, διατυπώνεται ρητά η διάσταση μεταξύ κρατών-μελών και των πολιτικών τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
που επιμερίζει, στην πολιτική γεωγραφία, μια «ευρωπαϊκή Ευρώπη» της Γαλλίας
και μια «ατλαντική Ευρώπη» της αγγλογερμανικής στρατηγικής.18 Η προτίμηση στην πρώτη μοιάζει αναπόφευκτη, όταν η δεύτερη παραπέμπει σε ένα οιονεί
πολιτικό σκέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ), από το στρατιωτικό
τμήμα της οποίας η Ελλάδα έχει αποχωρήσει τον Αύγουστο του 1974, λόγω της
εισβολής στην Κύπρο το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Άλλωστε, την ίδια στιγμή
ο αντιπολιτευόμενος λόγος στην Ελλάδα επιμένει να συσχετίζει τους δύο οργανισμούς, ευρωπαϊκό και βορειοατλαντικό, και να τους θεωρεί και τους δυο εργαλεία
άσκησης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
Με ανιχνεύσιμη την πρόθεσή του να αποσυνδέσει την τελευταία από την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος επισημαίνει λίγο νωρίτερα σε ένα σημείωμά του στο ίδιο περιοδικό ότι οι ΗΠΑ εκφράζουν δυσαρέσκεια
15. Αλκιβιάδης Μαργαρίτης, «Δυτικοευρωπαϊκοί περίπατοι», Νέα Εστία, τχ. 1214 (1 Φεβρ.
1978), 155-161· τχ. 1215 (15 Φεβρ. 1978), 250-255.
16. Ξεχωρίζουν δύο από αυτά: Μωρίς Ντρυόν, «Υστερόγραφο: Για μια ιστορία της Ευρώπης»,
μτφρ. Θανάσης Θ. Νιάρχος, Ευθύνη, τχ. 67 (Ιούλ. 1977), 384-388· Πωλ Βαλερύ, «Σημειώσεις για το
μεγαλείο και την παρακμή της Ευρώπης», μτφρ. Ντίνος Απ. Κατσόγιαννος, Ευθύνη, τχ. 77 (Μάιος
1978), 256-258.
17. Από τις σελίδες του περιοδικού Αντί η ιδεολογική στάση της Ευθύνης και συγκεκριμένων
σταθερών συνεργατών της θα χαρακτηριστεί ως μια συντηρητική, απολίτικη και ανορθολογική
στάση∙ βλ. Παναγιώτης Κουβελάκης, «Απόψεις και κρίσεις πάνω σε μια “Ευθύνη” φιλολογική»,
Αντί, τχ. 39 (21 Φεβρ. 1976), 45-46.
18. Παναγιώτης Φωτέας, «Ευρώπη: Από την αλληλοσφαγή στην Ένωση», Ευθύνη, τχ. 30 (Ιούν.
1974), 281-285.
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για την κίνηση ανεξαρτητοποίησης της ΕΟΚ, κίνηση στην οποία κατηγορούν τη
Γαλλία ότι πρωτοστατεί, ενώ οι ίδιοι διατηρούν στενότερες σχέσεις με την Αγγλία
και τη Γερμανία.19 Παρομοίως, ο Αλέξανδρος Νοταράς αντιπαραθέτει στον ψόγο
του για τις ΗΠΑ –και τις ευθύνες τους στην κυπριακή τραγωδία– την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση της Γαλλίας προς την Ελλάδα («Κι εμείς δεν ξεχνούμε τη συμπαράσταση της Γαλλίας. Και την ευχαριστούμε!»).20 Σε άρθρα σαν
αυτά θα έρθουν λίγο αργότερα να προστεθούν δημοσιεύματα της Νέας Εστίας,
όπως εκείνο του Κώστα Ασημακόπουλου με αφορμή την επίσκεψη του Πιερ Εμμανουέλ στην Αθήνα.
Σε μια εποχή, λοιπόν, διάχυτου και έντονου αντιαμερικανισμού, η επιδίωξη
της ευρωπαϊκής ένταξης προαπαιτεί την αποσύνδεση της Ευρώπης από τον αμερικανικό της δεσμό. Η πολιτική της ευρωπαϊκής αυτονομίας που ασκεί η Γαλλία
συγκροτεί την ταυτότητα της Ευρώπης στην οποία προσβλέπει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή την Ευρώπη καθιστούν ορατή και αυτή την κατάσταση αποτυπώνουν
τα διαδοχικά δημοσιεύματα στα δύο περιοδικά στα χρόνια, κυρίως, 1974-1979
(μέχρι, δηλαδή, τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ένταξης της χώρας).

Ο Πολίτης και το Αντί: σύντομη παρέκβαση για τον προβληματισμό και
τις αναζητήσεις της Αριστεράς
Στην αντίπερα όχθη, στον Πολίτη, ένα περιοδικό ψύχραιμο και στοχαστικό στις
προσεγγίσεις του, που διατηρεί κριτική απόσταση από την ευρωπαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης και εναποθέτει ελπίδες στη δράση των ευρωκομμουνιστικών δυνάμεων (κοινοβουλευτικών, πολιτικών, και κοινωνικών),21 διαγράφεται ξεκάθαρα η πολιτική απειλή της αμερικανογερμανικής ηγεμονίας στην Ευρώπη,22 και,
ταυτόχρονα, ασκείται κριτική στην ιδεοληπτική, απορριπτική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην ενταξιακή πορεία της χώρας.23 Παράλληλα, στο πολυφωνικό και κριτικό Αντί –τα δύο περιοδικά λειτουργούν συχνά παραπληρωματικά με
19. Κωνσταντίνος Τσάτσος, «Αμερική και Ευρώπη», Ευθύνη, τχ. 28 (Απρ. 1974), 203.
20. Αλέξανδρος Ι. Νοταράς, «Η προδοσία», Ευθύνη, τχ. 33 (Σεπτ. 1974), 445-446.
21. Βλ., για παράδειγμα, τα άρθρα: Όλγα Καρρά, «Η “Συνάντηση της Μαδρίτης” και ο ευρωκομμουνισμός», Ο Πολίτης, τχ. 10 (Μάρτ.-Απρ. 1977), 46-48· Δαμιανός Παπαδημητρόπουλος, «Η
Κίνα, η ΕΣΣΔ, ο ευρωκομμουνισμός (ίσως και εμείς)», Ο Πολίτης, τχ. 23 (Δεκ. 1978), 29-33.
22. Δ. Μηλιάκης, «Η αμερικανογερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη», Ο Πολίτης, τχ. 8 (Ιαν.
1978), 24-29.
23. Βλ., για παράδειγμα, τα άρθρα του Μιχάλη Παπαγιαννάκη: «Από την ένταξη στην ΕΟΚ στη
μη-ένταξη της ΕΟΚ στην αριστερή πολιτική», Ο Πολίτης, τχ. 24 (Ιαν.-Φεβρ. 1979), 13-16· «Επιτέλους η ΕΟΚ…», Ο Πολίτης, τχ. 26 (Μάιος 1979), 2-4.
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τον προβληματισμό και την κριτική που διατυπώνουν–, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατανοείται ως αποκλειστικά αστική πράξη ωθούμενη από στενά οικονομικά
συμφέροντα,24 αλλά εκτιμάται σαν μια αναγκαία, ρεαλιστική πολιτική λύση παρά
τις όποιες επιφυλάξεις ή κινδύνους για την οικονομία και τους κλάδους παραγωγής (που κάποτε οδηγούν σε πιο αρνητικές και απορριπτικές τοποθετήσεις).25
Το περιοδικό, αντιτιθέμενο στην προοπτική μιας γερμανικής ποδηγέτησης της
Ευρώπης,26 παρακολουθεί με προσδοκίες τις ευρωπαϊκές κομμουνιστικές δυνάμεις27 και επιμένει να ενημερώνει τους αναγνώστες του για τις θέσεις των ελληνικών κομμάτων στο μείζον θέμα της ευρωπαϊκής ένταξης. Το Αντί είναι ίσως το
έντυπο με την πυκνότερη και πιο ευρείας θεματολογίας αρθρογραφία σχετικά με
τις σχέσεις Ελλάδας-Ευρώπης/Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κάτι που εξηγείται και
από τον χαρακτήρα του· πρόκειται για μια «δεκαπενθήμερη πολιτική επιθεώρηση» και, επομένως, η πολιτική επικαιρότητα και η ανάλυσή της, με προεξάρχουσα
την ενταξιακή πορεία της χώρας στην ΕΟΚ, συνιστά κεντρικό άξονα των περιεχομένων της. Ασφαλώς με τις περιπτώσεις του Πολίτη και του Αντί δεν βρισκόμαστε
στον χώρο των λογοτεχνικών περιοδικών, αλλά η αναφορά τους είναι κρίσιμη,
αφενός επειδή τα δύο αυτά περιοδικά συνιστούν «πεδία δοκιμής του κριτικού
λόγου, αγωγούς και φορείς πολιτιστικού και πολιτικού στοχασμού», όπου εκφράστηκαν «οι σοβαρότερες ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις της αριστερής
διανόησης μετά το 1974»,28 και, αφετέρου, για να σκιαγραφηθεί ευκρινέστερα το
συγχρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναζητούμε τις νοηματοδοτήσεις της Ευρώπης σε περιοδικά όπως η Νέα Εστία και η Ευθύνη.

24. Μάριος Νικολινάκος, «ΕΟΚ-Ελλάδα: Η πραγματικότητα των αντιθέσεων και η “αρμονία”
των συμφερόντων», Αντί, τχ. 103 (15 Ιουλ. 1978), 10-11.
25. Γιάννος Παπαντωνίου, «Η πανάκεια της Κοινής Αγοράς: Ένας μύθος που τώρα καλλιεργείται κι από την Αριστερά», Αντί, τχ. 14 (8 Μαρτ. 1975), 20-24· Θόδωρος Πάγκαλος, «Η μυθοποίηση
της Ευρώπης», Αντί, τχ. 53 (4 Σεπτ. 1976), 14-15.
26. Μάριος Νικολινάκος, «Ανάλυση των σχέσεων Ελλάδας-ΕΟΚ (και το ειδικό βάρος ΓαλλίαςΔ. Γερμανίας-Αγγλίας)», Αντί, τχ. 21 (14 Ιουν. 1975), 28-31· βλ. επίσης την αναδημοσίευση από τον
γαλλικό Τύπο της διακήρυξης εναντίον της αμερικανικής και γερμανικής ηγεμονίας στην Ευρώπη:
«ΟΧΙ σε μια Ευρώπη Γερμανοαμερικανοκρατούμενη!...», Αντί, τχ. 61 (25 Δεκ. 1976), 11.
27. Ξενοφών Γιαταγάνας, «Κομμουνιστές και εξουσία στη Δυτική Ευρώπη: Προβληματισμοί
στο περιθώριο του 22ου Συνεδρίου του ΓΚΚ», Αντί, τχ. 45 (15 Μαΐου 1976), 30-34. Ας σημειωθεί
επίσης ότι στο τεύχος 73 (11 Ιουν. 1977) ξεκινά έρευνα με θέμα «Το πρόβλημα της εξουσίας και ο
ευρωκομμουνισμός» (σ. 43).
28. Κώστας Καραβίδας, «Αναζητήσεις της λαϊκότητας: Ιδεολογικές διασταυρώσεις και απομακρύνσεις στο “Αντί” και τον “Πολίτη”», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση, ό.π., 302-316: 302.
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Οι πολιτισμικοί δεσμοί με την Ευρώπη: αισιόδοξες τοποθετήσεις και
αμυντικές αναδιπλώσεις: Νέα Εστία και Ευθύνη (ΙΙ)
Και για να επιστρέψουμε σε αυτά τα δύο περιοδικά, οι πολιτισμικοί δεσμοί Ελλάδας-Ευρώπης γίνονται αντιληπτοί υπό το φως ενός δεδομένου σχήματος το οποίο
αποτιμά τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό ως θεμέλιο λίθο της Ευρώπης, προσδιορίζει τη σύγχρονη Ελλάδα θεματοφύλακα αυτής της πολιτισμικής αφετηρίας και,
συνεπαγωγικά, θεωρεί την Ελλάδα κεντρικό σημείο αναφοράς της. Σε αυτές τις
περιπτώσεις επιστρατεύονται το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η συμβολική
αξία των Δελφών, και οι αμφικτιονίες, ενώ το σχήμα συνεπικουρείται από τη χριστιανοσύνη ως κοινό επίσης πεδίο.29 Με τα λόγια του Θεόδωρου Ξύδη, που αναδιατυπώνει απόψεις του Μιχαήλ Στασινόπουλου, «Και πολλά έχει να προσφέρει
για την επιτυχία των πολλαπλών σκοπών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η ελληνική
πνευματική παράδοση με τα περίδοξα διδάγματά της, όπως και με τα αιώνια σύμβολά της, που αποβλέπουν στον ευγενέστερο ανθρωπισμό».30
Μπορεί η στερέωση αυτή του δεσμού Ελλάδας και Ευρώπης να γίνεται σε
βάση εν πολλοίς ηθική και ιδεαλιστική, πιο έντονα και συστηματικότερα στα τεύχη της Ευθύνης, αλλά η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στο κέντρο του ευρωπαϊκού μοιάζει, στα συμφραζόμενα της εποχής, να απαντά εμμέσως σε βασικό
επιχείρημα του αντιπολιτευόμενου πολιτικού λόγου, που θεωρούσε την Ελλάδα
αδύναμη περιφερειακή χώρα έτοιμη να καθυποταχθεί στην ιμπεριαλιστική δύναμη των ισχυρών κεντρικών χωρών-μελών της ΕΟΚ. Η Ελλάδα συνδέεται με
την Ευρώπη με δεσμούς πνευματικούς, και με τη δυναμική αυτών των δεσμών ο
Κωνσταντίνος Τσάτσος οραματίζεται μια μετακύλιση της ευρωπαϊκής προσοχής
από την οικονομία και το εμπόριο στον πολιτισμό, ώστε να συντονιστεί με τη βασική θεωρητική του αρχή και φιλοσοφική θέση πρόκρισης του ιδεαλισμού έναντι
του υλισμού, ξορκίζοντας ταυτόχρονα την κριτική που ασκείται από τα αριστερά
για τον στενά κεφαλαιοκρατικό προσανατολισμό του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Σε άρθρο του στην Ευθύνη του 1977, επιχειρεί να προσδιορίσει τα ιδιοσυστατικά
ιστορικά γνωρίσματα της Ευρώπης και του ευρωπαίου πολίτη, βασικότερα των
οποίων είναι η αδιάλειπτη τάση προόδου, η επιστημονική θεώρηση του κόσμου,
η αρχή της μεσότητας και του μέτρου –όλα χαρακτηριστικά κληρονομημένα από
29. Βλ. ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα: Παν. Ι. Ζέπος, «Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και το
μήνυμα των Δελφών», Νέα Εστία, τχ. 1223 (15 Ιουν. 1978), 781-788. Και, αντίστοιχα, στην Ευθύνη:
Ελένη [Γλύκαντζη-]Αρβελέρ, «Πέντε αιώνες ελληνισμού στη Γαλλία», μτφρ. Θανάσης Θ. Νιάρχος,
Ευθύνη, τχ. 85 (Ιαν. 1979)∙ τχ. 86 (Φεβρ. 1979), 34-38, 71-75.
30. Θ. Ξύδης, «Ευρώπη και Ελλάδα», Νέα Εστία, τχ. 1201 (15 Ιουλ. 1977), 957-958: 958.
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τον ελληνικό κόσμο–, η νομική και πολιτική τάξη της ρωμαϊκής κληρονομιάς, και
οι αξίες του χριστιανισμού.31 Ευθύς και άμεσος ο Κώστας Τσιρόπουλος, θα κάνει
λόγο για το «σπίτι μας» και την επιδίωξη να καταστούμε «οργανικό πολιτιστικό
μέλος της Ευρώπης».32
Φαίνεται μάλιστα πως αυτή η πίστη στην κεντρική σημασία της Ελλάδας και
του πολιτισμού της είναι αρκετά ισχυρή ώστε να φέρνει τον Γεώργιο Μαύρο να
προτείνει ως μόνη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την ελληνική
(στη διάσκεψη του Διεθνούς Κέντρου Ευρωπαϊκής Επιμορφώσεως τον Απρίλιο του
1979), και τον Πέτρο Χάρη να επιτείνει σημειώνοντας: «Αλήθεια, μήπως η γλώσσα
μας είναι μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι
μικρότεροι εταίροι της Κοινότητας; Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε και να υποτιμούμε και τούτο: ότι η ελληνική γλώσσα, μαζί με την ιταλική, είναι από τις ρίζες του
ευρωπαϊκού πολιτισμού».33 Από κοντά και ο Θεόδωρος Ξύδης, που θα γράψει ένα
εκτενέστερο ενθουσιώδες σχόλιο με τον τίτλο «Η νεοελληνική γλώσσα διεθνής».34
Και ασφαλώς δεν θα πρέπει να παραλειφθεί και η νεοελληνική συνιστώσα στη
σύνδεση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο Πέτρος Χάρης αναλαμβάνει να θυμίσει
στους αναγνώστες του έναν παλαιότερο επετειακό λόγο για την 25η Μαρτίου του
προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Γεώργιου Μαριδάκη, του 1951, με τίτλο «Η
Ελληνική Επανάστασις ως έκφρασις του ευρωπαϊκού πνεύματος», και να παραθέσει ένα απόσπασμά του.35 Η παλιγγενεσία έχει οφειλές στον ευρωπαϊκό φιλελευθερισμό. Οφειλές και δεσμοί υπάρχουν εκατέρωθεν, και αυτοί θα επιτρέψουν
να συνυπάρξουν η νεοτερική Ευρώπη με την εθνική συνείδηση.36 Η επέτειος της
παλιγγενεσίας είναι μια στιγμή αναστοχασμού της ιστορικής πορείας και θέσης
της χώρας και του ελληνισμού στα σύγχρονα πολιτικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα, και, ως τέτοια, αξιοποιείται για να παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή διάσταση
της νεοελληνικής ταυτότητας. Διόλου τυχαία, το 1976 ο πρόεδρος της Ακαδημίας
Αθηνών Ν. Κ. Λούρος, στον λόγο που εκφωνεί για την 25η Μαρτίου, και τον
οποίο δημοσιεύει η Ευθύνη, επιμένει ακριβώς σε αυτή την άρρηκτη σύνδεση ευρωπαϊκού και ελληνικού πνεύματος.37
31. Κωνσταντίνος Τσάτσος, «Η Ευρώπη», Ευθύνη, τχ. 61 (Ιαν. 1977), 1-5.
32. Κώστας Τσιρόπουλος, «Δευτερολογία για την Ευρώπη», Ευθύνη, τχ. 87 (Μάρτ. 1979), 134-135.
33. Χ. (= Πέτρος Χάρης), «Η νέα Βαβέλ», Νέα Εστία, τχ. 1245 (15 Μαΐου 1979), 754.
34. Θεόδωρος Ξύδης, «Η νεοελληνική γλώσσα διεθνής», Νέα Εστία, τχ. 1246 (1 Ιουν. 1979),
819-820.
35. Πέτρος Χάρης, «Λόγος προφητικός», Νέα Εστία, τχ. 1248 (1 Ιουλ. 1979), 917-918.
36. Γιάννης Βούλγαρης, Ελλάδα: Μια χώρα παραδόξως νεωτερική, Αθήνα, Πόλις, 2019, 283285, 293-294.
37. Ν. Κ. Λούρος, «Η Ευρώπη και η Ελλάδα», Ευθύνη, τχ. 55 (Ιούλ. 1976), 361-366.
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Πάντως θέσεις που επιμένουν στην κοινή πολιτισμική πορεία Ελλάδας-Ευρώπης και Ελλάδας-Γαλλίας, και στην τοποθέτηση της πρώτης στην καρδιά της
Ευρώπης, αναπτύσσουν και γάλλοι κριτικοί και αρθρογράφοι, τους οποίους συστηματικά διαβάζει και μεταφέρει στα καθ’ ημάς η Νέα Εστία. Σε ένα τέτοιο εκτενές του δοκίμιο, ο Κώστας Παπαπάνος, που επισκοπεί τον γαλλικό Τύπο σε ό,τι
αφορά την ελλαδική ένταξη, επισημαίνει: «“Η Ευρώπη ξαναγυρίζει στις πηγές
της”, έγραψε πριν από δυο μήνες –όταν δηλ. αναγγέλθηκε η απόφαση των υπευθύνων για την ένταξή μας στην ΕΟΚ– ένα γαλλικό περιοδικό».38
«Κέντρο» της Ευρώπης, «ρίζα του πολιτισμού» της, «θεμέλιο» και «πηγή»: με
αυτές τις μεταφορές επιχειρούν να αποδώσουν την ελληνική διάσταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και, αντιστρόφως, νοηματοδοτούν την ευρωπαϊκή διάσταση
του νεοελληνικού. Την ίδια στιγμή όμως η ευρωπαϊκή υπερεθνική κοινοπολιτεία
μοιάζει να θέτει σε ιστορική δοκιμασία την έννοια του έθνους, ενεργοποιεί συντηρητικά ανακλαστικά, και προκαλεί συζητήσεις για τους κινδύνους από την ευρωπαϊκή επέλαση, οι οποίες μέσα από αμυντικά σχήματα προτείνουν λύσεις συμβιβασμού και διεξόδου. Όσο και αν αυτοπροσδιοριζόμαστε ως το κέντρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δεν παύει ο νεοελληνικός πολιτισμός, η γλώσσα του, η λογοτεχνία
του, να είναι στ’ αλήθεια μικρά, περιφερειακά και αδύναμα στον ευρωπαϊκό στίβο.
Ο Τάσος Αθανασιάδης, για παράδειγμα, αναρωτιέται τι θέση θα επιφυλάξει
στη λογοτεχνία του κάθε λαού η «πολιτική πανευρώπη», όπως την ονομάζει, καθώς και η «διεθνιστική αποχρωμάτιση των κοινωνιών απ’ τα εθνικά τους χαρακτηριστικά».39 Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, η εθνική λογοτεχνία για τον ίδιο
καλείται να αναλάβει ρόλο «εθνικού αρχειοφύλακα και συντηρητή», μνημειώνοντας στα έργα της τον τρόπο ζωής του λαού, τις εθνικές του αξίες, την ταυτότητά
του, και έτσι «θα διαφυλάξει ό,τι πιο χαρακτηριστικό χάνεται απ’ το παρελθόν,
που με την ιδιοτυπία του ξεχώριζε μια χώρα, διασώζοντάς το στα κείμενά της
απ’ το ασυγκράτητο ρεύμα του κοσμοπολιτισμού, που τα ισοπεδώνει όλα με την
ομοιομορφοποίησή του» (σ. 710). Ο προτεινόμενος συμβιβασμός διατυπώνεται
ξεκάθαρα από τον Ι. Α. Θωμόπουλο: «Ο λόγος είναι να συντηρήσουμε και να
αναπτύξουμε την ελληνοσύνη μας μέσα στον κόσμο της Πανευρώπης», συμπεραίνει συνθηματικά σε ένα άρθρο του με τίτλο «Η εθνική μας ταυτότητα».40
38. Κώστας Παπαπάνος, «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ‒ Ελλάδα και πολιτιστική “πρόκληση”», ό.π., 789.
39. Τάσος Αθανασιάδης, «Η καταγωγή της λογοτεχνίας και η επίδρασή της στην εξέλιξη των
λαών», Νέα Εστία, τχ. 1222 (1 Ιουν. 1978), 707-710.
40. Ι. Α. Θωμόπουλος, «Η εθνική μας ταυτότητα», Νέα Εστία, τχ. 1248 (1 Ιουλ. 1979), 945-946:
946. Το θέμα προβληματίζει και τον Αδαμάντιο Πεπελάση σε ένα εκτενέστατο δοκίμιό του που καταλήγει σε μια ισορροπημένη πρόταση: «σήμερα ένας επιστημονικός ορθολογισμός που συμμετέχει
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Πιο πρακτικός και συγκεκριμένος ο Πέτρος Χάρης, αφού καταθέσει την ανησυχία του για τη μοίρα των μικρών γλωσσών και λογοτεχνιών τη στιγμή που, όπως
λέει, «όλοι μιλούμε για μιαν ένωση των ευρωπαϊκών λαών και κρατών. Κι αρχίζουμε, με πολλές προσδοκίες, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα», προτείνει
την ενίσχυση της μεταφραστικής πολιτικής μεταξύ των χωρών μελών της Κοινότητας καθώς και τη «διδασκαλία όλων των ευρωπαϊκών λογοτεχνιών από πολλές
πανεπιστημιακές έδρες».41 Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Χάρης μιλά από
τη θέση του διευθυντή της Νέας Εστίας, ενός περιοδικού που, τουλάχιστον αυτή
την περίοδο, παρακολουθεί από κοντά κάθε εκδήλωση μεταφραστική ή άλλη της
νεοελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό (Αργεντινή, Νότια Αφρική, Ευρώπη, και
αλλού) και μοιάζει να ενδιαφέρεται για την άτυπη έστω άσκηση μιας πολιτιστικής
διπλωματίας.42 Άλλωστε, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται το περιοδικό και συνεργάζονται με αυτό είναι και παράγοντες της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας της
χώρας. Επομένως, η πρόταση του Χάρη για τις μεταφράσεις και την ενίσχυση της
πανεπιστημιακής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο εξωτερικό, που διατυπώνεται
μάλιστα σε μια Διεθνή Λογοτεχνική Συνάντηση (Αθήνα, Απρίλιος 1978), δεν αναφέρεται αποκλειστικά στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Η θέαση της Ευρώπης αυτή την
εποχή δεν είναι αμυντική ή περιοριστική (η νεοελληνική λογοτεχνία και ο νεοελληνικός πολιτισμός ανήκουν στην Ευρώπη και όχι αλλού), αλλά μια θέαση ανοιχτή
και προς όλο τον κόσμο, όσο και αν εγκολπώνει τις συντηρητικές αναδιπλώσεις
ενός Τάσου Αθανασιάδη, για παράδειγμα. Είδαμε προηγουμένως ότι η μεταπολιτευτική ανασημασιοδότηση της «Δύσης» ως «Ευρώπης» σήμαινε, μεταξύ άλλων,
μια αναπτυξιακή διάσταση με αισιόδοξη ορμή και προσδοκίες ανάδειξης σε ισχυρό
παράγοντα στη διεθνή πολιτική σκηνή.43
ενεργά στα κοινωνικά καθέκαστα και μια δημιουργική αντιμετώπιση της νεοελληνικής παράδοσης, αποτελούν ίσως τα πιο αποφασιστικά εφόδια για την αυτοπραγμάτωσή μας»∙ βλ. Αδαμάντιος
Πεπελάσης, «Η αντινομική πορεία του νέου ελληνισμού», Νέα Εστία, τχ. 1269 (15 Μαΐου 1980),
706-713. Σποραδικά σε ορισμένα λογοτεχνικά περιοδικά μικρότερης διάρκειας και κυκλοφορίας
δημοσιεύονται αρνητικά έως υποτιμητικά άρθρα για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας: Φόρης
Παροτίδης, «ΕΟΚ το ευάρεστο πυροτέχνημα», Ζιζάνιο, τχ. 5 (1978), 32-33· Νίκος Ι. Ζακόπουλος,
«ΕΟΚ και ελληνικά πνευματικά προϊόντα», Κριτικά Φύλλα, τχ. 32 (1976), 302-303.
41. Πέτρος Χάρης, «Οι λογοτεχνίες των μικρών χωρών», Νέα Εστία, τχ. 1221 (15 Μαΐου 1978),
632-634: 634.
42. Βλ., για παράδειγμα, Κώστας Ασημακόπουλος, «Πνευματικές εκδηλώσεις ξένων μορφωτικών ιδρυμάτων», Νέα Εστία, τχ. 1190 (1 Φεβρ. 1977), 198-199· Γιώργος Δ. Χουρμουζιάδης, «Οι
περιπέτειες μιας Μορφωτικής Συμφωνίας», Νέα Εστία, τχ. 1195 (15 Απρ. 1977), 542-543· Κώστας
Ασημακόπουλος, «Η διεθνής συνάντηση της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών», Νέα
Εστία, τχ. 1221 (15 Μαΐου 1977), 681-683.
43. Είναι χαρακτηριστική η θερμή υποδοχή που επιφυλάσσει η Ευθύνη στην είδηση των διαπραγματεύσεων της Ευρώπης με 44 αφρικανικές χώρες στην προοπτική σύμπτυξης «μιας ενότητας
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Ο γεωγραφικός και συμβολικός δεσμός της Μεσογείου
Με αυτά τα δεδομένα, η σύνδεση του νεοελληνικού με το ευρωπαϊκό είναι μεν κυρίαρχη, αλλά όχι μονοφωνική. Δεν αποκλείει να λειτουργούν παραπλεύρως και άλλες συσσωματώσεις, όπως αυτή που θα δικαιολογούσε ο μεσογειακός γεωγραφικός
και πολιτισμικός προσδιορισμός, που φέρνει σε επικοινωνία ποιητές, για παράδειγμα, των χωρών της Μεσογείου, μια συνάντηση πολιτισμών που, από άλλον δρόμο
τώρα, ενδιαφέρει επίσης τη Γαλλία αλλά και την Ιταλία. Έτσι, η μεσογειακή και η
ευρωπαϊκή ταυτότητα προκύπτουν τεμνόμενες και εν μέρει αλληλοσυμπληρούμενες. Ο Πέτρος Χάρης και το περιοδικό που διευθύνει δίνουν σταθερά το παρόν σε
ανάλογες συναντήσεις.44 Φαίνεται πως η ανάδυση της ευρωπαϊκής προοπτικής της
χώρας και η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της νεοελληνικής ταυτότητας
συμπαρέσυραν σε εξωστρεφείς αναζητήσεις εναλλακτικών γεωπολιτικών συσχετισμών, με συνδετικό δεσμό, γεωγραφικό και συμβολικό, την περιοχή της Μεσογείου. Τα πολιτικά και οικονομικά διακυβεύματα των χωρών πέριξ, εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ευρώπης, ήταν αναμφίβολα πιο κρίσιμη κινητήρια
δύναμη στην αναζήτηση μιας μεσογειακής κοινότητας χωρών και πολιτισμών.45
Πλάι στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ίδιας της ΕΟΚ και τη διαμόρφωση της δικής
της μεσογειακής πολιτικής, φαίνεται πως στην Ελλάδα υφίσταται για ορισμένους ο
προβληματισμός για μια εναλλακτική μεσογειακή πολιτική συμμαχιών που τέμνει
και υπερβαίνει τους υπάρχοντες συνασπισμούς ΕΟΚ και ΚΟΜΕΚΟΝ.46

Η Ελλάδα στον βαλκανικό ορίζοντα: πρακτικές και στάσεις των λογοτεχνικών περιοδικών
Ομοίως και η βαλκανική γειτνίαση δημιουργεί νέες ή αναζωπυρώνει παλαιότερες
ανάλογες προσδοκίες. Είναι ενδεικτικό πως η Βαλκανική Συνδιάσκεψη του 1976
συμφερόντων και δραστηριότητας» με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση του 1974∙ βλ. [ανώνυμος],
«Ευρώπη και Αφρική», Ευθύνη, τχ. 31 (Ιούλ. 1974), 347. Είναι προφανές εδώ ότι το ενθουσιώδες
«διεθνιστικό» πνεύμα έχει μάλλον ισχυρά οικονομικά συμφέροντα ως αιτίες και στόχους.
44. Φοίβος Δέλφης, «Συναντήσεις με τους λαούς της Μεσογείου στη Ματσάρα ντελ Βάλλο (810 Οκτωβρίου)», Νέα Εστία, τχ. 1210 (1 Δεκ. 1977), 1582-1583.
45. Βλ. από τη σχετική αρθρογραφία στο Αντί: Μιχάλης Παπαγιαννάκης, «Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στη Μεσόγειο», Αντί, τχ. 56 (16 Οκτ. 1976), 28-34· Παναγιώτης Ήφαιστος, «Η
μεσογειακή πολιτική της ΕΟΚ», Αντί, τχ. 90 (14 Ιαν. 1978), 10-11· Γιώργος Τσαλακός, «Το όραμα
μιας σοσιαλιστικής και αδέσμευτης Μεσογείου…», Αντί, τχ. 125 (12 Μαΐου 1979), 20.
46. Αιμίλιος Ζαχαρέας, «ΕΟΚ: Ένα νέο πεδίο ταξικού αγώνα», Αντί, τχ. 71 (14 Μαΐου 1977),
19-20.
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στην Αθήνα χαρακτηρίστηκε από τον Τύπο «μικρή ΕΟΚ».47 Η εξωτερική πολιτική Καραμανλή και η ανάγκη διεύρυνσης του πεδίου συνεργασιών προς κάθε δυνατή κατεύθυνση καθιστούν ορατά τα Βαλκάνια, αποκαθαρμένα από τη ρητορική
της κομμουνιστικής τους απειλής, ενώ όσοι κοιτούν με φιλική διάθεση τον τρίτο
δρόμο των Αδεσμεύτων με παράδειγμα τη Γιουγκοσλαβία του Τίτο, ή συγκλίνουν ιδεολογικά με τα κομμουνιστικά Βαλκάνια, καλωσορίζουν το άνοιγμα της
συντηρητικής ελληνικής κυβέρνησης48 και το αξιοποιούν για τη γνωριμία με τον
βαλκάνιο γείτονα και τον πολιτισμό του. Έτσι, παρά τις διαφορετικές ιδεολογικά
αφετηρίες και στοχεύσεις των λογοτεχνικών περιοδικών που μας ενδιαφέρουν
εδώ και των ιθυνόντων τους, όλα και όλοι συντείνουν στην ανάδειξη των βαλκανικών λογοτεχνιών. Στις σελίδες της Νέας Εστίας (αλλά όχι και της Ευθύνης)
είναι ορατή, διαρκής, αξιομνημόνευτα πυκνή, η παρουσία τους σχεδόν με κάθε
δυνατό τρόπο: μεταφράσεις ποίησης, πεζογραφίας και δοκιμίου, ανασκοπήσεις
της λογοτεχνικής παραγωγής και της δράσης σε χώρες της Βαλκανικής, παρακολούθηση της σχετικής ειδησεογραφίας, ανταποκρίσεις, συνεργασίες με νεοελληνιστές των βαλκανικών χωρών, κ.λπ. Η ιδιαίτερη αυτή βαλκανική επικοινωνία
χαρακτηρίζει έναν σημαντικό αριθμό λογοτεχνικών περιοδικών της περιόδου.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Καινούρια Εποχή, οι Τομές, τα Κριτικά Φύλλα, καθώς
και τα πιο περιφερειακά περιοδικά Λογοτεχνία, Ζιζάνιο και Ροτόντα. Η εξέταση των προσώπων, των θεσμών, των κειμένων, των θεμάτων που προβάλλονται
και διακινούνται στα περιοδικά αυτά, δείχνει πως λειτουργεί ένα διαμορφωμένο
δίκτυο λογοτεχνικής ανταλλαγής και άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας, που
είδαμε προηγουμένως ότι ενδιαφέρει και τους ιθύνοντες της Νέας Εστίας. Μια
πολύ χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο Κώστας Βαλέτας, θερμός υποστηρικτής του βαλκανικού οράματος, εκδότης του περιοδικού Αίμος (με τον εύγλωττο
υπότιτλο «Στην υπηρεσία της Βαλκανικής Ιδέας»· περιοδικού αφιερωμένου στη
μετάφραση λογοτεχνίας από τις άλλες βαλκανικές γλώσσες και στρατευμένου
στην ιδέα του παμβαλκανικού ανθρωπισμού και της αδελφοσύνης των λαών),49
αλλά και διευθυντής σύνταξης των Αιολικών Γραμμάτων, που ακολουθεί ανάλογη φιλοβαλκανική πολιτική. Άρθρα του Βαλέτα δημοσιεύονται και σε άλλα λογοτεχνικά περιοδικά με τα οποία συνεργάζεται (Νέα Εστία, Λογοτεχνία, Ροτόντα),
47. Μάριος Νικολινάκος, «Η μικρή ΕΟΚ των Βαλκανίων: Το οικονομικό νόημα της Βαλκανικής
Συνδιάσκεψης», Αντί, τχ. 39 (21 Φεβρ. 1976), 14-15.
48. Βλ., για παράδειγμα, Τάκης Πρόκας, «Η βαλκανική Ελλάδα», Αντί, τχ. 21 (14 Ιουν. 1975),
9· Γιάννης Δημητριάδης, «Βαλκανική Συνδιάσκεψη: Προϋποθέσεις και προοπτικές», Αντί, τχ. 37
(24 Ιαν. 1976), 8-9.
49. Βλ., για παράδειγμα, τον «Πρόλογο» του Βαλέτα στο αφιέρωμα στη «Σύγχρονη Βουλγάρικη
Λογοτεχνία» (Αίμος, τχ. 1 [1976], 1-2).

380

Οι Λόγοι Διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής Προοπτικής της Ελλάδας

διαγράφοντας διόδους συνάντησης διαφορετικών περιοδικών, και των ομάδων
που συγκροτούνται γύρω από αυτά, σε αυτή την περίοδο ανάδυσης του βαλκανικού ορίζοντα σε σχέση με τη νεοελληνική λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμό.50
Αν θέλαμε να αναφερθούμε συνοπτικά σε ορισμένα βασικά γνωρίσματα αυτής
της βαλκανικής συνιστώσας στο νεοελληνικό λογοτεχνικό πεδίο αυτή την περίοδο, θα επισημαίναμε, μεταξύ άλλων, α) την κυρίαρχη παρουσία της ρουμανικής
λογοτεχνίας, φαινόμενο για το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε (υπάρχουν οι
σχετικές ενδείξεις) ότι οφείλεται και στην οργανωμένη πολιτική από την πλευρά
της ρουμανικής κυβέρνησης (ξεχωρίζουν τα υμνητικά αφιερώματα στα περιοδικά
Τομές, Αίμος, Αιολικά Γράμματα, ακόμα και στη συντηρητικότερη Νέα Εστία),
και β) την ανάδειξη της τιτοϊκής Γιουγκοσλαβίας, για την οποία τα σχετικά δημοσιεύματα εστιάζουν κυρίως στο οικονομικό και πολιτικό θαύμα μιας αυτοδιαχειριζόμενης χώρας. Η μεταφρασμένη λογοτεχνική παρουσία της τελευταίας οφείλει
πολλά στην κρατική πολιτική της, που διοχετεύει άρθρα στα αφιερωματικά τεύχη
των ελληνικών περιοδικών, όπως προκύπτει από τα κοινά σημεία των περιεχομένων στα αφιερώματα, π.χ., της Καινούριας Εποχής, των Αιολικών Γραμμάτων και
της Νέας Εστίας.
Στη συζήτηση που αναπτύσσεται στα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά σχετικά με τα Βαλκάνια, δεν τίθεται ασφαλώς θέμα αφομοίωσης ή ανησυχία για την
ώσμωση των διαφορετικών πολιτισμών και λογοτεχνιών. Η συζήτηση γίνεται με
όρους ξεκάθαρα εθνικούς, σε απόσταση από την υπερεθνική ευρωπαϊκή προοπτική της ΕΟΚ, στη βάση μιας ισότιμης αλληλογνωριμίας και ανταλλαγής, απαλλαγμένης από στενότερες συνάφειες σχημάτων συνασπισμού. Αυτό επιτρέπει να
συνυπάρχουν στον ορίζοντα τόσο η βαλκανική γειτνίαση όσο και η ευρωπαϊκή
προοπτική, αλλά και να παρακάμπτονται εμπόδια που θα προκαλούσε ο απολυταρχικός χαρακτήρας ορισμένων καθεστώτων των βαλκανικών χωρών, πρωτίστως της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.
Ένα κρίσιμο σημείο σύγκλισης των ευρωπαϊκών και βαλκανικών συντεταγμένων του λογοτεχνικού πεδίου αυτών των χρόνων εντοπίζεται σε μια τρόπον
τινά οργανωμένη και εντεινόμενη θεσμοποίηση της λογοτεχνίας. Για τον βαλκανικό μας ορίζοντα, η θεσμοποίηση είναι αποτέλεσμα της οργανωμένης κρατικής
50. Αναλυτικότερα για την πολιτιστική διπλωματία στη Βαλκανική και το διαβαλκανικό δίκτυο
επικοινωνίας όπως φιλοξενούνται στα περιοδικά λογοτεχνίας και κριτικής της περιόδου 1974-1981,
βλ. την ανακοίνωσή μου «“Η προσέγγιση των λαών”: Τα Βαλκάνια στα λογοτεχνικά περιοδικά της
Μεταπολίτευσης (1974-1981)», υπό δημοσίευση στον τόμο πρακτικών του 4ου Συνεδρίου Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: Γλώσσα,
ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, Κομοτηνή, 22-24 Νοεμβρίου 2019).
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παρέμβασης στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό γενικότερα. Για την ευρωπαϊκή
προοπτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οφείλεται στην κατανόηση ότι η ευρωπαϊκότητα δεν είναι εγγενές αισθητικό γνώρισμα της λογοτεχνίας και, επομένως,
απαιτείται συντονισμένη διακρατική προσπάθεια για να καλλιεργηθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία και να εμπεδωθεί η ευρωπαϊκή συνείδηση, προσπάθεια που εντάθηκε στις επόμενες δεκαετίες. Όμως, και στη μια και στην άλλη περίπτωση πρόκειται για εξωτερικές παρεμβάσεις στη λογοτεχνία (λογοτεχνικοί διαγωνισμοί,
φεστιβάλ ποίησης, συναντήσεις και συνέδρια λογοτεχνών, πολιτικές επιδότησης
της λογοτεχνικής μετάφρασης κ.ά.), δηλαδή επεμβάσεις σε μια καλλιτεχνική δημιουργία που έχει τους δικούς της εσωτερικούς νόμους, λειτουργίες, ανάγκες και
ιεραρχήσεις. Έτσι, είναι εύκολο να φτάσουμε σε παράδοξα όπως αυτά που εντοπίζει ο Γιώργος Ιωάννου στους «Θυσάνους», τα σημειώματά του στο περιοδικό
Φυλλάδιο. Διαβάζουμε στα 1979 ένα αυστηρό και καυστικό σχόλιο: «Πήραμε
κιόλας μια γεύση Ενωμένης Ευρώπης. Οι Γάλλοι ανακάλυψαν ξαφνικά ότι ο κ. Γ.
Αβέρωφ είναι σπουδαίος συγγραφέας. Σκάρωσαν, λοιπόν, ένα βραβείο στα μέτρα
του, το ονόμασαν συγκινητικά “Βραβείο Ακρόπολις”, σχημάτισαν εκατέρωθεν
κάτι επιτροπές από κορυφαίους κομπάρσους, και με επίσημες τελετές και παράτες, ελάχιστα σοβαρές σ’ ένα προσεχτικότερο μάτι, του το έδωσαν. Τα ίδια –δυστυχώς– συνέβησαν και με την κυρία Ιωάννα Τσάτσου, σύζυγο του Προέδρου.
Ανακάλυψαν –τι σύμπτωση!– πως κι αυτή είναι μεγάλη ποιήτρια και της έδωσαν
κάνα δυο βραβεία μέσα σε λίγο διάστημα».51
Ο Γιάννης Βούλγαρης, στη μελέτη του Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, κάνει λόγο
για έναν «δυαδισμό ισχύος και διαδικασιών».52 Αναφέρεται στην παράλληλη λειτουργία και άσκηση δύο ανταγωνιστικών εξουσιών στη Μεταπολίτευση: από τη
μια πλευρά είναι η στρατηγική ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ, στο πλαίσιο ενός
διεθνούς προσανατολισμού της Ελλάδας, που ασκείται από την κυβέρνηση, και,
από την άλλη πλευρά, βρίσκεται η προσήλωση σε καθεστώτα της Ανατολικής
Ευρώπης και στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του Τρίτου Κόσμου –που συγκινούν μαζικά με όλο το συμβολικό και ιδεολογικό τους βάρος–, προσήλωση η
οποία συντονίζεται από αντιπολιτευτικές δυνάμεις. Φαίνεται πως αυτός ο δυαδισμός διαποτίζει κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας και, στην περίπτωσή μας,
εκβάλλει σε δύο (κυρίαρχες) κατευθύνσεις –μια ευρωπαϊκή και μια βαλκανική–
51. Γιώργος Ιωάννου, «Θύσανοι. [Πήραμε κιόλας μια γεύση Ενωμένης Ευρώπης…]», Φυλλάδιο,
τχ. 3-4 (1979), 48-49. Ως Γ. Αβέρωφ σημειώνεται προφανώς εκ παραδρομής ο Ευάγγελος Αβέρωφ.
52. Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, ό.π., 49. Βλ. και Γιάννης Βούλγαρης,
«Η δημοκρατική Ελλάδα, 1974-2004», ό.π., 11.
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στον λογοτεχνικό/πολιτιστικό ορίζοντα της εποχής, με μια αντιφατική ποικιλία
στάσεων. Η αναδυόμενη ευρωπαϊκή διάσταση του νεοελληνικού γίνεται αντιληπτή με όρους οικονομικούς και εμπορικούς, πολιτικούς και αναπτυξιακούς, άλλοτε με θετικό πρόσημο, ανεπιφύλακτα ή με προβληματισμό και κριτικό έλεγχο,
άλλοτε με αρνητικό πρόσημο, καταδικαστέα για την οικονομική μονομέρεια της
ευρωπαϊκής συσσωμάτωσης ή την κεφαλαιοκρατική απειλή της να κατασπαράξει
την αδύναμη ελληνική οικονομία. Ως αντίβαρο, δίνεται έμφαση στην πολιτισμική
διάσταση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, τη στενή της σύνδεση με την ελληνική, και
τη θεώρηση της δεύτερης ως καταστατικής αρχής της ευρωπαϊκότητας. Και, πάλι,
η πρόσδεση στην πολυεθνική ισχυρή Ευρώπη προκαλεί αντιδράσεις αμυντικές
που αναζητούν τρόπους να διασώσουν την απειλούμενη νεοελληνική ταυτότητα, γλώσσα, λογοτεχνία ή πολιτισμό. Και όσο και αν σε αυτό το «νέο δυναμικό
πεδίο»53 ρητά ή υπόρρητα λειτουργεί η αίσθηση του συγχρονισμού με την προοδευμένη Ευρώπη που μας απαγκιστρώνει από τη βαλκανική μας μειονεξία,54
ταυτόχρονα ο βαλκανικός ορίζοντας αναδύεται απαλλαγμένος από τη ρητορική
του κομμουνιστικού κινδύνου, και αναβαπτίζεται σε πεδίο πυκνής λογοτεχνικής
επικοινωνίας. Άλλοτε με αποσιωπημένο το πολιτικό χάσμα της διαιρεμένης Βαλκανικής, άλλοτε ακριβώς λόγω της ιδεολογικής συμπάθειας στα κομμουνιστικά
καθεστώτα ή το πολιτικό πείραμα της Γιουγκοσλαβίας, πάντα όμως με προσήλωση στην πολιτισμική και ιστορική σύγκλιση με τους γείτονες. Και όλο αυτό δεν
είναι παρά μια εκδοχή της γοητευτικής σύγχυσης της «ιδεολογικής βαβέλ της
πρώτης περιόδου της Μεταπολίτευσης».55

53. Αντώνης Λιάκος, ό.π., 410-411.
54. Σύμφωνα με την πολύ χαρακτηριστική διατύπωση του Γεωργίου Ράλλη στο ημερολόγιό
του: «Πάψαμε να είμαστε αγνοούμενοι “Βαλκάνιοι” και γίναμε ισότιμοι μεγάλων χωρών της Δύσεως»∙ βλ. Γ. Ι. Ράλλης, Ώρες ευθύνης, Αθήνα, 2010, 139. Παρατίθεται στο Κώστας Κωστής, «Τα
κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας»: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος-21ος αιώνας,
Αθήνα, Πόλις, 2013, 792.
55. Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, ό.π., 49.
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Η λογοτεχνική μετάφραση
στο ελληνικό εκδοτικό τοπίο την περίοδο 1974-1981

Μ

έρος της πολιτισμικής, και ειδικότερα της λογοτεχνικής, ιστορίας μιας χώρας αποτελούν και οι μεταφράσεις. Η μελέτη τους μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε την απήχηση ενός συγγραφέα και του έργου του, την πρόσληψη μιας
ξένης λογοτεχνίας στα ελληνικά, καθώς και να αποτιμήσουμε τη συμβολή της
μετάφρασης στην εξέλιξη της εθνικής λογοτεχνίας. Οι εκδόσεις ξένων λογοτεχνικών έργων στα ελληνικά απηχούν και αντικατοπτρίζουν τις επιλογές των
εκδοτικών οίκων που δραστηριοποιούνται σε κάθε χρονική περίοδο, και, μαζί
με τα πρωτότυπα έργα ελληνικής λογοτεχνίας, συνδιαμορφώνουν το ελληνικό
εκδοτικό τοπίο. Για να αποκτήσουμε μια πλήρη, κατά το δυνατόν, εικόνα αυτών
των εκδοτικών επιλογών στον χώρο της μεταφρασμένης λογοτεχνίας την περίοδο
1974-1981, θα αναζητήσουμε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που τις προσδιορίζουν: τον όγκο των μεταφράσεων, τη γλώσσα-πηγή των έργων, τους πιο πολυμεταφρασμένους συγγραφείς, τα λογοτεχνικά είδη στα οποία ανήκουν τα έργα
που επιλέγονται, τους μεταφραστές τους και τους εκδοτικούς οίκους από τους
οποίους εκδίδονται.
Στο πλαίσιο σχετικής έρευνας για τις εκδόσεις λογοτεχνικών μεταφράσεων
καταγράφηκαν τα μεταφρασμένα έργα ξένης λογοτεχνίας στα ελληνικά από το
1974 έως και το 1981. Πηγή αυτής της καταγραφής είναι ο κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), με την παραδοχή ότι υπάρχουν ελλείψεις,
καθώς διαπιστώνεται ότι οι εκδοτικοί οίκοι δεν δήλωναν δυστυχώς με συνέπεια
το σύνολο της εκδοτικής τους παραγωγής στην ΕΒΕ. Αποτελεί όμως μια ικανή
βάση για την εξαγωγή επαρκών συμπερασμάτων για τις μεταφραστικές τάσεις
στην υπό εξέταση χρονική περίοδο. Αντικείμενο της έρευνας αποτελούν τα έργα
πεζογραφίας, ποίησης και τα θεατρικά.
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Έτος

Εκδοτικοί οίκοι

Μεταφράσεις

1974

35

132

1975

36

138

1976

37

175

1977

43

187

1978

39

109

1979

51

167

1980

55

279

1981

61

340

Πίνακας 1. Αριθμός μεταφράσεων ανά έτος.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 1.526 εκδόσεις ή επανεκδόσεις μεταφρασμένων
λογοτεχνικών έργων σε μορφή βιβλίου. Η περίοδος της Μεταπολίτευσης ξεκινά
με 132 μεταφρασμένα έργα από 32 εκδοτικούς οίκους και φτάνει το 1981 στις 340
εκδόσεις λογοτεχνικών μεταφράσεων από 61 διαφορετικούς εκδότες. Σύμφωνα
με τον πίνακα 1, παρά τη μείωση που παρουσιάζεται στο μέσο της υπό εξέτασης
περιόδου, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ο τριπλασιασμός σχεδόν των εκδόσεων
στα οχτώ χρόνια που μεσολάβησαν (από 132 σε 340), και αντίστοιχα ο διπλασιασμός των εκδοτικών οίκων που δραστηριοποιούνται στις εκδόσεις μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας (από 35 σε 61).
Γλώσσα

Αριθμός μεταφράσεων
(έτη 1974-1981)

Ποσοστό επί
του συνόλου

αγγλικά

824

54%

γαλλικά

416

27%

γερμανικά

72

5%

ιταλικά

55

3,5%

ρωσικά

55

3,5%

ισπανικά
άλλες γλώσσες (ρουμανικά,
τουρκικά, τσεχικά, ουγγρικά,
σερβικά κ.ά.)

42

3%

62

4%

Πίνακας 2. Γλώσσα-πηγή κατά τα έτη 1974-1981.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι γλώσσες από τις οποίες μεταφράζονται τα έργα
(πίνακας 2). Τα αγγλικά, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, είναι η πρώτη γλώσσα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, δεύτερη τα γαλλικά, και ακολουθούν με πολύ
μικρότερο αριθμό εκδόσεων τα γερμανικά, τα ιταλικά, τα ρωσικά και τα ισπανικά.
Ένα πολύ μικρό ποσοστό των έργων προέρχονται από άλλες γλώσσες, όπως τα
ρουμανικά, τα τσεχικά, τα ουγγρικά, τα τουρκικά κ.ά.
1974

1977

1981

αγγλικά

84

113

184

γαλλικά

25

38

991

γερμανικά

9

12

10

ιταλικά

2

4

18

ισπανικά

3

5

14

ρωσικά

6

7

5

άλλες

0

7

11

Πίνακας 3. Γλώσσα-πηγή ανά έτος.

Εξετάζοντας λίγο πιο αναλυτικά τον αριθμό των έργων που μεταφράζονται στα
έτη 1974, 1977, 1981 (πίνακας 3), πέρα από τη συνολική αύξηση των μεταφράσεων που ήδη αναφέρθηκε, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στη διάρκεια της
Μεταπολίτευσης σχεδόν τετραπλασιάζονται τα έργα γαλλικής λογοτεχνίας (από
25 σε 99). Ενώ οι άλλες γλώσσες έχουν επίσης μια ανοδική πορεία, η γαλλική
φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος τα χρόνια αυτά. Η στενή σχέση της ελληνικής με τη
γαλλική πνευματική ζωή έχει μακρά ιστορία. Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ωστόσο, η προτίμηση αυτή στη γαλλική λογοτεχνία ίσως να εντάσσεται και
σε ένα γενικότερο κλίμα γαλλοφιλίας που ξεκίνησε από τον επαναπατρισμό του
Κωνσταντίνου Καραμανλή από τη Γαλλία με το προσωπικό αεροπλάνο του προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, και επισφραγίστηκε με την ένταξη
της χώρας μας στην ΕΟΚ χάρη στη σημαντική στήριξη της Γαλλίας τον Μάιο του
1979. Η πρωτοκαθεδρία ωστόσο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας δεν είναι σε καμία
περίπτωση αμφισβητήσιμη. Αξίζει να επισημανθεί, άλλωστε, ότι πρόκειται για
εκατοντάδες έργα όχι μόνο άγγλων, αλλά και πολλών αμερικανών συγγραφέων,
1. Σχετικά με τις μεταφράσεις από τη γαλλική γλώσσα, βλ. και Φανή Σωφρονίδου, Οι ελληνικές
μεταφράσεις της γαλλικής λογοτεχνίας: Συμβολή στην καταγραφή και στη μελέτη της παρουσίας τους
στα ελληνικά γράμματα από το 1900 έως το 2010, Αθήνα, Ύψιλον, 2016.
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καθώς και συγγραφέων άλλης εθνικότητας που γράφουν όμως στην αγγλική αντί
για τη μητρική τους γλώσσα.
Αναφορικά με το είδος των μεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων που κυκλοφορούν (θέατρο, ποίηση, πεζογραφία), εξετάζοντας τους αριθμούς είτε ανά έτος
είτε συνολικά, τα συμπεράσματα δεν διαφοροποιούνται. Το 86% είναι έργα πεζογραφίας (1.309 από το σύνολο των 1.526), και τα υπόλοιπα –μόνο 217 από τα
1.526– είναι έργα ποιητικά ή θεατρικά.
Στο θέατρο ο δημοφιλέστερος συγγραφέας είναι, χωρίς να αποτελεί έκπληξη,
ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, με 20 καταγεγραμμένες εκδόσεις ή επανεκδόσεις έργων του.
Ακολουθεί ο Ερρίκος Ίψεν με 11 και ο Μπέρτολτ Μπρεχτ με 7. Στα υπόλοιπα
θεατρικά έργα που εκδίδονται καταγράφηκαν, με λιγότερες εκδόσεις, σημαντικοί
συγγραφείς όπως ο Αντόν Τσέχωφ, ο Μολιέρος, ο Γκιγιώμ Απολλιναίρ, ο Ευγένιος
Ο’ Νηλ, ο Κάρλο Γκολντόνι και ο Τέννεσσι Ουίλλιαμς. Μεταξύ των συγγραφέων
που επιλέγονται από τους εκδοτικούς οίκους εντοπίζονται και οι νομπελίστες Μιγκέλ-Άνχελ Αστούριας, Σάμιουελ Μπέκετ, Αλμπέρ Καμύ, Αντρέ Ζιντ και Λουίτζι
Πιραντέλλο. Αλλά και οι Ντάριο Φο και Γκύντερ Γκρας, που βραβεύτηκαν το
1997 και το 1999 αντίστοιχα.
Στην ποίηση οι πιο πολυμεταφρασμένοι ποιητές είναι ο Λόρδος Βύρων και ο
βραβευμένος με Νόμπελ Τ. Σ. Έλιοτ. Ακολουθεί ο επίσης νομπελίστας Πάμπλο
Νερούδα. Στη λίστα με τις μεταφρασμένες ποιητικές συλλογές ή ανθολογίες της
περιόδου συναντάμε επίσης διακεκριμένους ποιητές όπως ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε,
ο Αρθούρος Ρεμπώ, ο Έζρα Πάουντ, ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο
Σαρλ Μπωντλαίρ, ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ και ο Οκτάβιο Πας.
Στην πεζογραφία τα δεδομένα είναι αρκετά διαφορετικά. Οι πιο πολυμεταφρασμένοι συγγραφείς είναι και οι πιο δημοφιλείς της εποχής, οι συγγραφείς της
μόδας, θα λέγαμε, αφού τα έργα τους (κυρίως μυθιστορήματα αισθηματικά, περιπέτειας και αστυνομικά) εκδίδονται στις σειρές «Βίπερ» και «Βίπερ Νόρα» των
εκδόσεων Πάπυρος. Τα περισσότερα μεταφρασμένα μυθιστορήματα –σε ποσοστό που ξεπερνά το 60%– είναι έργα των Ζεράρ ντε Βιλλιέ (Gérard de Villiers),
Μπάρμπαρα Κάρτλαντ (Barbara Cartland), Έλλερυ Κουήν (Ellery Queen), Λουί
Λ’ Αμούρ (Louis L’Amour), Ρίτσαρντ Πράθερ (Richard Prather) και Ντον Πέντλετον (Don Pendleton).
Αυτοί οι πολύ εμπορικοί σύγχρονοι συγγραφείς συνυπάρχουν με μεγάλους
κλασικούς ή και πιο σύγχρονους δημιουργούς. Ανάμεσά τους ο Εμίλ Ζολά, o
Λέων Τολστόι, o Τζωρτζ Όργουελ, o Μίλαν Κούντερα, o Φραντς Κάφκα, ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ, ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, αλλά και νομπελίστες όπως οι
Σολ Μπέλοου, Γουίλιαμ Φώκνερ, Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Έρμαν Έσσε, Τόμας Μαν,
Μπορίς Παστερνάκ, Ζαν-Πωλ Σαρτρ, Τζον Στάινμπεκ.
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Οι άνθρωποι πίσω από αυτές τις εκδόσεις, οι μεταφραστές, οι διαμεσολαβητές
δηλαδή μεταξύ των δύο γλωσσών, παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κάποιοι
είναι εξαιρετικά παραγωγικοί, γεγονός που υποδεικνύει ότι για αυτούς η μετάφραση ήταν βασική πηγή εισοδήματος, ήταν κατά κάποιο τρόπο επαγγελματίες. Άλλοι
πάλι είναι προσωπικότητες ευρέως γνωστές με άλλη ιδιότητα. Στα θεατρικά έργα
και την ποίηση συγκεκριμένα, δύο είδη των οποίων η μετάφραση έχει ιδιαίτερες
απαιτήσεις, πολλοί μεταφραστές είναι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, πεζογράφοι, ποιητές.
Η ηθοποιός Ντόρα Βολανάκη μεταφράζει Ευγένιο Ο’ Νηλ, ο Νίκος Γκάτσος
τον Ματωμένο γάμο του Λόρκα, ο Οδυσσέας Ελύτης ένα θεατρικό του Μπρεχτ, ο
Ανδρέας Εμπειρίκος Τα τέσσερα κοριτσάκια του Πικάσο. Άνθρωποι του θεάτρου
όπως ο Μάριος Πλωρίτης, ο Δημήτρης Μυράτ, ο κριτικός Κωστής Σκαλιόρας, η
ηθοποιός Δέσπω Διαμαντίδου, είναι επίσης μεταξύ των μεταφραστών, όπως και
οι συγγραφείς Παύλος Μάτεσις και Παντελής Πρεβελάκης. Ο Βασίλης Ρώτας,
με 20 εκδόσεις θεατρικών έργων του Σαίξπηρ, αξίζει ασφαλώς ξεχωριστή μνεία.
Μεταφραστές ποιητικών έργων είναι κορυφαίοι νεοέλληνες ποιητές: ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Γιάννης Ρίτσος ανάμεσα σε άλλους. Ξεχωρίζουν επίσης η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, ο ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός
της λογοτεχνίας Σπύρος Τσακνιάς, η ποιήτρια Ρίτα Μπούμη-Παπά, οι ποιητές
Φοίβος Δέλφης, Βασίλης Βιτσαξής και Έκτωρ Κακναβάτος, ο συγγραφέας Αργύρης Χιόνης, η τραγουδίστρια και μουσικός Δανάη Στρατηγοπούλου, αλλά και ο
Χριστόφορος Λιοντάκης, ο Δημοσθένης Κούρτοβικ, ο Αναστάσιος Γιανναράς, ο
Αλέξης Ζήρας, ο Πέτρος Μάρκαρης.
Μεταφραστής

Αριθμός μεταφράσεων

Τασσώ Καββαδία

159

Βαγγέλης Κοχλατζής

102

Νέστορας Χούνος

24

Αμαλία Αρσένη

18

Θανάσης Ζάβαλος

17

Γιώργος Καΐρης

17

Μάρα Ευθυμίου

16

Κίρα Σίνου

16

Γιούρι Κοβαλένκο

15

Τάκης Καλφόπουλος

13

Πίνακας 4. Οι δέκα πιο παραγωγικοί μεταφραστές έργων πεζογραφίας.
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Στην πεζογραφία, λόγω του μεγάλου αριθμού εκδοθέντων έργων, η εικόνα διαφοροποιείται. Τα 1.309 έργα πεζογραφίας μεταφράζονται από 490 διαφορετικούς μεταφραστές. Η συντριπτική πλειοψηφία έχουν μεταφράσει από ένα έως τρία έργα
την υπό εξέταση οκταετία. Ανάμεσά τους εντοπίζονται και μεταφραστές με μεγαλύτερο αριθμό μεταφράσεων (πίνακας 4). Πρώτη, με τον πραγματικά εντυπωσιακό αριθμό των 159 βιβλίων, είναι η ηθοποιός Τασσώ Καββαδία. Ο αριθμός αυτός
αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε ένα νέο βιβλίο κάθε τρεις εβδομάδες. Στη διάρκεια της δικτατορίας έκλεισε η εφημερίδα Ελευθερία όπου εργαζόταν, σταμάτησε
και η ραδιοφωνική της εκπομπή, ενώ η ίδια αποφάσισε να σταματήσει και το θέατρο. Τότε άρχισε μια νέα περίοδος της ζωής της όπου, χάρη στις τρεις γλώσσες
που μιλούσε, βρήκε λύση στα βιοποριστικά της προβλήματα πραγματοποιώντας
μεταφράσεις. Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης, με βάση τον κατάλογο της ΕΒΕ,
είχε σταθερή συνεργασία με τις εκδόσεις Πάπυρος, όπου μετέφρασε από τα αγγλικά και τα γαλλικά δεκάδες έργα των Ζεράρ ντε Βιλλιέ, Έλλερυ Κουήν, Τζέιμς
Τσέις (James Chase) και άλλων, για τις σειρές «Βίπερ» και «Βίπερ Νόρα».
Πραγματικά πολλά, 102 για την ακρίβεια, είναι και τα βιβλία που κυκλοφορούν σε μετάφραση του Βαγγέλη Κοχλατζή. Από το 1968 άρχισε να εργάζεται ως
μεταφραστής, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, μεταφραστή και δημοσιογράφου Βασίλη Κοχλατζή, 12 μεταφράσεις του οποίου εκδόθηκαν το ίδιο διάστημα. Ο Βαγγέλης Κοχλατζής είχε επίσης σταθερή συνεργασία με τις εκδόσεις
Πάπυρος και μετέφρασε από τα αγγλικά έργα περιπέτειας, αστυνομικά ή φαντασίας ευπώλητων συγγραφέων, όπως των Λουί Λ’ Αμούρ, Ρίτσαρντ Πράθερ, Τζακ
Σλέιντ (Jack Slade) και άλλων, που περιλαμβάνονταν επίσης στη σειρά «Βίπερ»
και στην υποσειρά με έργα φαντασίας «Βίπερ Φαν».
Με αρκετά λιγότερα εκδοθέντα έργα ακολουθούν οι Νέστορας Χούνος, Αμαλία Αρσένη, Θανάσης Ζάβαλος, Γιώργος Καΐρης, Μάρα Ευθυμίου, Κίρα Σίνου,
Γιούρι Κοβαλένκο, Τάκης Καλφόπουλος. Και οι οκτώ αυτοί μεταφραστές συνεργάζονται αποκλειστικά σχεδόν με τις εκδόσεις Πάπυρος ή με τις εκδόσεις Άγκυρα
για τη σειρά βιβλίων τσέπης.
Ο αριθμός μεταφρασμένων έργων που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πάπυρος, πρωτίστως, και δευτερευόντως από τις εκδόσεις Άγκυρα, είναι τόσο μεγάλος
που αναγκαστικά οι μεταφραστές των έργων αυτών θα κατέχουν και τις πρώτες
θέσεις μεταξύ των πιο παραγωγικών μεταφραστών της περιόδου. Παραβλέποντας ωστόσο τους αριθμούς, ανάμεσα στους μεταφραστές πεζογραφίας υπάρχουν
σημαντικά ονόματα που καταξιώθηκαν για το λογοτεχνικό, κριτικό και μεταφραστικό τους έργο. Οι μεταφραστές αυτοί δεν καταπιάστηκαν με τα ευπώλητα έργα
που αναφέραμε και γι’ αυτό ο αριθμός των έργων που μετέφρασαν είναι πολύ
μικρότερος. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Άρη Δικταίο, τον Άρη Αλεξάνδρου, τον
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Κοσμά Πολίτη, τον Παύλο Ζάννα, τον Κώστα Ταχτσή, τον Φίλιππο Δρακονταειδή, τον Κωστή Παπαγιώργη και τον Δημήτρη Ραυτόπουλο.
Εκδοτικός οίκος

Έργα μεταφρασμένης λογοτεχνίας

Πάπυρος

671

Άγκυρα

84

Δωδώνη

57

Οδυσσέας

46

Κάκτος

36

Ίκαρος

33

Κέδρος

28

Γλάρος

25

Εξάντας

24

Καστανιώτης

21

Πίνακας 5. Οι εκδοτικοί οίκοι με τις περισσότερες
εκδόσεις μεταφρασμένης λογοτεχνίας.

Τα 1.526 έργα μεταφρασμένης λογοτεχνίας κυκλοφόρησαν από 172 διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους. Ο μεγάλος αριθμός τους είναι σίγουρα εντυπωσιακός,
ωστόσο οι περισσότεροι από αυτούς εκδίδουν έναν πολύ μικρό αριθμό βιβλίων.
Από τους δέκα πιο παραγωγικούς εκδοτικούς οίκους κυκλοφορούν τα 1.025 από
τα 1.526 βιβλία που καταγράφηκαν (πίνακας 5). Οι αριθμοί από μόνοι τους δίνουν
πολύ σαφή εικόνα. Τα 501 βιβλία που υπολείπονται κυκλοφόρησαν από 162 διαφορετικούς εκδότες. Σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό εκδοτικών οίκων συναντάμε
πολλές διαφορετικές περιπτώσεις εκδοτικής δραστηριότητας. Πολλοί δεν κατάφεραν να επιβιώσουν και λειτούργησαν για πολύ λίγα χρόνια, ενώ άλλοι ξεκίνησαν
τη λειτουργία τους στο διάστημα που εξετάζουμε και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Συνολικά πρόκειται για εκδοτικούς οίκους μικρότερης δυναμικής –τουλάχιστον κατά το διάστημα 1974-1981–, οι περισσότεροι από τους οποίους έκαναν
ωστόσο ποιοτικές επιλογές και ενδιαφέρουσες προτάσεις στο αναγνωστικό κοινό.
Ο πρώτος οίκος σε εκδόσεις μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας είναι ο Πάπυρος. Συγκεκριμένα, 671 από τα 1.526 βιβλία δημοσιεύτηκαν από τον εκδοτικό
αυτό οίκο που ιδρύθηκε το 1936 από τους αδελφούς Πουρνάρα. Το 1970 εισάγουν στη βιβλιαγορά τη σειρά «Βίπερ» με το Μία ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς του
Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, που εκείνη τη χρονιά έλαβε και το βραβείο Νόμπελ (σε
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μετάφραση Σωτήρη Πατατζή). Όπως καλά γνωρίζουμε, τα Βίπερ ήταν βιβλία μικρού σχήματος, «τσέπης». Πρόκειται για πολύ φθηνές από άποψη παραγωγής εκδόσεις, που είχαν αντίστοιχα χαμηλή τιμή πώλησης, ενώ αρχικά τα έβρισκε κανείς
μόνο σε περίπτερα ή σε ψιλικατζίδικα της εποχής, όπως υποδηλώνει και το όνομα της σειράς: Βι(βλία) Περ(ιπτέρου). Τα πρώτα χρόνια, ιδίως στη σειρά αυτή,
εκδόθηκαν έργα πολύ σημαντικών συγγραφέων της παγκόσμιας λογοτεχνίας,
όπως του Καμύ, του Δουμά, του Τσβάιχ και του Κάφκα, αλλά και έργα ιστορίας
και νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στη συνέχεια επικράτησαν τα μπεστ-σέλλερ περιπέτειας και μυστηρίου. Το 1976 η υποσειρά «Βίπερ Νόρα» αναθέρμανε το ενδιαφέρον του κοινού με εξαιρετικά πετυχημένους από άποψη πωλήσεων τίτλους
αισθηματικής λογοτεχνίας. Τεράστια επιτυχία επίσης γνώρισαν οι τίτλοι επιστημονικής φαντασίας και οι περιπέτειες, γουέστερν και αστυνομικές. Τα μεγάλα
ονόματα της σειράς ήταν συγγραφείς όπως ο Λουί Λ’ Αμούρ, ο Τζέιμς Τσέις, ο
Ζεράρ ντε Βιλλιέ και άλλοι, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Ο ρυθμός έκδοσης
νέων τίτλων ήταν καταιγιστικός, με ταυτόχρονη κυκλοφορία κάθε εβδομάδα πολλών τίτλων. Στο ιστορικό του εκδοτικού οίκου αναφέρεται ότι «το 1945, πρώτο
χρόνο κυκλοφορίας των βιβλίων τσέπης στις ΗΠΑ (από την Pocket Book Inc.),
πουλήθηκαν 4.500.000 αντίτυπα. Στην Ελλάδα, το 1971, έναν μόλις χρόνο μετά
την κυκλοφορία τους, είχαν ήδη πουληθεί 6.000.000 Βίπερ, αριθμός που πολλαπλασιάστηκε τα επόμενα χρόνια».2 6.000.000 αντίτυπα σε έναν χρόνο είναι για
τη χώρα μας ένα πραγματικά ασύλληπτο νούμερο, αν βέβαια το αποδεχτούμε ως
πραγματικό. Πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι τα Βίπερ δεν ήταν τα πρώτα
βιβλία τσέπης. Είχαν προηγηθεί άλλοι εκδότες, όπως ο Πεχλιβανίδης από τη δεκαετία του 1950, ο Γαλαξίας της Ελένης Βλάχου το 1960, και αργότερα η Άγκυρα.
Δεύτερος σε κυκλοφορία τίτλων ξένης λογοτεχνίας –με μεγάλη όμως διαφορά από τον πρώτο– είναι ο εκδοτικός οίκος Άγκυρα, με 84 εκδόσεις. Η ιστορία
του εκδοτικού οίκου Άγκυρα3 ξεκινά το 1890, όταν ιδρύεται ο εκδοτικός οίκος
με την επωνυμία «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον», από τον γενάρχη της οικογένειας
εκδοτών Παπαδημητρίου, Δράκο Δ. Παπαδημητρίου. Το 1968 ο εγγονός του, Δημήτρης Παπαδημητρίου, εγκαινιάζει τη σειρά «Βιβλία Τσέπης», γεγονός που τον
κατέστησε έναν από τους πρωτοπόρους στο είδος. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονταν κλασικά και σύγχρονα έργα. Κύρια χαρακτηριστικά και αυτής της σειράς
ήταν το μικρό σχήμα και η χαμηλή τιμή.
2. Βλ. την ιστοσελίδα του Εκδοτικού Οργανισμού Πάπυρος: https://papyros-books.gr/about/
(τελευταία επίσκεψη, 31.5.2021).
3. Κώστας Χατζιώτης, Βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι της Αθήνας, Β΄, Αθήνα, Δήμος Αθηναίων Πολιτισμικός Οργανισμός, 2006, 25.
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Ακολουθούν οι εκδόσεις Δωδώνη του Ευάγγελου Λάζου, με 57 τίτλους στη
σειρά «Παγκόσμιο θέατρο» και «Κλασική λογοτεχνία»∙ ο εκδοτικός οίκος Οδυσσέας, που ιδρύθηκε το 1973 και από το 1979 εμπλούτισε τον κατάλογό του και
με έργα ξένης λογοτεχνίας, με 46 μεταφράσεις∙ ο Κάκτος, που ιδρύθηκε το 1975
από τον Οδυσσέα Χατζόπουλο, με 36 έργα, τα περισσότερα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας∙ ο Ίκαρος, που ιδρύθηκε από τον Νίκο Καρύδη, τον Αλέκο Πατσιφά και τον Μάριο Πλωρίτη και ήταν η εκδοτική εστία του Ελύτη, του
Γκάτσου και του Σεφέρη, με 33 μεταφράσεις∙ ο Κέδρος, που στα πρώτα χρόνια
της Μεταπολίτευσης γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη, με 28 έργα∙ ο Γλάρος με 25
τίτλους στη σειρά ξένης πεζογραφίας∙ ο Εξάντας, που ιδρύθηκε από τη Μάγδα
Κοτζιά το 1974, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, με 24 έργα∙
και οι εκδόσεις Καστανιώτη, που ιδρύθηκαν το 1968 και άρχισαν από το 1972 να
εκδίδουν και μεταφρασμένη λογοτεχνία, με 21 μεταφρασμένα έργα στην οκταετία 1974-1981. Με λιγότερες εκδόσεις έπονται οι εκδοτικοί οίκοι Χατζηνικολή,
Σύγχρονη Εποχή, Ηριδανός, Θεμέλιο, Ερμείας, Άγρα.
Επιχειρώντας μια πρώτη εξαγωγή συμπερασμάτων, ίσως προκαλούν έκπληξη
οι τόσες πολλές εκδόσεις αστυνομικών και αισθηματικών έργων, μυθιστορημάτων γουέστερν και περιπέτειας. Τα περισσότερα από αυτά είναι ταυτόχρονα πολύ
φτηνές εκδόσεις, χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα στην αισθητική, το χαρτί, την τυπογραφία. Ο ρυθμός έκδοσής τους είναι όμως καταιγιστικός και ο μεγάλος αριθμός
εκδοθέντων έργων δείχνει την τεράστια απήχησή τους στο αναγνωστικό κοινό,
το οποίο διευρύνθηκε σημαντικά. Αυτές οι εκδοτικές επιλογές φαίνεται ότι βρίσκουν αντίκρισμα, ότι ανταποκρίνονται στις επιταγές της εποχής. Τα βιβλία αυτά,
συναρπαστικά και ευκολοδιάβαστα, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σύγχρονης διεθνούς μαζικής κουλτούρας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η τάση που αποτυπώνεται στις εκδόσεις μεταφρασμένων έργων δεν αφορά μόνο το βιβλίο, δεν είναι αποκομμένη από τα άλλα μέσα αλλά συμπορεύεται με αυτά, ή ίσως και να επηρεάζεται από αυτά. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η τηλεόραση έχει πλέον εδραιωθεί.
Από 65.000 το 1967, οι συσκευές ανέρχονται σε 800.000 το 1974.4 Οι αμερικανικές σειρές που προβάλλονται στην τηλεόραση μονοπωλούν το ενδιαφέρον
του κόσμου. Κάποιοι εκδοτικοί οίκοι φαίνεται ότι ακολούθησαν με τις εκδόσεις
τους αυτόν τον παλμό της εποχής για να κερδίσουν το αναγνωστικό κοινό και να
αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται πως υπάρχει και με
ένα άλλο μέσο, τον κινηματογράφο. Δεν είναι άλλωστε λίγα τα ξένα λογοτεχνικά
έργα που επιλέχθηκαν από έλληνες εκδότες ενώ είχαν γίνει πετυχημένες κινη4. Παύλος Τσίμας, Ο φερετζές και το πηλήκιο: Το πολιτικό μυθιστόρημα της ελληνικής τηλεόρασης, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2014, 324.

393

Αμαλία Σταθάκη

ματογραφικές ταινίες· για παράδειγμα, Το Εξπρές του μεσονυκτίου των Μπίλλυ
Χέις (Billy Hayes) και Ουίλλιαμ Χόφφερ (William Hoffer)5 ή Η γυναίκα και το
νευρόσπαστο του Πιερ Λουίς (Pierre Louÿs).6
Παράλληλα, όμως, ανάμεσα στις πολυάριθμες εκδόσεις των μπεστ-σέλλερς,
συναντάμε τίτλους που άφησαν το στίγμα τους στο ελληνικό εκδοτικό τοπίο.
Σπουδαίοι μεταφραστές εισήγαγαν ή προσπάθησαν να μυήσουν το ελληνικό
αναγνωστικό κοινό στα μεγάλα κείμενα κορυφαίων συγγραφέων της παγκόσμιας
λογοτεχνίας. Κάποιοι μεταφραστές συνέδεσαν μάλιστα για πάντα το όνομά τους
με συγκεκριμένους συγγραφείς, ενώ η απήχηση αυτών των συγγραφέων και των
έργων τους, ακόμα και μέχρι τις μέρες μας, είναι δική τους κατάκτηση. Στην περίοδο της Μεταπολίτευσης εντοπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, είτε πρόκειται για
πρώτη έκδοση σημαντικών συγγραφέων στα ελληνικά, είτε για επανεκδόσεις,
οι οποίες –εφόσον μας είναι γνωστές– είναι συχνά και η μοναδική μας ένδειξη
για την απήχηση των εκδόσεων αυτών στη χώρα μας. Ξεχωρίζουμε τον Παύλο
Ζάννα με το Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Προυστ από τον Ηριδανό, τον
Άρη Αλεξάνδρου με τις επανεκδόσεις των μεγάλων ρώσων συγγραφέων από τον
Γκοβόστη, αλλά και έργα του Μπαλζάκ, του Σεμπρούν και του Σιμόνοβ από τον
Ηριδανό, τον Εξάντα και το Θεμέλιο αντίστοιχα, τον Κοσμά Πολίτη με τις μεταφράσεις των έργων του Χένρυ Τζέιμς στις εκδόσεις Άγρα και Πλέθρον, τoν Άρη
Δικταίο με τον Ζιντ και τον Χαλντόρ Λάξνες στις εκδόσεις Δωδώνη.
Η συνολική καταγραφή των μεταφρασμένων έργων και η παρούσα σύνοψή
τους δίνουν μια εικόνα των μεταφραστικών τάσεων στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Στην οκταετία αυτή οι εκδόσεις ή επανεκδόσεις μεταφρασμένων έργων
λογοτεχνίας σχεδόν τριπλασιάζονται· οι εκδοτικοί οίκοι που εντάσσουν στον κατάλογό τους μεταφράσεις σχεδόν διπλασιάζονται· στους δέκα πρώτους σε εκδόσεις μεταφρασμένων έργων λογοτεχνίας εκδοτικούς οίκους, οι μεταφράσεις
αποτελούν το 45% του εκδοτικού τους προγράμματος (στο σύνολο των 2.317
εκδόσεων, μεταφράσεις είναι οι 1.025). Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυαστικά μαρτυρούν το αυξανόμενο μερίδιο της λογοτεχνικής μετάφρασης στη διαμόρφωση
του ελληνικού εκδοτικού τοπίου και τη σημαντική θέση των μεταφράσεων στην
πολιτισμική και λογοτεχνική μας ιστορία.

5. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1978 και η έκδοση της ελληνικής μετάφρασης το 1979.
6. Το έργο μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1979, ενώ η μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη είχε
πραγματοποιηθεί το 1977 με τον τίτλο Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, σε σκηνοθεσία του Luis
Buñuel.
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Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις
Μεταφράσεις λογοτεχνικών και κριτικών κειμένων
σε περιοδικά λόγου και τέχνης της περιόδου 1971-1981

Η

μετάφραση ως δίαυλος διαπολιτισμικής επικοινωνίας είναι διαχρονικά ένας
από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης και ανάπτυξης του πολιτισμού και της κουλτούρας.1 Συμβάλλει στην απόκτηση και καθιέρωση συμβολικού κεφαλαίου, όπου βασικό ρόλο παίζουν οι εμπλεκόμενοι διαμεσολαβητές (π.χ.
μεταφραστές, εκδότες, κριτικοί, ακαδημαϊκή κοινότητα), πολιτικοί και οικονομικοί
περιορισμοί, καθώς και η ασύμμετρη θέση των γλωσσών στο παγκόσμιο σύστημα
μεταφράσεων, παράγοντες καθοριστικοί για τη διαμόρφωση της λεγόμενης «Παγκόσμιας Πολιτείας των Γραμμάτων».2 Η λογοτεχνική μετάφραση ειδικότερα είναι
ενδεικτική της διαδικασίας πρόσληψης, ενώ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την
ανανέωση και αναδιάταξη του λογοτεχνικού πεδίου. Συνδέεται, επομένως, στενά
με τον λογοτεχνικό κανόνα και την εξελικτική πορεία διαμόρφωσής του.
Στο παρόν άρθρο οι μεταφράσεις σε περιοδικά λόγου και τέχνης της περιόδου 1971-1981 εξετάζονται ως δείκτες πολιτισμικής διαμεσολάβησης, με σκοπό
η καταγραφή των δεδομένων από ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό δείγμα να απο1. Pierre Bourdieu, «Les conditions sociales de la circulation internationale des idées», Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, τχ. 145 (2002), 3-8∙ διαθέσιμο στο https://www.cairn.info/revueactes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2002-5-page-3.htm (τελευταία επίσκεψη, 15.3.2020).
2. Pascale Casanova, «Consécration et accumulation de capital littéraire», Actes de la Recherche
en Sciences Sociales, τχ. 144 (2002), 7-20, διαθέσιμο στο https://doi.org/10.3406/arss.2002.2804
(τελευταία επίσκεψη, 18.3.2020), και ο ίδιος, «Literature as a world (2005)», στο David Damrosch
(επιμ.), World Literature in Theory, Οξφόρδη, Wiley-Blackwell, 2014, 192-208 (= New Left Review,
τχ. 31 [Ιαν.-Φεβρ. 2005], 71-90). Επίσης, Johan Heilbron και Gisèle Sapiro, «Outline for a sociology of translation: Current issues and future prospects», στο Michaela Wolf και Alexandra Fukari
(επιμ.), Constructing a Sociology of Translation, Άμστερνταμ/Φιλαδέλφεια, John Benjamins Publishing Company, 2007, 93-107, και Gisèle Sapiro, «The sociology of translation: A new research
domain», στο Sandra Bermann και Catherine Porter (επιμ.), A Companion to Translation Studies,
Οξφόρδη, Wiley-Blackwell, 2014, 82-94.
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τελέσει ένα πρώτο βήμα για τη χαρτογράφηση και κατανόηση του μεταφραστικού φαινομένου, συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών
ζυμώσεων και των διεργασιών στο λογοτεχνικό και γενικότερα το πολιτιστικό
πεδίο κατά τη μετάβαση από τη δικτατορία στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Ο
περιοδικός Τύπος της περιόδου αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για τη διερεύνηση της μεταφραστικής δραστηριότητας, που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθώς η θεώρηση της κουλτούρας ήταν, μεταπολεμικά, συνδεδεμένη αναπόφευκτα με τα κρίσιμα ιστορικά γεγονότα, και ανοικτή παράλληλα στα μηνύματα από
το εξωτερικό, σε μια περίοδο μάλιστα αυξανόμενης αμφισβήτησης της διάστασης μεταξύ υψηλής και χαμηλής κουλτούρας.3 Οι μεταφράσεις μπορούν, επίσης,
να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της φυσιογνωμίας των περιοδικών της
περιόδου, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις εκδοτικές επιλογές και πρακτικές, τις αισθητικές αναφορές και τις ιδεολογικές αναζητήσεις, τις συνεργασίες
και τα διαμορφούμενα δίκτυα.
*
Στο σημείο αυτό, πρέπει να οριοθετηθεί το ερευνητικό πεδίο. Να σημειωθεί καταρχάς ότι για την εξέταση της μεταφραστικής δραστηριότητας λαμβάνονται
υπόψη πρωτίστως τα πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα, με στόχο να αποσαφηνιστούν το εύρος και τα κύρια χαρακτηριστικά της, έχοντας κατά νου και την
κοινωνιολογική διάστασή της,4 καθώς και τη θεωρία των πολυσυστημάτων, που
εξετάζει την ύπαρξη, αλληλεπίδραση και μεταβαλλόμενη θέση των επιμέρους
στοιχείων/συστημάτων εντός του πολυσυστήματος της λογοτεχνίας, στοιχεία τα
οποία κινούνται στην περιφέρεια, ή τείνουν προς το κέντρο, όπου τοποθετείται ο
λογοτεχνικός κανόνας.5
Κατά τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια εμφανίστηκαν μερικά από τα σημαντικότερα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μακροβιότερα έντυπα της Μεταπολίτευσης, όπως τα περιοδικά Διαβάζω (1976-2004, 2005-2012), Ο Πολίτης (1976-1995,
3. Δημήτρης Τζιόβας, Κουλτούρα και λογοτεχνία, Αθήνα, Πόλις, 2014, 50-51, 65-69.
4. Andrew Chesterman, «Questions in the sociology of translation», στο João Ferreira Duarte,
Alexandra Assis Rosa, Teresa Seruya (επιμ.), Translation Studies at the Interface of Disciplines,
Άμστερνταμ/Φιλαδέλφεια, John Benjamins Publishing Company, 2006, 9-27.
5. José Lambert, «Translation, systems and research: The contribution of Polysystem Studies
to Translation Studies», TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction, τ. 8, τχ. 1 (1995), 105-152,
διαθέσιμο στο https://id.erudit.org/iderudit/037199ar (τελευταία επίσκεψη, 16.3.2020)∙ Itamar
Even-Zohar, «Polysystem Studies», Poetics Today, τ. 11, τχ. 1 (1990), 9-26, 45-51, διαθέσιμο στο
https://www.tau.ac.il/ (τελευταία επίσκεψη, 16.3.2020).
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1998-2008), Το Δέντρο (1978-1983, 1983-σήμερα), Η Λέξη (1981-2010), ο Χάρτης
(1982-1988, το 2019 επανακυκλοφορεί ως ηλεκτρονικό περιοδικό), ενώ από αυτά
που είχαν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της επταετίας, άλλα συνέχισαν την κυκλοφορία τους και άλλα επανακυκλοφόρησαν, όπως το Αντί (1972, 1974-2008).6
Η ανακοίνωση αναπόφευκτα περιορίζεται σε ένα μικρότερο πεδίο και εστιάζει
σε περιοδικά που εμφανίζονται εντός της δεκαετίας του 1970 και που η πορεία
τους –ή μια σημαντική περίοδος αυτής– ολοκληρώνεται έως το 1981. Πρόκειται
για τα περιοδικά: Χνάρι, Ηριδανός, Η νέα ποίηση, Σήμα, Νέο Σήμα, Σπείρα, Τραμ.
Επικουρικά σχολιάζονται τα αντεργκράουντ περιοδικά Κούρος και Panderma,
που εξέδιδε ο Λεωνίδας Χρηστάκης. Το πεδίο μελέτης επομένως περιλαμβάνει
περιοδικά αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους, με ύλη που τα φέρνει εγγύτερα άλλοτε στη λογοτεχνία, άλλοτε στα εικαστικά, άλλοτε σε θέματα κοινωνικοπολιτικού
προβληματισμού. Η φυσιογνωμία και η στόχευσή τους δεν είναι στατικές, αλλά
μάλλον εξελισσόμενες κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους. Ένα από τα κοινά
χαρακτηριστικά τους, ωστόσο, είναι η προσπάθεια ανάδειξης της πρωτοπορίας,
τόσο της ιστορικής όσο και της νεότερης, σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο, βέβαια, σε κάθε έντυπο. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις επιχειρούν
να οργανώσουν και να οριοθετήσουν τον χώρο έκφρασης των αναζητήσεων της
ανήσυχης –και ανοιχτής σε νέες τάσεις από το εξωτερικό– γενιάς του ’70, κάτι
ιδιαίτερα σημαντικό για τη διερεύνηση του πεδίου της μετάφρασης και όχι μόνο,
τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια αλλά και αργότερα.
Τα περισσότερα είναι βραχύβια ή κυκλοφορούν με παύσεις μεταξύ των διαφορετικών περιόδων τους, συνήθως λόγω οικονομικών δυσκολιών, καθώς στηρίζονται κυρίως σε προσωπικά κεφάλαια των εκδοτών ή μελών της συντακτικής
ομάδας, ενώ τα επιπλέον έσοδα προέρχονται από συνδρομές, διαφημίσεις και πωλήσεις, που όμως δεν είναι αρκετές μακροπρόθεσμα. Ο Νίκος Παπαδάκις, για παράδειγμα, στον απολογισμό της διετούς έκδοσης του Σήματος το 1977 ανακοινώνει
ότι το περιοδικό «θα επιχειρήσει να μιλά σε μια γλώσσα κοινής αποδοχής» και θα
καταφύγει υπό προϋποθέσεις στη διαφήμιση, καθώς η ανταπόκριση του κοινού παραμένει χαμηλή (σημειώματα «Σήμα 61», «Σήμα 62», τχ. 18).7 Βέβαια, το γεγονός
6. Δημήτρης Αλεξίου (επιμ.), Γενιά του ’70, εισαγ. Αλέξης Ζήρας, Αθήνα, Όμβρος, 2001, 18-19∙
Λάμπρος Βαρελάς, «Η ποιητική γενιά του 1970 και ο περιοδικός Τύπος», Νέα Εστία, τχ. 1875 (Δεκ.
2017), 951-963.
7. Βλ. και αναφορά στην κυκλοφορία του προδικτατορικού Κούρου, που πουλά περίπου 1.300
από τα κατά μέσο όρο 2.000 αντίτυπα, στο Ελισάβετ Αρσενίου, Νοσταλγοί και Πλαστουργοί: Έντυπα, κείμενα και κινήματα στη μεταπολεμική λογοτεχνία, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2003, 376, καθώς και
αναφορά του εκδότη του προδικτατορικού Ηριδανού στην περιορισμένη κυκλοφορία του περιοδικού (τχ. 5-6).
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ότι απευθύνονται σ’ ένα μάλλον περιορισμένο κοινό δεν τα κάνει λιγότερο σημαντικά για τη μελέτη του πολιτισμικού γίγνεσθαι, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη του
τους συνεργάτες τους. Μάλλον όμως τέτοιες δυσκολίες οδήγησαν αργότερα στη
συνεργασία κάποιων περιοδικών με εκδοτικούς οίκους: για το Τραμ ήταν οι εκδόσεις Εγνατία, για τη Σπείρα οι εκδόσεις Σμίλη, για τον Χάρτη οι εκδόσεις Ύψιλον.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων αναδεικνύουν πτυχές της μεταφραστικής δραστηριότητας της περιόδου.
Έμφαση δίνεται στις μεταφράσεις που αφορούν τη λογοτεχνία, είτε πρόκειται
για λογοτεχνικά κείμενα είτε για θεωρητικά κείμενα και κριτικές λογοτεχνίας,
χωρίς να αγνοούνται κείμενα άλλων γνωστικών πεδίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα περιοδικά δεν αναφέρουν αν η μετάφραση έγινε απευθείας από τη
γλώσσα του πρωτοτύπου ή μέσω διάμεσης γλώσσας, ενώ συνήθως δεν δίνουν
τον πρωτότυπο τίτλο ή άλλα στοιχεία της αρχικής δημοσίευσης. Αναφέρουν κατά
κανόνα τα ονόματα των μεταφραστών, σε αντίθετη περίπτωση η μετάφραση ενδεχομένως έχει γίνει από μέλος της συντακτικής ομάδας, ιδίως αν πρόκειται για
άρθρα, συνεντεύξεις, κείμενα επικαιρότητας.8
Το Χνάρι είναι περιοδικό λογοτεχνικό, με εμφανές και το κοινωνικοπολιτικό
στοιχείο, στα έξι τεύχη που κυκλοφόρησαν μεταξύ 1973-1975. Υπεύθυνη ύλης
ήταν αρχικά η Μαρία Δημητριάδη, και από το δεύτερο τεύχος εκδότες και υπεύθυνοι ύλης o Ανδρέας Παγουλάτος, ποιητής και δοκιμιογράφος, και η Κοραλία
Σωτηριάδου.9 Μια συλλογική προσπάθεια που, σύμφωνα με ανυπόγραφο «Σχόλιο» στο πρώτο τεύχος, εν μέσω των αντινομιών της ελληνικής πραγματικότητας
επιδιώκει την αλλαγή και την υπέρβαση της ξεθωριασμένης «ελληνικότητας»,
καθώς διαπιστώνει την «αργή μα σταθερή διάλυση των παραδοσιακών μορφών
καλλιέργειας» και «την προσπάθεια δόμησής τους πάνω σε νέες βάσεις», όπως
συμβαίνει στο εξωτερικό. Ο Παγουλάτος είναι μέλος της γαλλικής πρωτοποριακής ομάδας Change, δημοσιεύει στα γαλλικά περιοδικά Change και Les Temps
Modernes, ενώ επηρεάζεται κυρίως από το κίνημα του γλωσσοκεντρισμού, στοιχεία εμφανή στις δημοσιεύσεις και στις εκδοτικές επιλογές του.
8. Σημειώνεται ότι εφεξής: α) γίνεται επιλεκτική αναφορά στα πλήρη στοιχεία των μεταφράσεων
στις υποσημειώσεις για λόγους οικονομίας χώρου, β) το όνομα του/της συγγραφέα δίνεται, όπου
είναι εφικτό, με λατινικά στοιχεία, ώστε ο τρόπος καταγραφής των ονομάτων να είναι ενιαίος
(να σημειωθεί ότι τα ονόματα των συγγραφέων εμφανίζονται στα περιοδικά κυρίως με ελληνικά
στοιχεία και λιγότερο με λατινικά∙ ενίοτε εμφανίζονται και με τους δύο τρόπους, ακόμα και στο ίδιο
περιοδικό), γ) η διάμεση γλώσσα αναφέρεται μόνο όταν δηλώνεται ρητά.
9. Επανεκδόθηκε το 1985 ως Χνάρι(α) από τους Παγουλάτο και Γιώργο Λαζόγκα (δύο τεύχη)
με έμφαση στα εικαστικά. Ο Παγουλάτος είναι, επίσης, μεταξύ των εκδοτών των περιοδικών
λογοτεχνίας και τέχνης Συντέλεια (1990-1995) (εκδ. Εξάντας) και Νέα Συντέλεια (2004-2012) (εκδ.
Άγκυρα)∙ βλ. Αρσενίου, ό.π., 386-392.
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Οι περισσότερες από τις συνολικά 38 μεταφράσεις στο περιοδικό δημοσιεύονται στα δύο διπλά τεύχη του 1975, με τα οποία κλείνει η πρώτη περίοδος.
Σαφής είναι η προτίμηση στη λογοτεχνία, με 24 μεταφράσεις ποιητικών κειμένων και ενός πεζογραφικού, καθώς και έξι συναφών άρθρων, ενώ όσον αφορά
την πρωτότυπη γλώσσα υπερτερεί η γαλλική (33 κείμενα συνολικά έναντι 5 της
αγγλικής). Ενδεικτικά αναφέρω τη μετάφραση τριών σονέτων του Shakespeare
από τον Βασίλη Ρώτα (τχ. 1), ποιημάτων των Jean Tardieu, Ζαν Κλωντ Φυρώ
(sic) και Georges Bataille από τον Παγουλάτο (τχ. 1, 3-4), αποσπασμάτων από το
Finnegans Wake του James Joyce από τη Μαντώ Αραβαντινού, συνοδευόμενων
από ερμηνευτικές προτάσεις της για το έργο (τχ. 2), 18 ποιημάτων του Antonin
Artaud από τον Σινόπουλο (τχ. 3-4), με τις μεταφράσεις των δύο τελευταίων δημιουργών να εντάσσονται σε τεύχη με εκτενείς αναφορές στο πρωτότυπο συγγραφικό τους έργο. Ως προς τα άρθρα και τις μελέτες με θέμα τη λογοτεχνία
–όλα γραμμένα στα γαλλικά και τα περισσότερα μεταφρασμένα από τον Παγουλάτο–, αξίζει να αναφερθούν αυτά των Lucien Goldmann για την κοινωνιολογία
του μυθιστορήματος (τχ. 1), Philippe Sollers για την πρωτοποριακή γραφή (τχ.
2), Maurice Blanchot για τον Artaud (τχ. 3-4), Jean-Pierre Faye για τη διαμάχη
Bataille-Breton (τχ. 5-6), Francis Ponge, Georges Bataille κ.ά. Οι υπόλοιπες μεταφράσεις αφορούν θέματα φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, ψυχανάλυσης, όπως η συνέντευξη του Faye στον Παγουλάτο, για θέματα λογοτεχνίας, πολιτικής και πρωτοπορίας (τχ. 5-6), η συζήτηση μεταξύ Jean-Paul Sartre και Daniel Cohn-Bendit
στο περ. Le Nouvel Observateur (20.5.1968) (τχ. 1), κείμενα των Ernest Jones (τχ.
1), Louis Althusser, Μ. J. Baudinet (τχ. 2), Georges Bataille (τχ. 3-4) κ.ά.
Συνοψίζοντας, στο Χνάρι, πέραν της έμφασης στην ποίηση και τη γαλλική
πνευματική παραγωγή, φανερή είναι επίσης η προτίμηση στον αγγλοσαξωνικό
μοντερνισμό, τον υπερρεαλισμό, τον γλωσσοκεντρισμό και, γενικότερα, στη σύγχρονη πρωτοπορία, τόσο στα πρωτότυπα όσο και στα μεταφρασμένα κείμενα,
κάτι που καθιστά το περιοδικό σημαντικό δίαυλο της πρωτοποριακής τέχνης στην
Ελλάδα παρά τη βραχύβια παρουσία του.
Ο Ηριδανός εμφανίζεται τον Νοέμβριο του 1972, και η πρώτη περίοδός του
κλείνει στα τέλη του 1974, μετά την κυκλοφορία 12 τευχών. Προσδιορίζεται ως
«Δίμηνη έκδοση ενημέρωσης και προβληματισμού», με έμφαση σε «Φιλοσοφία
– Επιστήμη – Τέχνη – Πολιτική – Κριτική του βιβλίου». Κυκλοφορεί ξανά λίγους μήνες αργότερα (Αύγουστος 1975 έως Ιούλιος 1976) με εκδότη και πάλι
τον Αλέκο Κ. Παπακώστα, ιδρυτή του ομώνυμου εκδοτικού οίκου, και επίκεντρο
τέσσερις βασικούς άξονες: «Γλώσσα – Ιδέες – Μορφές – Κριτική». Κατά τη δεύτερη περίοδο, στην οποία θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά, αρχισυντάκτης είναι
ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, και μολονότι η λογοτεχνία δεν κατέχει κεντρική θέση,
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στην ομάδα των βασικών συνεργατών ανήκουν οι Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου,
Αλέξανδρος Αργυρίου, Κώστας Κουλουφάκος, Μένης Κουμανταρέας, μαζί με
τους ειδικότερους στα εικαστικά Αλέξη Κυριτσόπουλο και Γιώργο Πετρή. Ραυτόπουλος, Κουλουφάκος, Πετρής, μέλη και οι τρεις της συντακτικής επιτροπής της
Επιθεώρησης Τέχνης (1954-1967), αφήνουν και εδώ έντονο στίγμα, ιδιαίτερα ο
πρώτος. Το περιοδικό δεν κρύβει τις αριστερές καταβολές του, είναι όμως ανοιχτό
στις νέες τάσεις όσον αφορά τις ιδέες, τη λογοτεχνία και την τέχνη.
Η λογοτεχνία είναι ένας από τους θεματικούς άξονες του Ηριδανού, όχι ο βασικός. Ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, και παρά την υπόσχεση του εκδότη για μεγαλύτερη έμφαση στη λογοτεχνία (τχ. 4), η παρουσία της παραμένει ισχνή σε σχέση με
κείμενα φιλοσοφίας, πολιτικής, κοινωνιολογίας, εκπαίδευσης και επικαιρότητας,
κυρίως πολιτικής, πρωτότυπα ή μεταφρασμένα. Από τις 72 μεταφράσεις στα 12
πρώτα τεύχη, τρεις μόνο αφορούν τη λογοτεχνία, ένα ποίημα του Pablo Neruda σε
μετάφραση Ρήγα Καππάτου (τχ. 5-6), ένα άρθρο του Göran Schildt σε σουηδική
εφημερίδα για τις Ακυβέρνητες πολιτείες του Στρατή Τσίρκα, και μια μελέτη του
Ζ. Ντυγκά (sic) για το σύγχρονο μυθιστόρημα σε μετάφραση της Αμπατζοπούλου
(τχ. 2-3). Σαφής είναι η προτίμηση στη γαλλική γλώσσα (24 κείμενα τουλάχιστον), καθώς πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε και ως διάμεση γλώσσα.
Στα έξι τεύχη της δεύτερης περιόδου η παρουσία της λογοτεχνίας, ελληνικής
και ξένης, είναι εντονότερη –μια τάση που χαρακτηρίζει γενικότερα τον εκδοτικό
χώρο όσο πλησιάζουμε στο τέλος της δεκαετίας–, με αναφορές στον μοντερνισμό, τον υπερρεαλισμό, αλλά και σε νεότερες τάσεις. Όσον αφορά τις μεταφράσεις, από τις συνολικά 37 οι 24 αφορούν τη λογοτεχνία, με σαφή υπεροχή των
μεταφρασμένων λογοτεχνικών κειμένων (16) έναντι των μελετών (8), όπως και
της γαλλικής γλώσσας (28 κείμενα τουλάχιστον).
Ενδεικτικά αναφέρω τον Αντώνη Πρωτοπάτση, που μεταφράζει 10 ποιήματα
από τα Άνθη του κακού του Charles Baudelaire (τχ. 2/14), τον Κουμανταρέα, που
μεταφράζει κείμενο του Charles Lamb (τχ. 2/14), τον Βαγενά, διήγημα του Italo
Calvino (τχ. 3), τον Αντώνη Ζέρβα, ποίηση του Yves Bonnefoy (τχ. 3), τον Αλέξανδρο Ίσαρη, αποσπάσματα από το μυθιστόρημα Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες και
ένα διήγημα, στο πλαίσιο αφιερώματος στον Robert Musil (τχ. 5-6), ενώ αναδημοσιεύεται από το Χνάρι η μετάφραση αποσπασμάτων από το Finnegans Wake της
Αραβαντινού (τχ. 3). Στα περί λογοτεχνίας μεταφρασμένα κείμενα ξεχωρίζει η μελέτη «Για τη λογοτεχνική εξέλιξη» του Υ. Tynianov, μεταφρασμένη από τον Αντ.
Ζέρβα από τα γαλλικά (τχ. 2/14), τέσσερα δοκίμια για τη λογοτεχνία και τη γλώσσα
του Blanchot, σε μετάφραση των Ραυτόπουλου (τχ. 3, 4) και Αμπατζοπούλου (τχ.
3), μελέτη του Wolfdietrich Rasch για τον Musil σε μετάφραση Πέννυς Δεληγιάννη (τχ. 5-6), και δύο κείμενα για τη λογοτεχνία και τη διδασκαλία, ένα του Roland
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Barthes και ένα του Sollers, σε μετάφραση της Αμπατζοπούλου (τχ. 1). Τα υπόλοιπα αφορούν θέματα πολιτικά, κοινωνιολογικά, γλωσσολογικά και εικαστικά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων των Noam Chomsky σε μετάφραση
Αλ. Κοτζιά (τχ. 2/14), André Martinet και Fr. François σε μετάφραση Θ. Ανθογαλίδου (τχ. 4), Michel Butor και John Berger σε μετάφραση Π. Ζάννα (τχ. 5-6).
Συμπερασματικά, στον Ηριδανό της δεύτερης περιόδου, όπου οι σχετικές με
τη λογοτεχνία μεταφράσεις κερδίζουν έδαφος σε σχέση με την πρώτη περίοδο,
είναι σαφές και πάλι το προβάδισμα της γαλλικής γλώσσας, αποτέλεσμα μάλλον της γαλλικής παιδείας της συντακτικής ομάδας και δείγμα της γενικότερης
εμβέλειας των γαλλικών γραμμάτων έως τότε στην Ελλάδα. Ως προς τις επιλογές συγγραφέων και κειμένων παρατηρείται μια κλίση προς παλαιότερα κείμενα,
συμβολιστών και μοντερνιστών, χωρίς να λείπουν ανοίγματα σε σύγχρονους συγγραφείς και διανοητές.
Το περιοδικό Η νέα ποίηση κυκλοφορεί από τον Νοέμβριο του 1974 έως το
τέλος του 1976. Εκδότης-διευθυντής είναι ο Αντώνης Φωστιέρης, ποιητής και
κριτικός της γενιάς του ’70, που την επόμενη χρονιά, μαζί με τον Θανάση Νιάρχο,
ξεκινά την ετήσια ανθολογία Ποίηση (1975-1981), και αργότερα την έκδοση του
λογοτεχνικού περιοδικού Η Λέξη. Είναι ένα βραχύβιο, ολιγοσέλιδο περιοδικό, μια
έκδοση πειραματική, σύμφωνα με τον Φωστιέρη, ο οποίος διευκρινίζει εξαρχής
ότι ούτε ο ίδιος είναι επαγγελματίας εκδότης ούτε πρόκειται για περιοδικό «καριέρας» ή όργανο μιας συγκεκριμένης ομάδας. Η στήριξη, βέβαια, από θεσμικά αναγνωρισμένους συγγραφείς, όπως ο Μιχαήλ Στασινόπουλος και ο Άγγελος
Τερζάκης, είναι ευπρόσδεκτη (τχ. 1). Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτίστως ποίηση,
ακόμα και άγνωστων ή ανώνυμων ποιητών, μελέτες, σύντομα σημειώματα για
τους δημιουργούς έργο των οποίων μεταφράζεται, και κριτικές για τη σύγχρονη
ελληνική ποίηση. Προβάλλει τις σύγχρονες εξελίξεις και φιλοξενεί έργα ποιητών
της νεότερης γενιάς, αλλά και παλαιότερων, με κριτήριο την ποιότητα και όρο να
είναι ανέκδοτα (τχ. 3).
Στα δέκα τεύχη που αποδελτιώθηκαν, οι μεταφράσεις, κυρίως ποιημάτων,
ανέρχονται σε 84. Οι περισσότερες (51) εντάσσονται σε δύο μεγάλες ενότητες
που αφορούν την ποίηση αμερικανίδων10 και ρωσίδων11 ποιητριών, όπου γίνεται
10. Ολυμπία Καράγιωργα (εισαγ.-μτφρ.), «Σύγχρονες αμερικάνες ποιήτριες», Η νέα ποίηση, τχ. 9 (Ιούν.-Σεπτ. 1976), 191-200. Περιλαμβάνονται 22 ποιήματα 15 ποιητριών: Anne Sexton, Adrienne Rich, Sandra Hochman, Elizabeth Bishop, Denise Levertov, Diane Wakoski, Sylvia
Plath, Amy, Carol Freeman, Alice Walker, Lucille Clifton, Nikki Giovanni, Sonia Sanchez, Quincy
Troupe, Gwendolyn Brooks.
11. Ολυμπία Καράγιωργα (εισαγ.-μτφρ.), «Σύγχρονες ρωσίδες ποιήτριες», Η νέα ποίηση, τχ. 10
(Οκτ.-Δεκ. 1976), 222-234. Περιλαμβάνονται 26 ποιήματα 11 ποιητριών: Anna Akhmatova, Marina
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προσπάθεια να καλυφθεί μεγάλο εύρος της ποιητικής παραγωγής των δύο χωρών. Όσον αφορά τις αμερικανίδες, δημοσιεύονται ποιήματα γραμμένα μεταξύ
1960-1975 και εισάγεται η διάκριση «λευκές-μαύρες», που απηχεί τις τότε μαχητικές διεκδικήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.12 Το χρονικό εύρος, όσον αφορά
τις ρωσίδες, είναι μεγαλύτερο, ενώ δεν γίνεται αναφορά στη χρήση ή μη διάμεσης
γλώσσας, αν και το δεύτερο είναι πιθανότερο, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο
έργο της μεταφράστριας. Το ενδιαφέρον του περιοδικού για τη γυναικεία ποίηση,
ελληνική και ξένη, εκδηλώνεται ήδη από το πρώτο τεύχος, όπου δημοσιεύονται
έξι ποιήματα της Emily Dickinson σε μετάφραση Νανάς Ησαΐα, που υπογράφει
και το εισαγωγικό σημείωμα. Η αμερικανική ποίηση έρχεται στο προσκήνιο και
μέσω της μετάφρασης μπητ συγγραφέων. Συγκεκριμένα, στο τέταρτο τεύχος δημοσιεύονται, σε μετάφραση Σταύρου Αντωνίου, ένα κείμενο του Jack Kerouac
για τη νέα αμερικάνικη ποίηση και ένα ποίημά του, όπως και ποιήματα των Allen Ginsberg και Gregory Corso, και, σε μετάφραση Τζένης Μαστοράκη, ποίημα
του Lawrence Ferlinghetti, ενώ στο έβδομο τεύχος δημοσιεύονται σε μετάφραση
Αλέξη Τραϊανού τρία ποιήματα του Charles Bukowski. Η παρουσία της γαλλικής ποίησης, και γενικότερα κειμένων γαλλόφωνων συγγραφέων, δεν είναι τόσο
έντονη, όπως στα προηγούμενα έντυπα, με συνολικά 11 κείμενα έναντι των 45 αγγλικών. Ενδεικτικά αναφέρω ποιήματα των Boris Vian, Antonin Artaud και René
Char, όλα μεταφρασμένα από τον Νιάρχο (τχ. 3, 5, 8). Διαφαίνεται εδώ η στροφή
της νεότερης γενιάς προς την αγγλόφωνη ποίηση, και δη την αμερικανική, στροφή εμφανής και σε άλλα έντυπα της περιόδου όπως θα φανεί παρακάτω, ένδειξη
πιθανόν της αυξανόμενης επιρροής του λεγόμενου «αμερικανικού τρόπου ζωής»,
που ξέφευγε από τα στεγανά της παραδοσιακής Αριστεράς, αλλά και της ανανέωσης που έφερνε τότε η αμερικανική ποίηση.13
Το Σήμα εμφανίστηκε το 1975 και συνέχισε να κυκλοφορεί με διάφορους τίτλους έως το 1993.14 Εδώ εξετάζονται τα διαστήματα 1975-1977 και 1979-1980
Tsvetayeva, Olga Berggolts, Margarita Aligher, Silva Kaputikian, Rima Kazakova, Fazu Aliyeva,
Novella Matveyeva, Natalya Gorbanevskaya, Bella Akhmadulina, Yunna Morits.
12. Βλ. και Παύλος Πελαγίτης (εισαγ.-μτφρ.), «Σύγχρονη αμερικάνικη ποίηση. Τρεις νέγροι
ποιητές» (τχ. 8).
13. Νικόλαος Παπαδογιάννης, «Νεανική πολιτικοποίηση και “πολιτισμός” στα πρώτα χρόνια
της Μεταπολίτευσης», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 133-150∙ Δ. Π. Σωτηρόπουλος,
«Στις ρίζες της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας: Η υπερπολιτικοποίηση και η γενιά του ’70», Νέα Εστία,
τχ. 1875 (Δεκ. 2017), 769-783.
14. Συνέχεια αποτελεί το Σήμα κινδύνου για τις τέχνες και τον πολιτισμό (1991-1993), που μετεξελίχθηκε σε περιοδικό τέχνης πρωτίστως. Για το άρθρο μελέτησα όλα τα τεύχη πλην του 22 του
Σήματος και του 4 του Νέου Σήματος, που δεν μπόρεσα να τα εντοπίσω.
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(στη διάρκεια του δεύτερου κυκλοφορεί με τίτλο Νέο Σήμα). Εκδότης-διευθυντής
είναι ο Νίκος Ε. Παπαδάκις και διευθυντής σύνταξης αρχικά ο Δημήτρης Νόλλας,
ενώ στη συντακτική ομάδα μετέχουν μεταξύ άλλων οι Γιάννης Γαϊτάνος, Γιάννης
Δραγώνας, Μιχαήλ Μήτρας, Νατάσα Χατζιδάκι, Γιώργος Χρυσοβιτσάνος.
Το Σήμα προωθεί μαχητικά την πρωτοπορία ασκώντας παράλληλα οξεία
κριτική σε εκδηλώσεις του κατεστημένου της τέχνης και της πολιτικής, χωρίς
να είναι στρατευμένο. Σε ένα σύντομο σημείωμα, από αυτά που απαντούν σε
κάθε τεύχος, ενυπόγραφα ή μη, αναφέρεται: «Το περιοδικό μας δεν είναι φορέας
κανενός ειδικού γούστου. Είναι αδέσμευτο από συγκεκριμένο προβληματισμό
ευτραφών κατεστημένων, απαλλαγμένο από κατασκονισμένα λειτουργήματα,
είναι αδέσμευτο από σμπαραλιασμένα σαδιστικά πείσματα» (σημείωμα «Σήμα
2», τχ. 1). Το περιοδικό βρίσκεται εγγύτερα στα αιτήματα της Νέας Αριστεράς,
χωρίς να αποκλείονται διαφορετικές φωνές. Πέρα από το σταθερό ενδιαφέρον
για την εικαστική δημιουργία –που με τα χρόνια εντείνεται, εμπλουτίζοντας το
περιοδικό με πληθώρα άρθρων, μελετών και εικαστικών έργων–, η λογοτεχνία,
ξένη και ελληνική, κατέχει σημαντική, όχι την κύρια, θέση, ιδιαίτερα τα πρώτα
χρόνια της κυκλοφορίας του, όπως και το θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική,
η αντεργκράουντ σκηνή.15 Το Σήμα επιδιώκει τη ρήξη με την παράδοση και τα
καθιερωμένα σχήματα και θέτει ως προτεραιότητα την ανανέωση στη λογοτεχνία και την τέχνη. Αναφορικά με την ελληνική λογοτεχνία, από τις σελίδες του
περιοδικού περνούν πολλοί συγγραφείς της γενιάς του ’70, αλλά και παλαιότεροι
όπως ο Σινόπουλος (αφιέρωμα τχ. 17) ή ο Τσίρκας. Χαρακτηριστικό των εκδοτικών επιλογών και του ενδιαφέροντος για την πρωτοπορία είναι το αφιέρωμα
στη «Σκηνή», το ελληνικό αντεργκράουντ, στο ένατο τεύχος (Σεπτ. 1975), που
επιμελήθηκε ο Μήτρας, γνωστός από την παρουσία του σε ευρύ φάσμα περιοδικών, από το Αντί έως τον Κούρο. Το αφιέρωμα συγκέντρωσε τους κυριότερους
εκπροσώπους της ελληνικής αντεργκράουντ σκηνής, ορισμένους γνώριμους ήδη
από τη δεκαετία του ’60 και το περιοδικό Πάλι (1964-1966).16 Ήταν ένα εγχείρημα που προκάλεσε κραδασμούς μεταξύ της εκδοτικής ομάδας του Σήματος και
μελών της «Σκηνής», εξαιτίας αστοχιών στην παρουσίαση του έργου τους, που,
κατά τους ίδιους, δεν ακολούθησε τα συμφωνηθέντα. Τα προβλήματα ήταν ήδη
εμφανή στο τεύχος 9, με τον Παπαδάκι να γράφει για τη δύσκολη συνεργασία
με τα μέλη της «Σκηνής», κρατώντας αποστάσεις από την ιδεολογία τους και
αφήνοντας αιχμές για τη συνολική καλλιτεχνική παρουσία και προσφορά τους,
ενώ στο τεύχος 10-11 ακολούθησαν οι απόψεις της άλλης πλευράς. Το αφιέρωμα
15. Αρσενίου, ό.π., 392-398.
16. Σημειωτέον ότι το Σήμα επανεξέδωσε το Πάλι σε έναν τόμο το 1975.
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δοκίμασε, επίσης, τα όρια της ελευθερίας του λόγου μεταπολιτευτικά, καθώς οι
υπεύθυνοι του περιοδικού και ορισμένοι από τους συγγραφείς οδηγήθηκαν στο
εδώλιο με την κατηγορία της παράβασης του νόμου «περί Τύπου», συγκεκριμένα
των διατάξεων «περί ασέμνων», για να αθωωθούν πανηγυρικά λίγο αργότερα.17
Στο Σήμα δημοσιεύονται 47 μεταφράσεις, συγκεντρωμένες κυρίως στα πρώτα
τεύχη, από τις οποίες οι 21 είναι μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων, με σαφές το
προβάδισμα της ποίησης (17) έναντι της πεζογραφίας (3) και του θεάτρου, όπως
και της αγγλικής γλώσσας (συνολικά 41 κείμενα). Οι μεταφράσεις αυτές επιβεβαιώνουν το γενικότερο ενδιαφέρον του περιοδικού για την πρωτοπορία, το μπητ
κίνημα, την επιρροή της αντεργκράουντ θεματικής και της αντικουλτούρας, ενώ
σημαντική είναι η παρουσία της ροκ μουσικής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το
αφιέρωμα στον Bob Dylan (τχ. 14). Ενδεικτικά αναφέρεται η μετάφραση τεσσάρων
ποιημάτων του μπητ ποιητή Sinclair Beiles από τον Τάσο Φαληρέα, στο τεύχοςαφιέρωμα στη «Σκηνή»,18 και έξι από τη Χατζιδάκι, που επιπλέον εξασφάλισε συνέντευξη μαζί του (τχ. 10-11, 15-16). Μεταφράζονται επίσης δείγματα της «Ποίησης του ροκ» από τους Φαληρέα (Nick Gravenites) και Κώστα Θεοφιλόπουλο
(David Bowie, Mick Jagger, Keith Richards, Lou Reed) (τχ. 9). Ο Νίκος Καρούζος
μεταφράζει ποίημα του Jean-Marie Drot, το μοναδικό γαλλικό, και Κώστα Αξελό
(τχ. 23). Σχετικά με την πεζογραφία, αναφορά στο μπητ αποτελεί η μετάφραση
του Αλέκου Σπανούδη από τη συλλογή Lonesome Traveler του Jack Kerouac (τχ.
9). Μεταφράζονται επίσης διήγημα του Pier Paolo Pasolini (τχ. 3-4) και κείμενο
επιστημονικής φαντασίας του Cordwainer Smith (τχ. 9). Οι υπόλοιπες μεταφράσεις αφορούν κυρίως εικαστικά θέματα, μεταξύ αυτών κείμενα για τους Κώστα
Τσόκλη, Γαβριέλλα Σίμωσι, Λουκά Σαμαρά, Δανιήλ (= Δανιήλ Παναγόπουλο), τη
βίντεο τέχνη, τη σύγχρονη ελληνική τέχνη (τχ. 7-8, 14, 17, 10-11, 15-16), από τα
γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά. Κάποιες μεταφράσεις αφορούν επίσης το θέατρο,
τον κινηματογράφο, τη μουσική, τη φιλοσοφία, την ιστορία και τη θεωρία της
τέχνης. Αξιοσημείωτη είναι και η μετάφραση στα ελληνικά κειμένων –λογοτεχνικών ή μη– γραμμένων από ελληνικής καταγωγής συγγραφείς, κάτι που εντοπίζεται και σε άλλα περιοδικά της περιόδου.19

17. Μαρία Νικολοπούλου, «Η αμήχανη ανάδυση του Underground και το αίτημα της διπλής
πρωτοπορίας στο λογοτεχνικό πεδίο της Μεταπολίτευσης», στο Μ. Αυγερίδης, Έ. Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση…, ό.π., 263-282.
18. Ενδιαφέρουσες οι ενστάσεις σε σκωπτικό ύφος του Φαληρέα για τις απόψεις της Τζένης
Μαστοράκη για τους Corso, Ferlinghetti, Ginsberg, στο εισαγωγικό σημείωμα.
19. Βλ. θεατρικό του Μίνου Αργυράκη στα αγγλικά, μεταφρασμένο από τον ίδιο στα ελληνικά
(«Άρτυ Πάρτυ», τχ. 18). Διαφορετικές είναι οι περιπτώσεις δημιουργών της διασποράς, του Κώστα
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Με το Νέο Σήμα εδραιώνεται το προβάδισμα της εικαστικής δημιουργίας,
πρωτοποριακής ή μη, με εκτενή αφιερώματα όπως αυτά στους Γιάννη Μιγάδη,
Δημήτρη Μυταρά, ή στη βίντεο τέχνη (τχ. 6, 7, 3 αντίστοιχα). Το περιοδικό συνεχίζει να στηρίζει την πρωτοπορία, με τρόπο ηπιότερο όμως, επιδιώκοντας πιθανόν
να απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό, ενώ δεν λείπουν αναφορές στην παράδοση.20
Οι λογοτεχνικές μεταφράσεις περιορίζονται σε έξι κείμενα, όλα γαλλικά, από τα
συνολικά 16. Πρόκειται για πέντε ποιήματα του Charles Baudelaire και ένα του
Arthur Rimbaud, σε μετάφραση του αρχιτέκτονα και εικαστικού Πάνου Νικολή
Τζελέπη, και ένα υπερρεαλιστικής υφής διήγημα της Gisèle Prassinos, ελληνικής
καταγωγής γαλλίδας συγγραφέα, μεταφρασμένο από την Édith Mazeaud-Καραγιάννη (τχ. 2). Ο Καρούζος μεταφράζει πάλι Αξελό και άρθρο του Ζαν-Μισέλ
Πάλμπ (sic) για τον φιλόσοφο (τχ. 5). Οι υπόλοιπες μεταφράσεις αφορούν την
τέχνη και τη φιλοσοφία.
Στο Σήμα και το Νέο Σήμα οι μεταφράσεις δεν καταλαμβάνουν κεντρική θέση,
ενώ οι σχετικές με τη λογοτεχνία δεν είναι συγκριτικά περισσότερες. Γίνονται από
μέλη της συντακτικής ομάδας ή και άλλους συνεργάτες, που σε πολλές περιπτώσεις ανήκουν στη γενιά του ’70 και δοκιμάζουν παράλληλα οι ίδιοι τις συγγραφικές
τους δυνάμεις. Το Σήμα προσεγγίζει περισσότερο την αμερικανική λογοτεχνία και
κουλτούρα, και δη αυτή που συνδέεται με το μπητ και το αντεργκράουντ, κίνηση
που σχετίζεται ασφαλώς με τα ενδιαφέροντα της συντακτικής ομάδας αλλά και με
την αυξανόμενη επιρροή της αμερικανικής μαζικής κουλτούρας. Εδώ, επίσης, αξίζει να αναφερθεί η άποψη του Νάνου Βαλαωρίτη περί μαρασμού της πρωτοπορίας
και κάμψης της ανανεωτικής ορμής στην Ευρώπη –σε αντίθεση με την Αμερική–,
όπως διατυπώνεται σε συνέντευξή του στη Χατζιδάκι το 1976 (Σήμα, τχ. 14).
Μάλλον περιορισμένη πάντως είναι η παρουσία σχετικών με τη λογοτεχνία
μεταφράσεων και σε άλλα περιοδικά στον χώρο της πρωτοπορίας, για παράδειγμα στα περιοδικά Κούρος (1959-1961, 1971-1972, 1974-1975) και Panderma
(με υπότιτλο «παντός τέρμα ή παντός δέρμα») (1972-1973, 1974-1977, 19921993) του Λεωνίδα Χρηστάκη, όπου παρατηρείται προσπάθεια σύζευξης αισθητικής πρωτοπορίας και πολιτικού ριζοσπαστισμού, με αναφορές από τη Νέα Αριστερά έως την αναρχία.21 Πολλά κείμενα βέβαια είναι αναδημοσιεύσεις, συχνά
χωρίς άδεια, που απηχούν τη γενικότερη αντίληψη του Χρηστάκη για την αναΑξελού, που μεταφράζεται από τον Καρούζο (Σήμα, τχ. 23∙ Νέο Σήμα, τχ. 5), του Φίλιππου Τσιάρα
από την Ησαΐα (τχ. 17), του Λουκά Σαμαρά από την Αγγελάκη-Ρουκ (τχ. 17), κ.ά.
20. Βλ. πολυσέλιδη αναφορά σε έθιμα, κάλαντα και υμνογραφία των Χριστουγέννων (τχ. 7).
21. Νικολοπούλου, ό.π.∙ Maria Nikolopoulou, «The transfer and appropriations of the Beat generation in Greece», στο Harri Veivo, Petra James, Dorota Walczak-Delanois (επιμ.), Beat Literature
in a Divided Europe, Leiden/Βοστόνη, Brill-Rodopi, 2019, 101-131∙ Αρσενίου, ό.π., 372-380.
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γκαιότητα ρήξης με τους κατεστημένους θεσμούς της τέχνης, και, όσον αφορά τη
λογοτεχνία και τους λογοτέχνες ειδικότερα, την αναγκαιότητα αμφισβήτησης της
προνομιακής θέσης τους στο πολιτιστικό πεδίο.
Στα 18 τεύχη του Κούρου που εντόπισα, εκδομένα μεταξύ 1971-1975, δημοσιεύτηκαν 16 μεταφράσεις, όλες προ του 1974, από τις οποίες μόνο 9 αφορούν τη
λογοτεχνία. Ενδεικτικά αναφέρω ποίημα του Federico García Lorca σε μετάφραση Κώστα Ταμβάκη (τχ. 1), απόσπασμα θεατρικού του Max Frisch σε μετάφραση
Βαγενά (τχ. 4), δύο πεζά ποιήματα του Rimbaud σε μετάφραση Εύας Μυλωνά (τχ.
6), ποιήματα των Paul Éluard και Salvatore Quasimodo σε μετάφραση Σπύρου
Γκίνη (τχ. 5, 9), ποίημα του Vladimir Mayakovsky σε μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου (τχ. 12). Οι υπόλοιπες μεταφράσεις αφορούν το σινεμά, τη μουσική, την πολιτική, την ψυχολογία, συμπεριλαμβανομένων κειμένων του William Burroughs
(τχ. 12). Ακολούθως, στα 21 τεύχη του Panderma που εντόπισα, εκδομένα μεταξύ
1972-1977, απαντούν 23 μεταφράσεις περίπου, καθώς δεν είναι πάντοτε σαφές
αν πρόκειται για μετάφραση ή όχι, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στο ειδικό
τεύχος εκτός σειράς για την υπόθεση Μπάαντερ-Μάινχοφ (1977). Τη λογοτεχνία
αφορούν τρεις μόνο μεταφράσεις, ένα απόσπασμα από το διήγημα «Το Άλεφ» του
Jorge Luis Borges, σε μετάφραση από τα αγγλικά του Σπύρου Μεϊμάρη (τχ. 12),
και κείμενα των Alfred Jarry και Peter Bichsel (τχ. 4, 17). Οι υπόλοιπες αφορούν
θέματα πολιτικής, πολιτισμού, ψυχολογίας, σεξουαλικότητας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων των Ginsberg, Ingmar Bergman (τχ. 1), S. M. Eisenstein (τχ. 8),
Salvador Dalí (τχ. 17), Massimo Teodori (τχ. 8, 10) κ.ά.
Το λογοτεχνικό περιοδικό Σπείρα εμφανίστηκε το 1975 και ολοκλήρωσε
την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας του το 1981 (τχ. 1-7: 1975-1978· τχ. 8: Μάιος
1981), για να ακολουθήσουν δύο ακόμα περίοδοι με έμφαση και σε θέματα τέχνης.22 Ο υπότιτλος «γλώσσα – ποίηση» δίνει το πεδίο όπου κινούνται οι διευθυντές του, ο Ανδρέας Μπελεζίνης (από το 1976 και εκδότης), που δημοσιεύει
μελέτες και κριτικές, και ο Άρης Μπερλής, που αναλαμβάνει πολλές από τις
μεταφράσεις. Εμφανής είναι η προτίμηση στον μοντερνισμό, τον υπερρεαλισμό,
τη σύγχρονη πρωτοπορία και το μπητ. Η ελληνική λογοτεχνία αντιπροσωπεύεται
από τη δεύτερη μεταπολεμική γενιά, καθώς και τη γενιά του ’70, ενώ η δημοσίευση έργων του Εγγονόπουλου –αλλά και ανέκδοτων κειμένων από την Οκτάνα του Εμπειρίκου– φανερώνει εκλεκτικές συγγένειες με τους υπερρεαλιστές της
γενιάς του ’30.
22. Β´ περίοδος: 1984-1987 (τχ. 1-9), με υπότιτλο «Γλώσσα – Ποίηση – Εικόνα. Τριμηνιαίο
περιοδικό θεωρίας και τέχνης»∙ Γ΄ περίοδος: 1990-1991 (τχ. 1-2), τριμηνιαίο περιοδικό με υπότιτλο
«Περιοδικό θεωρίας της τέχνης». Από την Α΄ περίοδο δεν έχω ακόμα εντοπίσει το τεύχος 8.
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Εστιάζοντας στις μεταφράσεις, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί των εκδοτικών
προτιμήσεων: από τις συνολικά 38 στα τεύχη 1-7, οι 22 αφορούν λογοτεχνικά
έργα, 16 ποίησης και 6 πεζογραφίας, ενώ οι 16 είναι μελέτες, 12 από τις οποίες
σχετικές με τη λογοτεχνία. Αν και πάλι δεν δίνονται στοιχεία για την πρωτότυπη ή
τη διάμεση γλώσσα, εύκολα συμπεραίνει κανείς την υπεροχή της αγγλικής έναντι
της γαλλικής (21 κείμενα έναντι 16 αντίστοιχα). Ο Μπερλής έχει μεταφράσει 22
κείμενα, κυρίως από τα αγγλικά αλλά και τα γαλλικά, μεταξύ αυτών λογοτεχνικά
κείμενα των Samuel Beckett (τχ. 1), Allen Ginsberg («Το ουρλιαχτό», τχ. 2), Ted
Hughes (τχ. 4), Alan Sillitoe (τχ. 5) και Charles Tomlinson (τχ. 6), αλλά και μελέτες του Roman Jakobson για τη γλώσσα, τη γλωσσολογία και την ποιητική (τχ.
1, 7), των Susan Sontag, Allen Ginsberg, John Tytell για τους μπητ (τχ. 2), Anna
Balakian (τχ. 3), Edward Stankiewicz (τχ. 4), καθώς και μελέτη της Τζίνας Πολίτη
στα γαλλικά για το μυθιστόρημα (τχ. 5, 6). Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο Μπερλής,
εκτός από δοκιμιογράφος και κριτικός, υπήρξε σημαντικός μεταφραστής λογοτεχνίας και θεωρίας της λογοτεχνίας, και ότι διηύθυνε τις εκδόσεις Κρύσταλλο
(Αθήνα, 1980-1993).23 Δεν είναι όμως ο μόνος στη Σπείρα που ασχολείται συστηματικά με τη μετάφραση. Είναι και η Κλαίτη Σωτηριάδου, που ασχολήθηκε με τη
μετάφραση κυρίως λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας και εδώ μεταφράζει Philip
Larkin (τχ. 5), όπως και η Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου, που μεταφράζει κυρίως αγγλική λογοτεχνία. Για τη Σπείρα μεταφράζει Beckett (τχ. 7), όπως και για
τις εκδόσεις Κρύσταλλο.24 O πολυσχιδής Δημήτρης Άναλις μεταφράζει –«μεταγράφει», όπως σημειώνει– τμήματα από το Πέρασμα και ακινησία της ροής του
Bonnefoy (τχ. 2, 4, 6), έργο που εκδίδεται αυτοτελώς λίγα χρόνια αργότερα.25 O
Στέφανος Ν. Κουμανούδης μεταφράζει Tristan Tzara (τχ. 3), η Αριστέα Παρίση
Tzvetan Todorov (τχ. 6), όπως και ο Θανάσης Νάκας (τχ. 5), που επίσης μεταφράζει Michel de Montaigne (τχ. 6). Και οι τρεις θα μεταφράσουν έργα των συγγραφέων αυτών που θα εκδοθούν αυτοτελώς.26 Μεταφράζονται επίσης Barthes από
την Έλλη Μποτονάκι (τχ. 2), Αξελός από την Άννα Καφέτση (τχ. 6), ποίημα του

23. Ενδεικτική αναφορά αυτοτελών εκδόσεων μεταφράσεων του Μπερλή: Allen Ginsberg, Ποιήματα, Αθήνα, Άκμων, 1978, και ο ίδιος, Ουρλιαχτό, Καντίς και άλλα ποιήματα, Αθήνα, Άγρα, 2008,
καθώς και Roman Jakobson, Δοκίμια για τη γλώσσα της λογοτεχνίας, Αθήνα, Εστία, 1998.
24. Ενδεικτικά: Samuel Beckett, Ο ακατονόμαστος (1980)∙ Μολλόυ (1981)∙ Ο Μαλόν πεθαίνει
(1982)∙ Περιμένοντας τον Γκοντό: Μια ιλαροτραγωδία σε δύο πράξεις (1984).
25. Μεταφράσεις ή «μεταγραφές» του Άναλι από τις εκδόσεις Ύψιλον (Αθήνα): Yves Bonnefoy,
Πέρασμα και ακινησία της ροής (1981)∙ Χτες βασίλευε η ερημιά. Αντι-Πλάτων. Αφοσίωση (1984).
26. Michel de Montaigne, Δοκίμια, μτφρ. Θανάσης Νάκας, Αθήνα, Κάλβος, 1979∙ Τσβετάν Τοντόροφ, Εισαγωγή στη φανταστική λογοτεχνία, μτφρ. Αριστέα Παρίση, Αθήνα, Οδυσσέας, 1991∙ Τριστάν
Τζαρά, Ο υπερρεαλισμός και ο μεταπόλεμος, μτφρ. Στέφανος Ν. Κουμανούδης, Αθήνα, Ύψιλον, 1979.
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Denis Roche από τον Μιχ. Σαντορινιό (τχ. 5), και μελέτη του Massimo Peri για
τον Καβάφη από τον Γιώργο Κεχαγιόγλου (τχ. 7).
Η Σπείρα της πρώτης περιόδου συνέβαλε, επομένως, όχι μόνο στην ανάδειξη
λογοτεχνικών κειμένων, αλλά κυρίως στην υποδοχή θεωριών της λογοτεχνίας και
της γλωσσολογίας, που παρέχουν νέα ερμηνευτικά κλειδιά στους μελετητές.27
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά τους συνεργάτες του περιοδικού, ορισμένοι από τους οποίους εξελίχθηκαν σε αναγνωρισμένους μεταφραστές.
Η αναφορά στο πρωτογενές υλικό ολοκληρώνεται με το Τραμ, λογοτεχνικό
και καλλιτεχνικό περιοδικό με υπότιτλο «Ένα όχημα» που εκδιδόταν στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφόρησε μεταξύ 1971-1996 σε τέσσερις διακριτές περιόδους, ή
άλλως «διαδρομές», με ενδιάμεσες διακοπές. Θα αναφερθώ σύντομα κατ’ αρχάς
στην Α´ περίοδο/διαδρομή: 1971-1972 (τχ. 1-5), με εκδότρια τη Μαρώ Καρδάκου,
υπεύθυνους σύνταξης-επιμέλειας τους Πάνο Θεοδωρίδη και Δημήτρη Καλοκύρη,
τη συμμετοχή των Μίμη Σουλιώτη και Γιώργου Χουλιάρα, όπως και την υποστήριξη του Γ. Π. Σαββίδη. Η περίοδος έκλεισε επεισοδιακά με την ποινική δίωξη
των Καρδάκου και Καλοκύρη, καθώς και των συγγραφέων Θέμη Λιβεριάδη και
Ηλία Πετρόπουλου, για παράβαση του νόμου «περί Τύπου».28 Εκτενέστερη θα
είναι η αναφορά στη Β´ διαδρομή: 1976-1979 (τχ. 1-11/12), με υπεύθυνο έκδοσης
τον Γιώργο Κάτο, ιδρυτή των εκδόσεων Εγνατία (Θεσσαλονίκη), που στηρίζει
οικονομικά το εγχείρημα, και τον Καλοκύρη στη σύνταξη και την επιμέλεια.29 Το
Τραμ προβάλλει τη νεοελληνική λογοτεχνία, κυρίως την ποίηση της γενιάς του
’70, χωρίς να εξαιρεί τους παλαιότερους30 – κοινό χαρακτηριστικό και άλλων πε27. Θ. Νάκας, «Το περιοδικό “Σπείρα” (και οι νεότερες θεωρίες για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία
και την τέχνη)», Πρακτικά Δεκάτου Τετάρτου Συμποσίου Ποίησης: Ανδρέας Εμπειρίκος – Γιάννης Ρίτσος – Περιοδικά (Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3 Ιουλίου 1994), επιμ. Σ. Λ. Σκαρτσής, Πάτρα, Αχαϊκές
Eκδόσεις, 1996, 254-280.
28. Δημήτρης Καλοκύρης, «Η δημιουργία του “Τραμ”», https://www.dimitriskalokyris.com/
periodiko-tram (τελευταία επίσκεψη, 20.2.2020)∙ ο ίδιος, Παρασάγγες, τ. Α΄: Ονομαστικόν∙ τ. Β΄:
Ευρετήριο προσωπικών χρόνων, Αθήνα, Άγρα, 2014-2016 (βιβλία με αυτοβιογραφικά στοιχεία που
φωτίζουν και τις εκδοτικές επιλογές του)∙ ο ίδιος, Νεοελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά: Από την παλιγγενεσία στον παλιμπαιδισμό, Αθήνα, Ύψιλον, 1995, 51-76. Βλ. και Περικλής Σφυρίδης, «“Διαγώνιος” και “Τραμ”: Δύο λογοτεχνικά περιοδικά της Θεσσαλονίκης και το ποιητικό κλίμα που καλλιέργησαν», Πρακτικά Δεκάτου Τετάρτου Συμποσίου Ποίησης, ό.π., 198-215∙ Αρσενίου, ό.π., 380-386.
29. Ακολουθούν: Γ´ Περίοδος/Διαδρομή: 1987-1992 (18 τεύχη)∙ Δ´ Περίοδος/Διαδρομή: 1996
(τεύχος αφιερωμένο στον Νίκο-Αλέξη Ασλάνογλου). Από το 1976 εκδότης είναι ο Γιώργος Κάτος,
που τη δεκαετία του 1980 αγοράζει τα εκδοτικά δικαιώματα από τον Καλοκύρη και το περιοδικό
κυκλοφορεί ως Το Τραμ.
30. Εκτενείς αναφορές την πρώτη περίοδο στους Σεφέρη (τχ. 1), Ελύτη (τχ. 2), Εμπειρίκο και
Γκάτσο (τχ. 3-4), Καβάφη (τχ. 5), και τη δεύτερη στους Εμπειρίκο (τχ. 1), Σινόπουλο (τχ. 2), Εγγονόπουλο (τχ. 3), Σεφέρη (τχ. 4), Σαχτούρη (τχ. 5), Ρίτσο (τχ. 6), Κάλας (τχ. 8), Καββαδία (τχ. 9).
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ριοδικών που εξετάστηκαν εδώ, όπως αποδεικνύεται από τη σταθερή προτίμηση
στους Σινόπουλο (Χνάρι, Σήμα, Τραμ), Εμπειρίκο (Σήμα, Σπείρα, Τραμ), Εγγονόπουλο (Σπείρα, Τραμ), Κάλας (Χνάρι, Τραμ). Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται
και δύο εκδοτικές προσπάθειες συνυφασμένες με το περιοδικό, τα «Τραμάκια»,
σειρά βιβλίων νέων και παλαιότερων συγγραφέων, καθώς και η σειρά «Νέοι έλληνες ζωγράφοι». Αξιοσημείωτη και η εκτεταμένη παρουσίαση της νεοελληνικής
ζωγραφικής, ιδιαίτερα τη δεύτερη περίοδο, όπως και η συμβολή πολλών νεότερων ζωγράφων στην εικονογράφηση του περιοδικού. Διακρίνεται, επομένως, ένα
πλέγμα αναφορών που φανερώνει τις εκλεκτικές συγγένειες, τις επιρροές και τις
αναζητήσεις της νεότερης γενιάς.
Στα πέντε τεύχη της πρώτης περιόδου/διαδρομής, μέσα στη δικτατορία, δημοσιεύτηκαν οκτώ συνολικά μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων και μία συνέντευξη των Beatles σε μετάφραση Ξάνθιππου Βύσσιου και Μίμη Σουλιώτη (περ.
Α΄, τχ. 2). Συγκεκριμένα, στο πρώτο τεύχος δημοσιεύτηκαν ποιήματα των Kurt
Marti σε μετάφραση από τα γερμανικά Πέννυς Δεληγιάννη, και W. S. Merwin
σε μετάφραση από τα αγγλικά Γιώργου Χουλιάρα. Όσον αφορά τη μετάφραση
πεζών, υπάρχει μια διαφοροποίηση στην πρωτότυπη γλώσσα, καθώς υπερτερεί
η ισπανική, με τρία κείμενα του Borges σε μετάφραση των María-Rosa Garbero
και Καλοκύρη (περ. Α΄, τχ. 1) και Χουλιάρα (περ. Α΄, τχ. 3-4), και ακολουθούν
αγγλική, γερμανική και εσπεράντο με κείμενα των John Lennon, Peter Handke
και Sándor Szathmári, αντίστοιχα. Δύο παρατηρήσεις που ισχύουν και για τις δύο
περιόδους: η πρώτη αφορά τη συστηματικότερη παρουσίαση των μεταφράσεων
από το Τραμ, καθώς δίνονται στις πλείστες των περιπτώσεων η χώρα καταγωγής
των συγγραφέων όπως και δίγλωσση αποτύπωση του ονόματός τους και του τίτλου του μεταφραζόμενου έργου, και η δεύτερη αφορά την ανάδειξη της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, που συνεχίζεται εντεινόμενη αργότερα.
Στη δεύτερη περίοδο/διαδρομή, παρότι χωρίς διακοπές, διακρίνονται δύο φάσεις όσον αφορά τη μετάφραση. Στα πρώτα έξι τεύχη (από Ιούλιο 1976 έως Σεπτέμβριο 1977) οι μεταφράσεις είναι μόλις τρεις, όλες ενταγμένες στην ενότητα
«Στάσεις», που περιλάμβανε θέματα επικαιρότητας, παρουσιάσεις και κριτικές
βιβλίου, δισκογραφίας κ.λπ. Πρόκειται για ένα ποίημα του Αλέξανδρου Παναγούλη για τον Pasolini μεταφρασμένο από τα ιταλικά (περ. Β΄, τχ. 1), ένα σύντομο
κείμενο του 1910 από τα σημειωματάρια του Franz Kafka μεταφρασμένο από τα
γερμανικά, και ένα ποίημα του ιταλού λαϊκού ποιητή Ignazio Buttitta γραμμένο
στη σικελιάνικη διάλεκτο (περ. Β΄, τχ. 3). Μια φτωχή δηλαδή συγκομιδή, αν συνυπολογίσει κανείς την αύξηση των σελίδων κάθε τεύχους σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Στα υπόλοιπα τεύχη (από Γενάρη 1978 έως Μάρτιο 1979) τα
πράγματα αλλάζουν, όχι μόνο για τις μεταφράσεις, καθώς δίνεται περισσότερος
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χώρος στους νεότερους συγγραφείς σε σχέση με τους παλαιούς και ευρύτερα αναγνωρισμένους, ενώ η ύλη του περιοδικού εμπλουτίζεται με δοκίμια και μελέτες.31
Στη δεύτερη αυτή φάση εντοπίστηκαν συνολικά 98 μεταφράσεις, οι περισσότερες συγκεντρωμένες στο τελευταίο διπλό τεύχος.32 Τα μεταφρασμένα κείμενα
είναι πρωτίστως ποιητικά και δευτερευόντως πεζά, ενώ το μοναδικό θεατρικό
είναι ένα μονόπρακτο του Beckett σε μετάφραση Σωτήρη Κακίση (περ. Β΄, τχ. 1112). Δημοσιεύτηκαν επίσης μελέτες των Bonnefoy και Hugo von Hofmannsthal
περί φιλοσοφίας και αισθητικής, καθώς και δοκίμιο του Montaigne, σε μετάφραση των Χ. Λιοντάκη, Φώτη Καλλία, Φίλιππου Δρακονταειδή, αντίστοιχα (περ.
Β΄, τχ. 8, 11-12). Τα έξι πεζά κείμενα φανερώνουν την προτίμηση στη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Ο Δρακονταειδής μεταφράζει διηγήματα των Gabriel
García Márquez, Julio Cortázar και Norberto Fuentes (περ. Β΄, τχ. 7, 9, 10), και ο
Καλοκύρης του Borges (περ. Β΄, τχ. 10). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενασχόληση
των Δρακονταειδή και Καλοκύρη με τη μετάφραση, και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
τους για ορισμένους συγγραφείς, όπως και την ισπανόφωνη λογοτεχνία, έδωσε
σειρά μεταφράσεων που εκδόθηκαν αυτοτελώς.33 Δημοσιεύονται, τέλος, ένα διήγημα του Paul Bowles σε μετάφραση Ν. Γ. Πεντζίκη (περ. Β΄, τχ. 8) και ένα του
Günter Kunert σε μετάφραση Πέννυς Δεληγιάννη-Κέρμπαχ (περ. Β΄, τχ. 11-12).
Όσον αφορά τις 88 μεταφράσεις ποιητικών κειμένων, είναι εμφανής η προτίμηση στην αγγλόφωνη λογοτεχνία (69), όπως και η χρήση της αγγλικής ως
διάμεσης γλώσσας,34 και παράλληλα η απουσία της γαλλόφωνης λογοτεχνίας.
Η ισπανόφωνη λογοτεχνία εκπροσωπείται από πέντε ποιήματα, η σουηδική από
31. Από το τχ. 7 διαμορφώνονται διακριτές ενότητες στα περιεχόμενα («Πεζογραφία», «Ποίηση», «Ζωγραφική»), ενώ η ενότητα «Στάσεις» εμπλουτίζεται με νέα θέματα. Συστηματικότερη και
εκτενέστερη και η αναφορά σε νέους έλληνες ζωγράφους.
32. Μεταφράσεις ανά τεύχος: τχ. 1: 1, τχ. 3: 2, τχ. 7: 2, τχ. 8: 2, τχ. 9: 10, τχ. 10: 13, τχ. 11-12: 42.
33. Ο Δρακονταειδής μεταφράζει τα Δοκίμια του Michel de Montaigne (Θεσσαλονίκη, Εγνατία,
1980), στον οποίο επανέρχεται αργότερα, όπως επίσης ισπανόφωνη, γαλλική και πορτογαλική λογοτεχνία (π.χ. Cervantes, Rabelais, Pessoa). Ο Καλοκύρης μετέφρασε διάφορους συγγραφείς αλλά
το ενδιαφέρον του για τον Borges, τον οποίο μεταφράζει κυρίως διαμέσου άλλων γλωσσών, παρέμεινε σταθερό διαχρονικά, όπως επιβεβαιώνουν και οι αυτοτελώς εκδοθείσες μεταφράσεις του.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Ο δημιουργός και άλλα κείμενα: Μια μικρή ανθολογία πεζογραφημάτων
του Μπόρχες, Αθήνα, Υψικάμινος, 1980∙ Παγκόσμια ιστορία της ατιμίας, Αθήνα, Ύψιλον, 1982∙
Η ιστορία της νύχτας και άλλα ποιήματα, Αθήνα, Ύψιλον, 1988∙ Σύντομες και παράξενες ιστορίες,
Αθήνα, Ύψιλον, 1988, όπου περιέχονται και κείμενα του Adolfo Bioy Casares∙ Το χρυσάφι των
τίγρεων, Αθήνα, Ύψιλον, 1988. Για τη μετάφραση του Borges, βλ. Δημήτρης Καλοκύρης, Μπεθ:
Ένα κυλιόμενο αρχείο για τον Μπόρχες, Αθήνα, Πατάκης, 2014 (11992, Ύψιλον), 67-73, καθώς και
https://www.dimitriskalokyris.com/jorge_luis_borges (τελευταία επίσκεψη, 6.3.2020).
34. Ο Τραϊανός μεταφράζει σύντομα ποιήματα κινεζικής και ιαπωνικής ποίησης μέσω μετάφρασης του Kenneth Rexroth (περ. Β΄, τχ. 10).
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τέσσερα, η ιταλική από τρία και η βουλγαρική από δύο. Μεταφράζουν κυρίως
εκπρόσωποι της νέας γενιάς συγγραφέων. O Γιάννης Υφαντής μεταφράζει το
τελευταίο από τα Τέσσερα κουαρτέτα του T. S. Eliot (περ. Β΄, τχ. 7), ο Αλέξης
Τραϊανός 29 ποιήματα νέων αγγλόφωνων ποιητών –με τους οποίους ασχολείται συστηματικά, όπως φαίνεται και από τις αυτοτελείς εκδόσεις μεταφράσεων
του–,35 ο Σωκράτης Σκαρτσής 26 ποιήματα του Ε. Ε. Cummings και ο Σπύρος
Τσακνιάς ένα του ίδιου (περ. Β΄, τχ. 10), ο Δρακονταειδής τέσσερα ποιήματα
του César Vallejo (περ. Β΄, τχ. 9), ο Δημήτρης Δημητριάδης ένα του Borges (περ.
Β΄, τχ. 11-12), ο Βασίλης Παπαγεωργίου συνολικά επτά ποιήματα των σουηδών
ποιητών Gunnar Harding και Tommy Olofsson (περ. Β΄, τχ. 9), ο Γιώργος Χρονάς
τρία ποιήματα του Pasolini (περ. Β΄, τχ. 10). Δεν λείπουν όμως και οι μεγαλύτεροι, όπως ο Τάσος Κόρφης, που μεταφράζει δώδεκα ποιήματα της Joyce Mansour
(περ. Β΄, τχ. 11-12). Για τα δύο ποιήματα του βούλγαρου Božidar Božilov δεν
αναφέρεται μεταφραστής ή διάμεση γλώσσα (περ. Β΄, τχ. 9).
Μέσω της μετάφρασης, το Τραμ δίνει την ευκαιρία γνωριμίας και εξοικείωσης με νέους συγγραφείς και τάσεις, από τον νεο-υπερρεαλισμό και το μπητ έως
τα σύγχρονα πρωτοποριακά ρεύματα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του
στην παρουσίαση της ισπανόφωνης λογοτεχνίας, συγκεκριμένα της λατινοαμερικανικής, καθώς και στην ανάδειξη της διάστασης του φανταστικού που τη χαρακτηρίζει. Η τάση αυτή είναι, επίσης, δείγμα του αυξημένου ενδιαφέροντος για τη
μετάφραση της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας μεταπολιτευτικά, που θα κορυφωθεί την επόμενη δεκαετία.36
Το Τραμ ολοκληρώνει τη δεύτερη διαδρομή του με μια ομολογία αδυναμίας
–«Ο τρίτος κύκλος, που φιλοδοξούσε να στηριχθεί αποκλειστικά στους νεότερους συγγραφείς, για την ώρα, όπως φαίνεται και από τα περιεχόμενα, δεν είναι
35. Μεταφράζει ποιήματα των Kenneth Rexroth (περ. Β΄, τχ. 10), Marilyn Hacker, Diane Wakoski, Charles Bukowski και Sylvia Plath (περ. Β΄, τχ. 11-12). Ενδεικτικά αναφέρονται οι αυτοτελείς εκδόσεις: Ανθολογία νέγρων ποιητών, Θεσσαλονίκη, Εγνατία, 1969∙ Μεταπολεμική αμερικάνικη ποίηση, Θεσσαλονίκη, Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις, 1979∙ Μπουκόβσκι: Επιλογή από
το έργο του, Θεσσαλονίκη, Μικρή Εγνατία, 1980∙ Cesare Pavese, Ο θάνατος θα ’ρθει και θα ’χει τα
μάτια σου, με μεταφράσεις και του Ευριπίδη Γαραντούδη, Αθήνα, Υπόστεγο, 1988.
36. Τη δεκαετία του ’80 κυκλοφόρησαν οι περισσότερες αυτοτελείς μεταφράσεις έργων του
Borges∙ βλ. Δημήτρης Καλοκύρης, Μπεθ…, ό.π., 109-113. Το ίδιο ισχύει και για άλλους ισπανόφωνους συγγραφείς∙ βλ. Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης, «Η ελληνική ταυτότητα της ισπανικής λογοτεχνίας», στο Κωνσταντίνος Δημάδης (επιμ.), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως
σήμερα): Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010), Β΄, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2011, https://www.eens.org/
EENS_congresses/2010/Identities%20in%20the%20Greek%20world%202010.pdf (τελευταία επίσκεψη, 28.2.2020).
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δυνατόν να πραγματοποιηθεί»– και στίχους του Εγγονόπουλου από το ποίημα
«Τραμ και Ακρόπολις». Η θεαματική δηλαδή αύξηση των μεταφράσεων στα τελευταία τεύχη παρουσιάζεται σε ένα σημείο καμπής, όπου αναζητούνται νέες κατευθύνσεις. Η μετάφραση φαίνεται να δίνει δημιουργικές διεξόδους, δεν παύει
όμως να είναι λύση προσωρινή. Το 1987 το Τραμ θα ξεκινήσει την τρίτη διαδρομή
του έχοντας στο τιμόνι τον Γιώργο Κάτο και μια ανανεωμένη συντακτική ομάδα,
ενώ ο Καλοκύρης το 1982 θα ξεκινήσει το περιοδικό Χάρτης με την υποστήριξη
των εκδόσεων Ύψιλον.
Συνοψίζοντας, οι μεταφράσεις σε κάθε περιοδικό μαρτυρούν τη γενικότερη
στόχευσή του, όπως και τα ενδιαφέροντα των εκδοτών και της συντακτικής ομάδας. Πέραν των μεταφράσεων λογοτεχνικών κειμένων, δημοσιεύτηκαν αρκετές
μεταφράσεις κειμένων θεωρίας της λογοτεχνίας και γλωσσολογίας, γεγονός που
αναδεικνύει την τάση για επιστημονική ερμηνεία του λογοτεχνικού φαινομένου
και το ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία της γλώσσας. Παράλληλα δημοσιεύτηκαν
μεταφράσεις για την τέχνη, που σε ορισμένα περιοδικά έχει κεντρική θέση, την
πολιτική, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την πολιτιστική ιστορία, τον κινηματογράφο. Προβάλλεται η πρωτοπορία, ανατρέχοντας σε κινήματα και τάσεις της
ιστορικής πρωτοπορίας, αλλά κυρίως σε νεότερες εκφάνσεις αυτής, παρουσιάζονται πτυχές της αντεργκράουντ αισθητικής και της αντικουλτούρας, ενώ δεν λείπουν έργα μοντερνιστικά ή συμβολιστικά, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων
του 19ου αιώνα. Διαφέρει όμως η έκταση που το κάθε περιοδικό αφιερώνει στις
νέες τάσεις, όπως και ο τρόπος που τις παρουσιάζει, αλλά και τα πεδία που κάθε
φορά αναδεικνύονται.
Συγκεκριμένα, στα επτά περιοδικά στα οποία εστίασα, απαντούν 442 μεταφράσεις, από τις οποίες 277 είναι μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων και 34 μεταφράσεις μελετών και άρθρων σχετικών με τη λογοτεχνία. Όσον αφορά τα μεταφρασμένα λογοτεχνικά κείμενα, είναι σαφής η υπεροχή των ποιητικών κειμένων,
που καλύπτουν σχεδόν το 89% του συνόλου, έναντι των πεζών, που καλύπτουν
περίπου το 10,5%, διαφορά που επιβεβαιώνει ότι τα ποιητικά κείμενα, λόγω της
συντομίας και του αυτοτελούς χαρακτήρα τους, προσφέρονται για δημοσίευση
σε περιοδικά. Αξιοσημείωτη είναι και η βαθμιαία απομάκρυνση από τη γαλλική
πνευματική παραγωγή, που ανέρχεται σε 28,5% περίπου του συνόλου των μεταφράσεων και σε 24,5% των σχετικών με τη λογοτεχνία μεταφράσεων, και η προσέγγιση της αγγλόφωνης, που ανέρχεται αντίστοιχα σε 46% και 52,5% περίπου,
ένδειξη της αυξανόμενης επίδρασης της αμερικανικής κουλτούρας σε συνδυασμό
με την κυριαρχία της αγγλικής γλώσσας, στην οποία εκφράστηκε ένα σημαντικό
μέρος της πρωτοπορίας της εποχής. Η ρωσική λογοτεχνία, που παρουσιάζεται
πιθανότατα μέσω διάμεσης γλώσσας, ανέρχεται σχεδόν στο 8,5% των σχετικών
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με τη λογοτεχνία μεταφράσεων, ενώ η ισπανόφωνη λογοτεχνία, κυρίως η λατινοαμερικάνικη, που παρουσιάζεται με 15 συνολικά κείμενα, ανέρχεται σχεδόν στο
5%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τη γερμανική γλώσσα κυμαίνεται περίπου στο 3%
και για την ιταλική περίπου στο 2%, ενώ για τη σουηδική και τις λοιπές γλώσσες
είναι γύρω στο 1%.
Ένα ερώτημα που ανακύπτει αφορά τη συμβολή των μεταφράσεων αυτών
στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού πεδίου στην Ελλάδα μεταπολιτευτικά. Δεδομένου ότι η ελληνική λογοτεχνία αφενός έχει μια περιφερειακή και σχετικά
αδύναμη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών λογοτεχνικών πολυσυστημάτων –όπως
και η ελληνική γλώσσα στο παγκόσμιο σύστημα μεταφράσεων–, και αφετέρου
βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο, έχει
ενδιαφέρον ότι μέσω της μετάφρασης αναδεικνύονται περαιτέρω μοντερνιστικά
έργα, πρωτοποριακές τάσεις, αλλά και είδη που δυναμικά έρχονταν τότε στο προσκήνιο, όπως η λογοτεχνία του φανταστικού, παράλληλα με παλαιότερα κείμενα
της ιστορικής πρωτοπορίας, του μοντερνισμού ή και του συμβολισμού. Δεν πρόκειται, βέβαια, για νέα στοιχεία, αφού η αισθητική πρωτοπορία ήταν παρούσα και
σε προγενέστερα περιοδικά, και ενίοτε αμεσότερα συνδεδεμένη με ριζοσπαστικά πολιτικά αιτήματα, ενώ καθώς πλησιάζουμε στα τέλη της δεκαετίας του ’70,
όταν τα συλλογικά οράματα αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν, ο πειραματισμός,
το αντεργκράουντ και οι ποικίλες εκφάνσεις της αντικουλτούρας γίνονται ένα
διαφορετικό μέσο αντίδρασης στα καθιερωμένα. Το κατά πόσο αυτές οι τάσεις
ήρθαν, με τη συνδρομή της μετάφρασης, εγγύτερα στο κέντρο του λογοτεχνικού
κανόνα εκφεύγει των στόχων του παρόντος άρθρου, καθώς απαιτείται ενδελεχής
μελέτη της πρόσληψής τους, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο,
με τα δεδομένα της πρωτογενούς έρευνας, σε συνδυασμό με τη δυναμική των
δρώντων στο πεδίο της μετάφρασης και της λογοτεχνίας τότε –κυρίως συγγραφέων-μεταφραστών και εκδοτών–, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα των διεργασιών
που οδήγησαν σε μικρές ή μεγάλες μετατοπίσεις του ορίζοντα προσδοκιών.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω περιοδικά αποτέλεσαν δίκτυα προβληματισμού και δράσης της νεότερης γενιάς, δίκτυα που θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να αποδίδουν καρπούς. Ο περιοδικός Τύπος τα πρώτα μεταπολιτευτικά
χρόνια βρίσκεται σε ένα στάδιο μεταβατικό, καθώς προχωρά πάνω σε γνώριμα
μονοπάτια προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για κάτι καινούργιο. Δεν είναι
τυχαίο ότι στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και τη δεκαετία του ’80 εμφανίστηκαν μερικά από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά περιοδικά της Μεταπολίτευσης.
Στη Λέξη και τον Χάρτη, για παράδειγμα, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν δημιουργοί γνωστοί από προηγούμενες εκδοτικές προσπάθειές τους. Είναι αξιοσημείωτο,
επίσης, ότι τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης η εκδοτική δραστηριότητα γνώ413
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ρισε άνοδο, τουλάχιστον ποσοτική,37 ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, και
καθώς το επάγγελμα του μεταφραστή σταδιακά καθιερωνόταν, η μεταφρασμένη
λογοτεχνία, παρά τις όποιες αδυναμίες της, αποτέλεσε σταθερή επιλογή των εκδοτικών οίκων, με ορισμένους να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα είδη.38 Αν
και η απήχηση των μεταφράσεων δεν είναι εύκολο να εκφραστεί σε απόλυτους
αριθμούς, η συμβολή τους, ωστόσο, δεν είναι ευκαταφρόνητη, είτε ως προς την
πρόσληψη νέων ρευμάτων και τάσεων, συγγραφέων και έργων, είτε ως έναυσμα
για την αναπλαισίωση παλαιότερων και ήδη καθιερωμένων, διεργασίες που ανοίγουν τον δρόμο για την ανανέωση του λογοτεχνικού πεδίου.

37. Χρίστος Μάης, «Το εκδοτικό φθινόπωρο της μεταπολίτευσης: Μια σκιαγράφηση», ανακοίνωση στο συνέδριο Μεταπολίτευση: Από τη μετάβαση στη δημοκρατία στην οικονομική κρίση;,
https://www.blod.gr/lectures/to-ekdotiko-fthinoporo-tis-metapoliteysis-mia-skiagrafisi/ (τελευταία
επίσκεψη, 10.3.2020).
38. Λουκάς Αξελός, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα: Μια κριτική
προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια 1960-1981, Αθήνα, Στοχαστής, 22008 (11984),
83-126, 140-150. Επισημαίνεται ότι η αύξηση αυτή της μεταφρασμένης λογοτεχνίας δεν βασίστηκε
μόνο σε κριτήρια ποιοτικά αλλά και εμπορικά.
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Νάντια Φραγκούλη

Νεανική κουλτούρα, αντιδικτατορικές αιχμές
και αφηγηματικοί πειραματισμοί
O διάλογος με τον κινηματογράφο στη νεοελληνική πεζογραφία
των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων

Ο

ι δεκαετίες του 1960 και του 1970 είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την καθιέρωση του κινηματογράφου ως αυτοτελούς καλλιτεχνικής έκφρασης στην
Ελλάδα, και συνακόλουθα ως καταξιωμένου πλέον συνομιλητή της λογοτεχνίας.
Η δεκαετία του 1960 σηματοδοτεί τη θεσμική αναγνώριση της έβδομης τέχνης
από το ελληνικό κράτος. Αναφέρω ως ενδεικτικές την έναρξη το 1960 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ως Εβδομάδας Κινηματογράφου έως και
το 1965),1 και τη μετεξέλιξη της Κινηματογραφικής Λέσχης Αθηνών σε Ίδρυμα
της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, με επίσημη αναγνώριση το 1963.2 Παράλληλα,
ήδη από τη δεκαετία του 1960 κυοφορείται στην Ελλάδα η κουλτούρα της κινηματογραφοφιλίας, ειδικά στο νεανικό κοινό, η οποία άκμασε στη διάρκεια της
δικτατορίας, και συνέχισε να είναι ισχυρή τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Ο
Κωστής Κορνέτης εξηγεί:
Η τέχνη γενικά, αλλά και συγκεκριμένα ο κινηματογράφος […], άλλαξε αποδεδειγμένα τους όρους του παιχνιδιού στο στίβο της διαμαρτυρίας. Οι ταινίες έγιναν
απαραίτητοι σύντροφοι των αντιφρονούντων φοιτητών, διευκολύνοντας την ανά-

1. Ενδιαφέρουσα πληροφορία αποτελεί ότι η «έμπνευση και η προώθηση της ιδέας ανήκε στον
πρόεδρο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας “Τέχνη” Λίνο Πολίτη και τον πρόεδρο της
Κινηματογραφικής Λέσχης Θεσσαλονίκης Παύλο Ζάννα»∙ βλ. Στάθης Βαλούκος, Νέος Ελληνικός
Κινηματογράφος (1965-1981): Ιστορία και πολιτική, Αθήνα, Αιγόκερως, 2011, 28.
2. Για την ιστορία της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και τη συμβολή ελλήνων λογοτεχνών στη
δημιουργία και την καθιέρωσή της, βλ. Αγλαΐα Μητροπούλου, Ελληνικός Κινηματογράφος, β΄ έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη με φιλμογραφία και cd, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006 (11980),
417-419.
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δυση ενός κοινωνικού δικτύου στρατευμένων και συνδυάζοντας τον πολιτισμό και
την ιδεολογία με την κατανάλωση τέχνης και την πολιτική αναταραχή.3

Ο κινηματογράφος αποτελεί, λοιπόν, ένα δυναμικό μέρος της νεανικής κουλτούρας στην Ελλάδα, και ειδικότερα του αντιδικτατορικού, ή και ευρύτερα αντικαθεστωτικού, λόγου της περιόδου. Παρόμοια ήταν εξάλλου η λειτουργία του κινηματογράφου –ως πόλου συσπείρωσης και ιδεολογικής ζύμωσης, για το νεανικό
πρωτίστως κοινό– στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο όπου εμφανίζονται
τα κινηματογραφικά Νέα Κύματα (αναφέρω ενδεικτικά τις περιπτώσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Βραζιλίας, της Ιαπωνίας).4 Ο
κινηματογράφος αποτελεί για τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 έναν ιδιαιτέρως δυναμικό χώρο θεωρητικής και πρακτικής διερεύνησης της φύσης και των
ορίων του έργου τέχνης, συχνά στο πλαίσιο ενός έντονου, και συχνά φορτισμένου
διαλόγου – θυμίζω εδώ τον διαβόητο εξώστη του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.5 Την
περίοδο που μας ενδιαφέρει, λοιπόν, ειδικά για το νεανικό κοινό και τους χώρους
στους οποίους αυτό εκφράζεται (πανεπιστήμια, φοιτητικές και κινηματογραφι3. Κωστής Κορνέτης, Τα παιδιά της δικτατορίας: Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτικές
και η μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, μτφρ. Πελαγία Μαρκέτου, Αθήνα, Πόλις, 2015, 362.
Για τον ρόλο του κινηματογράφου στη νεανική κουλτούρα της εποχής, βλ. επίσης συνολικότερα τα
υποκεφάλαια «Ο κινηματογράφος ως όπλο» (σ. 342-352) και «Ένα παράθυρο ανοιχτό στον κόσμο»
(σ. 352-367).
4. Παραθέτω ενδεικτικά: «Ο κινηματογραφικός μοντερνισμός, που αναβίωσε την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, άνθησε περισσότερο την περίοδο 1958-1967. Ενώ οι καθιερωμένοι σκηνοθέτες
παγίωναν την τάση, νέοι δημιουργοί πειραματίζονταν με καινοτόμες τεχνικές και τις εφάρμοζαν σε
μια νέα θεματολογία. Τώρα, οι ταινίες του καλλιτεχνικού κινηματογράφου μπορούσαν να είναι αποσπασματικές και μη γραμμικές ως προς τον χωροχρόνο τους, προκλητικές και αινιγματικές ως προς
την αφήγησή τους, αμφιλεγόμενες ως προς τις θεματικές περιπλοκές τους. Επιπλέον πολλοί Νέοι
Κινηματογράφοι ήταν ρητά και αποφασιστικά πολιτικοποιημένοι. Από αυτή την άποψη, η Nouvelle
Vague, ένα από τα πιο επιδραστικά κινηματογραφικά κινήματα, υστερούσε. Εκτός Γαλλίας πολλοί
κινηματογραφιστές επιτέθηκαν σε μύθους γύρω από την εθνική ιστορία, άσκησαν αυστηρή κριτική στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, εξύμνησαν εξεγέρσεις εναντίον της εξουσίας και ανέλυσαν λεπτομερώς τους μηχανισμούς καταστολής»∙ βλ. Kristin Thompson και David Bordwell,
Ιστορία του κινηματογράφου: Μια εισαγωγή, μτφρ. Νίκος Λερός και Ρίτα Κολαΐτη, επιστ. επιμ. Εύα
Στεφανή, Αθήνα, Πατάκης, 2011, 439-440∙ συνολικότερα για τα κινηματογραφικά Νέα Κύματα και
τη σύνδεσή τους με τη νεανική κουλτούρα, στις σ. 439-476.
5. Ο Γιάννης Σολδάτος καταγράφει τις ορμητικές αντιδράσεις του κοινού του εξώστη στο 14ο
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (1973), κοινό το οποίο απαιτούσε πολιτικές ταινίες (βλ. Γιάννης Σολδάτος,
Ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, τ. Β΄: 1967-1990, Αθήνα, Αιγόκερως, 152010 [11979], 57),
ενώ στο Φεστιβάλ της επόμενης χρονιάς οι αντιδράσεις του εξώστη, στις οποίες μάλιστα συμμετείχαν
κάποιοι από τους κινηματογραφιστές, περιγράφονται από τον Σολδάτο ως τόσο έντονες ώστε «πολλοί μίλησαν για εξέγερση ανάλογη εκείνης του κοινού και των κινηματογραφιστών στον Γαλλικό
Μάη ενάντια στον κατεστημένο κινηματογράφο» (σ. 64)∙ πβ. Κωστής Κορνέτης, ό.π., 362-367.
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κές λέσχες, περιοδικά), ιδεολογία και αισθητική, καλλιτεχνική δημιουργία και
πολιτική συνδέονται άρρηκτα, με το ιδεολογικό πρόταγμα του έργου τέχνης να
ανάγεται σε κριτήριο αξιολόγησής του.6
Αν, λοιπόν, η συγκεκριμένη δυναμική βρίσκει την έκφρασή της στην ελληνική
κινηματογραφική παραγωγή με την εμφάνιση και την άνθιση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου –από την εμβληματική Αναπαράσταση (1970) του Θόδωρου Αγγελόπουλου και για μία δεκαπενταετία περίπου–,7 στη λογοτεχνία η
κινηματογραφοφιλική σκευή των νέων δημιουργών εκφράζεται με ένα πλήθος
ποικίλων –και συχνά πολυεπίπεδων– άμεσων και έμμεσων αναφορών στον κινη6. Το φαινόμενο να κρίνεται το έργο τέχνης με κριτήριο το ιδεολογικό του πρόταγμα, ή και, ακόμα ειδικότερα, με κριτήριο τον βαθμό στον οποίο συμβάλλει στην κατάκτηση ενός ιδεολογικοπολιτικού στόχου, δεν είναι καινοφανές στη νεοελληνική λογοτεχνία. Επανειλημμένα η φιλολογική κριτική έχει επισημάνει το συγκεκριμένο φαινόμενο για τη νεοελληνική μεταπολεμική πεζογραφία με
πολλά παραδείγματα, τα οποία πυκνώνουν μεταπολεμικά, και υποχωρούν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Έτσι, η αποστροφή της πεζογραφικής γενιάς του 1980 για την πολιτική, πέρα από μια
έκφραση της δικής της συγγραφικής ιδιοσυγκρασίας, αποτελεί και μια αντίδραση στην προηγούμενη τάξη πραγμάτων∙ βλ. ενδεικτικά Πέτρος Τατσόπουλος, «Παρέμβαση στη Δεύτερη Στρογγυλή
Τράπεζα Πεζογράφων», στο Ιστορική πραγματικότητα και νεοελληνική πεζογραφία (1945-1995).
Επιστημονικό Συμπόσιο (Αθήνα, 7 και 8 Απριλίου 1995), Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1997, 361-372: 366-368∙ βλ. επίσης
Αλέξης Ζήρας, «Η κρίση του μοντερνιστικού προτύπου στην ελληνική πεζογραφία μετά το 1975:
Από το υπαρξιακό δράμα στην ατομοκεντρική παρωδία», στο Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού και
Σοφία Ντενίση (επιμ.), Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αιώνα. Πρακτικά Β΄
Διεθνούς Συνεδρίου (Αθήνα, 8-11 Νοεμβρίου 1998), τ. Α1: Η συγκριτική φιλολογία στο κατώφλι του
21ου αιώνα, Αθήνα, Δόμος, 2000, 71-82: 77.
7. Η ακμή του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου περιορίζεται από τον Στάθη Βαλούκο στη
δεκαετία του 1970, με έναρξη την Αναπαράσταση (1970) του Θόδωρου Αγγελόπουλου (Βαλούκος,
ό.π., 37) και όριο τα μέσα της δεκαετίας του 1980, και συγκεκριμένα το 1986, όταν η χρηματοδότηση των ελληνικών ταινιών περνά σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στους κρατικούς φορείς, με
αποτέλεσμα μια διακριτή διαφοροποίηση στην αισθητική και τη θεματική τους (Βαλούκος, ό.π.,
37-48). Γράφει χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι ο λόγος που μας βρίσκει αντίθετους η θέση μερικών
πως ο ΝΕΚ συνεχίζεται τάχα μέχρι τις μέρες μας – ή τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του ’90. Εφόσον το κοινό στοιχείο των κινηματογραφιστών του ΝΕΚ δεν ήταν η κοινή στιλιστική
υφολογική αντίληψη αλλά οι συνθήκες γυρίσματος (φτηνά συνεργεία), η αδιαμεσολάβητη επιλογή θέματος και η συναισθηματική ιδεολογική στράτευση με την Αριστερά, είναι προφανές ότι η
νέα κατάσταση, επιβάλλοντας στην πράξη αντίθετους όρους, άλλαξε ριζικά το κινηματογραφικό
τοπίο. Παρότι τίποτα δεν σβήνει από τη μία στιγμή στην άλλη, είναι σαφές πως στα χρόνια της
δεκαετίας του ’80, το κρατικό χρήμα επιδρά σταδιακά στην ιδεολογία και τη θεματική των ταινιών. […] Γι’ αυτούς τους λόγους εκτιμάται πως είναι μια περίοδος διαφορετική της προηγούμενης, η οποία αναμένει τον ιστορικό της και η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν συγκαταλέγεται στο
ερευνητικό πεδίο του παρόντος βιβλίου» (Βαλούκος, ό.π., 48). Πβ. Μάκης Μωραΐτης, «Από τον
Παλιό στο Νέο: Μια άλλη σύγκριση», στο Όψεις του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, επιμ.-εισαγ. Διαμάντης Λεβεντάκος, Αθήνα, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών/Κέντρο Οπτικοακουστικών
Μελετών, 2002, 35-46: 35.
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ματογράφο τόσο στην ποίηση της γενιάς του 19708 όσο και στην πεζογραφία της
ίδιας δεκαετίας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να περιγράψει, μέσα από τρία
διαδοχικά πεζογραφικά παραδείγματα, το πώς ο διάλογος με τον κινηματογράφο
φωτίζει τη συνάφεια που διαπιστώνεται ανάμεσα στην πεζογραφία των πρώτων
μεταπολιτευτικών χρόνων και εκείνη της «μακράς δεκαετίας του 1960», αλλά και
ποιος είναι ο ρόλος του διακαλλιτεχνικού διαλόγου στη θεματική και υφολογική στροφή που παρατηρείται στην παραγωγή της αποκαλούμενης πεζογραφικής
«γενιάς του 1980».
Η τάση για μια διακριτή νεανική κουλτούρα, με αιτήματα εκδημοκρατισμού
και έντονη πολιτιστική δράση, με ρίζες στην προδικτατορική περίοδο, και σαφείς
προεκτάσεις μετά το 1974,9 φαίνεται ότι κορυφώθηκε στα πρώτα μεταπολιτευτικά
χρόνια, χάρη στη δυναμική που είχε αποκτήσει στα χρόνια της δικτατορίας, αλλά
και χάρη στις ελευθερίες που εξασφάλιζε το νέο δημοκρατικό καθεστώς σε δημιουργούς και κοινό. Το φαινόμενο αυτό υποχώρησε στη διάρκεια της δεκαετίας
του 1980, όταν επικράτησαν πλέον οι υποσχέσεις και η αισιοδοξία για μια εφικτή,
και προσβάσιμη για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ευημερία στο
πλαίσιο του αστικοδημοκρατικού καθεστώτος.10
8. Για την ποιητική παραγωγή, βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η νεανική ποίηση της Μεταπολίτευσης και ο κινηματογράφος», στο Ναταλία Δεληγιαννάκη (επιμ.), Νεοελληνική λογοτεχνία και
κριτική από τον Διαφωτισμό έως σήμερα. Πρακτικά ΙΓ΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης: μνήμη Παν. Μουλλά (Θεσσαλονίκη, 3-6 Νοεμβρίου 2011), Αθήνα, Σοκόλης, 2014, 762-774∙ Ευριπίδης
Γαραντούδης, «Ελληνική ποίηση και κινηματογράφος στις μεταπολεμικές ποιητικές γενιές: Αποτυπώσεις της ιστορικής και καλλιτεχνικής μνήμης», στο Αγγέλα Καστρινάκη, Αλέξης Πολίτης,
Δημήτρης Τζιόβας (επιμ.), Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα: Προτάσεις
ανασυγκρότησης, θέματα και ρεύματα. Πρακτικά Συνεδρίου στη μνήμη του Αλέξανδρου Αργυρίου
(Ρέθυμνο, 20-22 Μαΐου 2011), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης/Μουσείο Μπενάκη,
2012, 327-353, καθώς και Άννα-Μαρία Σιχάνη και Νάντια Φραγκούλη, «Το ερευνητικό πρόγραμμα
“Επαφές της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα με τον κινηματογράφο. Σχολιασμένη βιβλιογραφική καταγραφή”», στο Δημήτρης Αγγελάτος και Ευριπίδης Γαραντούδης (επιμ.), Η λογοτεχνία
και οι τέχνες της εικόνας: Ζωγραφική και κινηματογράφος, Αθήνα, Καλλιγράφος, 2013, 65-78: 78.
Παραθέτω ενδεικτικά: «Αν οι μεσοπολεμικοί μοντέρνοι ποιητές κράτησαν γενικά απόσταση από
τον κινηματογράφο, ενώ οι μεταπολεμικοί ομότεχνοί τους τον οικειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, με
τους νεότερους ποιητές, εκείνους της Μεταπολίτευσης, δεν είναι υπερβολή να κάνουμε λόγο για
δεσμό έρωτος με το σινεμά»∙ βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Ελληνική ποίηση και κινηματογράφος…», ό.π., 352-353. Ή: «Για το έργο πολλών ποιητών που εμφανίστηκαν στη Μεταπολίτευση ο
κινηματογράφος αποτελεί ένα από τα σταθερά σημεία αναφοράς και μία από τις βασικές πηγές των
δημιουργικών εναυσμάτων»∙ βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η νεανική ποίηση της Μεταπολίτευσης
και ο κινηματογράφος», ό.π., 765.
9. Κωστής Κορνέτης, ό.π., 28-33.
10. Ως κατεξοχήν χαρακτηριστικά της πεζογραφικής παραγωγής της γενιάς του 1980 από την
κριτική επισημαίνονται ο ατομισμός, η παρωδία, το χιούμορ και η αποστροφή για την ελληνική πραγματικότητα· βλ. Τιτίκα Δημητρούλια, Ελισάβετ Κοτζιά, Λίνα Πανταλέων, Γιώργος Περαντωνάκης,
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Η νεοελληνική πεζογραφία της μακράς δεκαετίας του 1960, σύμφωνα με την
περιγραφή της Κ. Δασκαλά,
ανοίγεται σε καινούργια θέματα που τίθενται μέσα από τις νέες κοινωνικές και
ιστορικές συνθήκες, καθώς και σε μια τολμηρή επανεξέταση παλαιότερων ζητημάτων. Παράλληλα γίνεται ιδιαίτερα αισθητή μια ευρεία τάση απομάκρυνσης από
τον ρεαλισμό που χαρακτήρισε τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.11

Φαίνεται, επομένως, ότι η πεζογραφία της περιόδου 1958-197412 κινείται σε ένα
κλίμα συνολικής αναθεώρησης∙ αναθεώρησης των ηθικών και κοινωνικών αξιών,
με κυρίαρχο το στοιχείο τη σύγκρουση των νέων με ό,τι εκείνοι εκλαμβάνουν ως
παράδοση και κατεστημένο, αλλά και αναθεώρησης των αφηγηματικών τρόπων, με
την αξιοποίηση μιας ποικιλίας πειραματισμών. Αυτοί όχι μόνο απομακρύνουν την
πεζογραφική αφήγηση από τον ρεαλιστικό τρόπο που κυριάρχησε τα προηγούμενα
χρόνια, αλλά και συχνά δημιουργούν μια αφηγηματική δομή αντιφατική και κατακερματισμένη, η οποία δύσκολα μπορεί να συνοψιστεί σε μία συνεκτική πλοκή.13
Η πεζογραφία των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων φαίνεται να συνεχίζει
στην ίδια κατεύθυνση, αξιοποιώντας τις ελευθερίες που εξασφάλισε το δημοκρατικό καθεστώς,14 και προεκτείνοντας ενίοτε τις θεματικές και αφηγηματικές καινοτομίες του προηγούμενου διαστήματος.15 Χαρακτηρίζεται, επομένως, από τη
Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Μεταπολιτευτική πεζογραφία: Μια προσπάθεια χαρτογράφησης τάσεων και δυναμικών» (συζήτηση), Κ, τχ. 18 (Ιούν. 2009), 44-71: 46-49.
11. Κέλη Δασκαλά, «Εισαγωγή στη μακρά δεκαετία του ’60», στο Αναστασία Νάτσινα, Αγγέλα
Καστρινάκη, Γιάννης Δημητρακάκης, Κέλη Δασκαλά, Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960,
Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015, 18-19, διαθέσιμο στο https://
repository.kallipos.gr/handle/11419/2197 (τελευταία επίσκεψη, 12.1.2021). Στη θεματολογία η
Δασκαλά αναφέρει την υπαρξιακή σχέση του ατόμου με τα ιστορικά γεγονότα, την καταγγελία της
μαζικής κοινωνίας και των εξουσιαστικών της δομών, την προσέγγιση ζητημάτων «ερωτικής συμπεριφοράς, διαφορετικότητας ή παραβατικότητας με μια πρόταση για επιείκεια και ανεκτικότητα»
(σ. 19), ενώ επισημαίνει «μια τάση ανανέωσης και των αφηγηματικών μέσων με τη συνεπή χρήση
μοντερνιστικών τεχνικών» (σ. 19).
12. Ό.π., 18.
13. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια πεζογραφικά παραδείγματα από το διάστημα 1958-1974:
Ε. Χ. Γονατάς, Το βάραθρο, 1963 και Οι αγελάδες, 1963∙ Πέτρος Αμπατζόγλου, Η γέννηση του
Σούπερμαν, 1972∙ Μάριος Χάκκας, Το κοινόβιο, 1972∙ Κωστούλα Μητροπούλου, Το έγκλημα ή 450
ημέρες, 1972 και Το χρονικό των τριών ημερών, 1974∙ Δημήτρης Νόλλας, Νεράιδα της Αθήνας, 1974
και Πολυξένη, 1974.
14. Αλέξανδρος Αργυρίου, «Εισαγωγή», στο Η μεταπολεμική πεζογραφία: Από τον πόλεμο του
’40 ώς τη δικτατορία του 1967, Α΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1988, 376.
15. Ο Κωστής Κορνέτης κάνει λόγο για «ένα νέο διανοητικό ρεύμα» που «εμφανίστηκε στον
κινηματογράφο, τη μουσική, το θέατρο, τις καλές τέχνες, τη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική κριτική,
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διάθεση αμφισβήτησης των παραδεδομένων αξιών, αλλά και των παραδοσιακών
λογοτεχνικών μορφών. Στη θεματολογία της ξεχωρίζει εύλογα η αναφορά στον
αντιδικτατορικό αγώνα (Κωστούλα Μητροπούλου, Το χρονικό των τριών ημερών, 1974∙ Μαργαρίτα Λυμπεράκη, Το μυστήριο, 1976∙ Μάρω Δούκα, Η αρχαία
σκουριά, 1979). Τον θεματικό πυρήνα της αντιδικτατορικής δράσης συμπληρώνει
ο προβληματισμός για τη σχέση του ατόμου με διάφορες μορφές εξουσίας, με
άμεσες ή έμμεσες αναφορές στο δικτατορικό καθεστώς (π.χ. Χριστόφορος Μηλιώνης, Τα διηγήματα της δοκιμασίας, 1978∙ Αλέξανδρος Κοτζιάς, Αντιποίησις
αρχής, 1979 κ.ά.). Επιμέρους θέματα που ξεχωρίζουν είναι η θέση και ο ρόλος
της γυναίκας (στην πεζογραφία των Μ. Δούκα και Λ. Ζωγράφου, αλλά και σε κείμενα όπως Η κυρία Κούλα, 1978, του Μ. Κουμανταρέα), καθώς και η προσέγγιση
κοινωνικών ομάδων αποκλεισμένων μέχρι πρότινος από τη λογοτεχνία, όπως τα
άτομα με ειδικές ανάγκες, άνθρωποι του περιθωρίου, ομοφυλόφιλοι (βλ. Νίκος
Χουλιαράς, Ο Λούσιας, 1979∙ Γιώργος Ιωάννου, Ομόνοια 1980, 1980 κ.ά.).
Ο διάλογος της πεζογραφικής παραγωγής της περιόδου με τον κινηματογράφο
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πειραματισμών με την αφηγηματική φόρμα. Η έβδομη τέχνη με το παράδειγμά της παρέχει στη λογοτεχνία ένα πλούσιο
πεδίο για την ανάπτυξη μιας αυτοσυνείδητης και αποδομημένης αφηγηματικής
δομής. Παράλληλα, κινηματογράφος και πεζογραφία συναντώνται επίσης στη θεματολογία τους, στην οποία κυριαρχεί η αμφισβήτηση πάσης φύσεως κοινωνικών
εξουσιαστικών δομών, ενώ δεν λείπουν τα επιμέρους θέματα όπως η γυναικεία
χειραφέτηση, η αμφισβήτηση του μικροαστικού προτύπου της οικογένειας, η διερεύνηση της σεξουαλικότητας κ.ά. Είναι βέβαια γεγονός ότι, ειδικά όσο κινούμαστε προς τη δεκαετία του 1980, αρχίζει να ενισχύεται μια τάση επιστροφής στην
αφηγηματικότητα, μια αφηγηματικότητα πλέον αυτοσυνείδητα κειμενική και βαθιά αυτοαναφορική, η οποία κυοφορεί την ελληνική εκδοχή του πεζογραφικού
μεταμοντερνισμού.16
σημαδεύοντας τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Όλα αυτά τα πεδία συνέκλιναν απρόσκοπτα με τις αριστερές ιδέες για την καινοτομία, τη δημιουργία και τον ανθρωπισμό»∙ βλ. Κωστής Κορνέτης, ό.π., 65.
16. «Αυτή η επιστροφή στην ειρωνική πια –δηλαδή την αυτοσυνείδητη– μίμηση ύστερα από μια
περίοδο θητείας στη μινιμαλιστική, μη αναπαραστατική τέχνη, σημειώνεται από πολλούς θεωρητικούς ως η κατεξοχήν στιγμή του μεταμοντερνισμού»∙ βλ. Αναστασία Νάτσινα, «Για τα όρια του
μεταμοντερνισμού στην ελληνική πεζογραφία κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα», στο Α.
Καστρινάκη, Αλ. Πολίτης, Δ. Τζιόβας (επιμ.), Για μια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του εικοστού
αιώνα, ό.π., 387-401: 392. Λίγο παρακάτω η Α. Νάτσινα αναφέρει επίσης ότι «ένα σημαντικό μέρος
της ελληνικής πεζογραφίας μετά τη μεταπολίτευση» αφορά «έργα στα οποία αναγνωρίζεται η σημασία της πλοκής και της ρεαλιστικής αναπαράστασης μαζί με τις σχετικές προσδοκίες του αναγνώστη,
αλλά ταυτόχρονα αμφισβητείται ποικιλοτρόπως η ρεαλιστική παραδοχή ότι η γλώσσα είναι ένα διαφανές μέσο που παρέχει πρόσβαση σε μια κοινά αποδεκτή πραγματικότητα» (σ. 393). Την αυτοα-
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Ακολουθούν τα πεζογραφικά παραδείγματα, τα οποία επιλέγω ως ενδεικτικά
για τον διάλογο της νεοελληνικής μεταπολιτευτικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα επιχειρήσω να αναδείξω τη διαπλοκή
του διακαλλιτεχνικού διαλόγου με τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της πεζογραφίας
της περιόδου. Ειδικότερα με ενδιαφέρει να τεθεί το ερώτημα κατά πόσο ο διάλογος με τον κινηματογράφο μπορεί να συνέβαλε στην ανάδειξη κάποιων από αυτά
τα υφολογικά και θεματικά χαρακτηριστικά στην πεζογραφία της περιόδου. Τα
παραδείγματα που ακολουθούν ανήκουν στον Χριστόφορο Μηλιώνη, πεζογράφο
της Β΄ μεταπολεμικής γενιάς, στη Μάρω Δούκα, η οποία εμφανίζεται για πρώτη
φορά ως πεζογράφος στη δεκαετία του 1970,17 και στον Βαγγέλη Ραπτόπουλο,
εκπρόσωπο της πεζογραφικής γενιάς του 1980. Η συγκεκριμένη διάταξη των παραδειγμάτων, στόχο έχει να αναδειχθούν η διαφοροποίηση και η εξέλιξη από το
ένα κείμενο στο άλλο, αλλά και να καταδειχθεί το εύρος του φαινομένου της
κινηματογραφοφιλίας στη νεοελληνική μεταπολιτευτική πεζογραφία.
Τα Διηγήματα της δοκιμασίας του Χριστόφορου Μηλιώνη δημοσιεύτηκαν
στα τέλη της επταετίας στο γιαννιώτικο περιοδικό Δοκιμασία (1973-1974)18 και
συγκεντρώθηκαν σε έναν τόμο από τις εκδόσεις Κέδρος το 1978. Όπως έχει
καταθέσει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του ο ίδιος ο Μηλιώνης,19 και έχει
ναφορική έμφαση των πεζογραφικών κειμένων στην κειμενικότητά τους επισημαίνει ο Δημήτρης
Τζιόβας ως κατεξοχήν στοιχείο ενός κυοφορούμενου μεταμοντερνισμού στη νεοελληνική πεζογραφική δεκαετία του 1970. Γράφει: «Η αυτοαναφορικότητα των τριών μυθιστορημάτων [= Ο λοιμός,
1972∙ Το κιβώτιο, 1975∙ Το διπλό βιβλίο, 1976], με την αμφισβήτηση του νοήματος της πλοκής και των
προσώπων, στοιχειοθετεί τη σημαντικότερη πτυχή ενός ιδιότυπου μεταμοντερνισμού εν τη γενέσει
του»∙ βλ. Δημήτρης Τζιόβας, Το παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης: Από την αφηγηματολογία στη
διαλογικότητα, Αθήνα, Οδυσσέας, 22002 (11993), 271. Βλ. επίσης τα όσα λέει η Ελισάβετ Κοτζιά:
«Δεν πιστεύω ότι οι πεζογράφοι που παρουσιάζονται μετά το 1974 αποτελούν άμεση συνέχεια των
προηγούμενων. Θα έλεγα αντιθέτως ότι δημιουργούν ένα δεσμό, ότι κτίζουν μια γέφυρα, καθώς από
τη μία μεριά εμφανίζουν στοιχεία συνέχειας με τους αμέσως προγενέστερους, με τους πεζογράφους
της πρώτης και της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς, και από την άλλη εγκαινιάζουν, εισάγουν με την
πεζογραφία τους θεματικές και τρόπους, οι οποίοι μας οδηγούν στο μέλλον, σε αυτό που θα συμβεί μετά το 1980 και ενδεχομένως μετά το 1990»∙ βλ. Τ. Δημητρούλια, Ε. Κοτζιά, Λ. Πανταλέων, Γ.
Περαντωνάκης, Β. Χατζηβασιλείου, «Μεταπολιτευτική πεζογραφία», ό.π., 45.
17. Τα πρώτα βιβλία της Μάρως Δούκα είναι οι συλλογές διηγημάτων Η πηγάδα (1974), Πού
’ναι τα φτερά; (1975) και Καρέ φιξ (1976).
18. Γ. Δ. Παγανός, «Η πεζογραφία του Χριστόφορου Μηλιώνη», Ελίτροχος, τχ. 7 (Φθινόπωρο
1995) (αφιέρωμα στην πεζογραφία: Χριστόφορος Μηλιώνης), 112-124: 119.
19. Παραθέτω ενδεικτικά: «Ξεκίνησα να γράφω τα Διηγήματα της δοκιμασίας εντελώς πειραματικά. Ήμουνα τότε αρραβωνιασμένος, και η γυναίκα μου μετέφραζε κείμενα του Nouveau Roman
στα ελληνικά∙ του Γκριγιέ τα Στιγμιότυπα και τους Τροπισμούς της Σαρρώτ. Εκεί διάβασα, στις
μεταφράσεις της, το μανιφέστο των συγγραφέων του “Νέου μυθιστορήματος”. Εκεί μιλούσε για
την αντικειμενική περιγραφή των πραγμάτων. Να εξαφανιστεί εντελώς ο συγγραφέας, να μην χρησιμοποιούνται μεταφορές, να μην μπαίνει καθόλου το αίσθημα και η συνείδηση του συγγραφέα.
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τεκμηριώσει αναλυτικά στη συγκριτική μελέτη της η Αριστέα Κομνηνέλλη,20
ο κύκλος αυτός διηγημάτων είναι μια πειραματική μαθητεία του Μηλιώνη στο
ύφος του Alain Robbe-Grillet, με αφορμή κάποια κείμενα του τελευταίου που
μετέφραζε εκείνο το διάστημα η Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη. Το αποτέλεσμα
είναι μια λογοτεχνική μορφή αρκετά ξεχωριστή για τα ελληνικά δεδομένα της
εποχής, μια πεζογραφική αφήγηση ακραία βλεμματοκεντρική, η οποία στηρίζεται στην αποσιώπηση του σχολιασμού του αφηγητή και στην παρουσίαση
του περιβάλλοντος κόσμου σχεδόν αποκλειστικά ως όψης, με αποτέλεσμα την
απόκρυψη του αφηγηματικού προσώπου πίσω από τα αντικείμενα του βλέμματός του. Αυτή η ακραία οπτικοκεντρική, και μάλιστα βλεμματοκεντρική, αφήγηση, σε συνδυασμό με την αποσιώπηση του σχολιασμού του αφηγητή, έχει
επανειλημμένα καταγραφεί από τη φιλολογική έρευνα ως στοιχείο διαλόγου
της πεζογραφίας με τον κινηματογράφο.21 Ειδικότερα, για τα δεδομένα της κινηματογραφότροπης λογοτεχνικής παράδοσης, όπως αυτή περιγράφεται από
τις σχετικές μελέτες και μονογραφίες, η αφήγηση του Robbe-Grillet, και κατ’
επέκταση εκείνη του Μηλιώνη, αποτελούν μια εξέλιξη των βλεμματοκεντρικών αφηγήσεων της πεζογραφίας του δυτικού μοντερνισμού (π.χ. Joyce, Döblin,
Dos Passos). Τα κείμενα αυτά ξεπερνούν πλέον τη λογοτεχνική αναπαράσταση
Μέναμε τότε στα Γιάννενα και δοκίμασα να γράψω ένα κείμενο μ’ αυτόν τον τρόπο. Έκανα λοιπόν
μια περιγραφή του δωματίου όπου μέναμε και άρχισα να περιγράφω ό,τι έβλεπα γύρω μου καθώς
περιέφερα το βλέμμα. Διαπίστωσα λοιπόν ότι αυτό που έβγαινε τελικά δεν ήταν καθόλου αντικειμενικό, αλλά ήταν μια απεικόνιση της ίδιας της ψυχολογικής κατάστασης στην οποία βρισκόμουν.
Εξέφραζε τελικά ένα αίσθημα εγκλεισμού∙ νόμιζες ότι ήταν ένας άνθρωπος φυλακισμένος, που
όλος ο κόσμος είναι αυτό που βλέπει. Ήταν η περίοδος της δικτατορίας και έτσι βρήκα ότι πρώτον
δεν επαληθεύεται στην πράξη αυτό που λέει ο Γκριγιέ και δεύτερον ότι ήταν ένας καλός κρυπτικός
τρόπος για να δώσω αυτό το κλίμα της ασφυξίας, αυτό το αίσθημα του εγκλεισμού, του φόβου ότι
κάποιοι διαρκώς σε παρακολουθούν. Ήταν λοιπόν ένας τρόπος να μιλήσει κανείς χωρίς να μπορεί
να τον συλλάβει η λογοκρισία»∙ βλ. [Γιάννης Παππάς], «Συνομιλία με τον Χριστόφορο Μηλιώνη»,
Ελίτροχος, τχ. 7 (Φθινόπωρο 1995) (αφιέρωμα στον Χριστόφορο Μηλιώνη), 98-108: 102-103∙ πβ.
Αριστέα Κομνηνέλλη και Κώστας Κρεμμυδάς, «Ό,τι έχει απομείνει είναι τα χέρσα χωράφια με
τα γκρίζα γαϊδουράγκαθα… Μια συζήτηση με τον Χριστόφορο Μηλιώνη», Μανδραγόρας, τχ. 42
(Άνοιξη-Καλοκαίρι 2010) (αφιέρωμα: Χριστόφορος Μηλιώνης), 90-91.
20. Αριστέα Κομνηνέλλη, «Ο Χριστόφορος Μηλιώνης συναντά τον Αλέν Ρομπ-Γκριγιέ»,
Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 47-48 (Μάιος-Δεκ. 2011) (αφιέρωμα στον Χριστόφορο Μηλιώνη), 88-98.
21. Βλ. ενδεικτικά Claude-Edmonde Magny, L’âge du roman américain, Παρίσι, Seuil, 1948∙
Keith Cohen, Film and Fiction: The Dynamics of Exchange, New Haven/Λονδίνο, Yale University
Press, 1979∙ Παύλος Ζάννας, «Κινηματογράφος και Μυθιστόρημα» (σειρά διαλέξεων του 1976),
Πετροκαλαμήθρες: Δοκίμια και άλλα, 1960-1989, Αθήνα, Διάττων, 1990, 195-283∙ Γιώργος Καλλίνης, Ο μοντερνισμός ενός κοσμοπολίτη: Στοιχεία και τεχνικές του μοντερνισμού στο μεσοπολεμικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2001∙ Laura Marcus,
The Tenth Muse: Writing about Cinema in the Modernist Period, Οξφόρδη/Νέα Υόρκη, Oxford
University Press, 2007.
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της υποκειμενικής θέασης, για να φτάσουν στην κειμενική κατάλυση του ίδιου
του υποκειμένου που θεάται.22 Ο λογοτεχνικός ήρωας δεν παρουσιάζεται πλέον,
είναι συνήθως ανώνυμος, δεν έχουμε πρόσβαση στον εσωτερικό του λόγο, δεν
βλέπουμε την εικόνα του παρά μόνο εάν η αφήγηση τον φέρει μπροστά σε κάποιον καθρέφτη.23 Ο ήρωας παραμένει όμως διαρκώς παρών στην αφήγηση καθώς τον εντοπίζουμε στις παραμορφωτικές –και άρα υποκειμενικές– θεάσεις του
μυθοπλαστικού κόσμου.24
Ο διάλογος του Μηλιώνη με τα κείμενα του Alain Robbe-Grillet, και ειδικότερα με τη θεωρία του για την περιγραφή, μπολιάζει, λοιπόν, τα διηγήματα του έλληνα πεζογράφου με έναν λογοτεχνικό τρόπο, ο οποίος οφείλει πολλά στην κινηματογραφική αφήγηση. Επιπλέον, η θεματολογία της προβληματικής σχέσης του
υποκειμένου με μια παράλογη και άδικη κοινωνική εξουσιαστική δομή, η οποία
εκλαμβάνεται από τον φορέα της αφήγησης σταθερά ως απειλή, αποτελεί φυσικά
μια έμμεση καταγγελία της πολιτικής συνθήκης της επταετίας, επικοινωνεί όμως
και με ένα βασικό θέμα της καλλιτεχνικής παραγωγής που άνθισε στη διάρκεια
των δεκαετιών του 1960 και του 1970 και συνδέθηκε άμεσα με τη νεανική κουλτούρα της εποχής. Στα έργα αυτά, λογοτεχνικά, κινηματογραφικά, θεατρικά κ.ά,
αναπτύσσεται ποικιλοτρόπως το θέμα της σχέσης του ατόμου με την κοινωνική
καταπίεση και τη θεσμική εξουσία, ενώ προτάσσεται ένας αντι-αφηγηματικός
καλλιτεχνικός τρόπος, ο οποίος, στη θέση της συναισθηματικής ταύτισης, προάγει την κριτική αποστασιοποίηση και σκέψη – χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ
η κατάλυση του μυθοπλαστικού προσώπου από το Νέο Μυθιστόρημα, την οποία

22. Ειδικότερα για τη σχέση της πεζογραφίας του Alain Robbe-Grillet, όπως και αρκετών άλλων εκπροσώπων του Νέου Μυθιστορήματος, με την κινηματογραφική αφήγηση, βλ. ενδεικτικά
Bruce Morrissette, Novel and Film: Essays in Two Genres, πρόλ. James R. Lawler, Σικάγο/Λονδίνο,
University of Chicago Press, 1985∙ Roland Barthes, «Objective literature», Critical Essays, μτφρ.
Richard Howard, Evanston, Northwestern University Press, 1972, 13-24.
23. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτής της λειτουργίας του καθρέφτη από το διήγημα «Διαδρομή»∙ βλ. Χριστόφορος Μηλιώνης, «Διαδρομή», Τα διηγήματα της δοκιμασίας, Αθήνα,
Κέδρος, 22001 (11978), 36-42: 36, 38, 41-42.
24. «Όπως δεν υπήρχαν στα βιβλία μας “πρόσωπα” με την παραδοσιακή σημασία της λέξης,
έβγαλαν το συμπέρασμα, κάπως βιαστικά, ότι δε συναντούσες πουθενά τον άνθρωπο. Είναι γιατί τα
κακοδιάβασαν. Ο άνθρωπος είναι παρών σε κάθε σελίδα, σε κάθε γραμμή, σε κάθε λέξη. Κι αν ακόμα βρίσκουμε πολλά αντικείμενα που περιγράφονται σχολαστικά, ωστόσο υπάρχει πάντα και κατ’
αρχήν το βλέμμα που τα βλέπει, η σκέψη που τα ξαναβλέπει, το πάθος που τα παραμορφώνει»∙ βλ.
Alain Robbe-Grillet, «Νέο Μυθιστόρημα, νέος άνθρωπος», στο Alain Robbe-Grillet και Nathalie
Sarraute, Στιγμιότυπα. Τροπισμοί. Και τρία δοκίμια των συγγραφέων για το σύγχρονο μυθιστόρημα,
μτφρ. Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη, Αθήνα, Κάλβος, 1970, 26-27. Βλ. επίσης το παράθεμα από τη
συνέντευξη του Χριστόφορου Μηλιώνη στον Γιάννη Παππά (εδώ, σημ. 19).
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ακολουθεί στα Διηγήματα ο Μηλιώνης, αλλά και οι ποικίλες αντι-αφηγηματικές
πρακτικές της κινηματογραφικής Nouvelle Vague.25
Το παράθεμα που ακολουθεί έχει αντληθεί από το πρώτο διήγημα της συλλογής, με τίτλο «Όταν όλα σταμάτησαν». Ο φορέας της εξουσίας παρουσιάζεται
εδώ στο πρόσωπο ενός ανώνυμου ανακριτή, ο οποίος εισβάλλει αιφνιδιαστικά
και αναιτιολόγητα στον προσωπικό χώρο του ήρωα, τον ανακρίνει, και εξαφανίζεται εξίσου ξαφνικά, σωπαίνοντας προκλητικά απέναντι στο αίτημα του τελευταίου για απαντήσεις.
Μετεωρίζονταν ανάμεσα στον δίσκο και τη φωτογραφία, όταν ξάφνου χτύπησε
δυνατά το κουδούνι της πόρτας του και τινάχτηκε. Ήταν ένας άγνωστος, ψηλός,
με γκρίζο κουστούμι και μαύρα γυαλιά. Κρατούσε στο χέρι του ένα μπλοκ και του
ζήτησε να επαληθεύσει το όνομά του. Τον ρώτησε από πότε μένει εδώ και πού έμενε πριν και ακόμα πιο πριν. Του απάντησε σ’ ό,τι ρωτούσε. Όταν όμως στο τέλος
νόμισε πως ήταν πια η σειρά του να ρωτήσει, ο άλλος χαμογέλασε διφορούμενα
και κατέβηκε τη σκάλα χωρίς να βιάζεται. Γύρισε στο δωμάτιό του και κοίταξε
ολόγυρα. Για πρώτη φορά τα πράγματα, που ώς τότε τα ’βλεπε μονάχα συνολικά, ξεχώρισαν ένα-ένα: το κρεβάτι με τις κουβέρτες κουβαριασμένες, το τραπέζι
μ’ ένα σωρό χαρτιά και βιβλία, δυο κάδρα στον τοίχο, το πικάπ με το δίσκο του
Mourir à Madrid που ’χε από ώρα τελειώσει, τα ράφια της βιβλιοθήκης φορτωμένα
με βιβλία.26

Ανώνυμος και χωρίς πρόσωπο είναι όμως και ο κεντρικός ήρωας του διηγήματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα κείμενα του Alain Robbe-Grillet. Επιπλέον,
ακολουθώντας τον τρόπο του γάλλου συγγραφέα, η αφήγηση στο διήγημα «Όταν
όλα σταμάτησαν», όπως εξάλλου και σε όλα τα διηγήματα του τόμου, αποτελείται αποκλειστικά σχεδόν από οπτικές λεπτομέρειες, συνοδευόμενες κάποιες
φορές από ακουστικές εικόνες, όπως εν προκειμένω η μουσική του Mourir à

25. Oι σκηνοθέτες της Nouvelle Vague, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και στον δικό του
βαθμό, αξιοποιούν στα έργα τους στρατηγικές διασάλευσης της αφήγησης (dysnarration) – το έργο
του Jean-Luc Godard υπήρξε ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό και καινοτόμο από αυτή την άποψη. «H
αποαφήγηση [dysnarration] είναι μια στρατηγική αφήγησης που δεν χρησιμοποιεί απλώς τεχνικές
ασυνέχειας∙ υπογραμμίζει το αυθαίρετο της κατασκευής του μύθου, δημιουργεί μια αφήγηση προγραμματικά και αξεδιάλυτα σύνθετη και αμφίσημη, ενώ εφιστά αιφνιδιαστικά την προσοχή του
θεατή στην ίδια τη λειτουργία της παραγωγής του νοήματος»∙ βλ. Richard Neupert, A History of the
French New Wave Cinema, Madison, University of Wisconsin Press, 22007 (12002), 218-222: 218∙
η μετάφραση δική μου.
26. Χριστόφορος Μηλιώνης, «Όταν όλα σταμάτησαν», Τα διηγήματα της δοκιμασίας, ό.π., 9-18: 11.
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Madrid.27 Οι οπτικές λεπτομέρειες λειτουργούν σωρευτικά, ή και κάποιες φορές
αντιστικτικά η μία προς την άλλη, προκειμένου να δημιουργηθεί η αίσθηση της
ασφυξίας του ατόμου εντός των άδικων, συντηρητικών, καταπιεστικών κοινωνικών θεσμών. Το αφηγηματικό σχόλιο εξαλείφεται και αφήνει αρκετά κενά, τα
οποία οφείλει ο αναγνώστης να γεμίσει διαβάζοντας με οξύνοια, αλλά, κυρίως, με
κριτική σκέψη. Ο μυθοπλαστικός ήρωας αποκρύπτεται και αποτυπώνεται πλέον
στο κείμενο αποκλειστικά ως η συνείδηση που κατευθύνει και αναδιηγείται ένα
βλέμμα καθώς αυτό κινείται στον χώρο. Η λογοτεχνική αφήγηση γεμίζει αντικείμενα και λεπτομέρειες αντικειμένων, ενώ ξετυλίγεται μπροστά μας, σε χρόνο
ενεστώτα, ως το αέναο παρόν της παρατήρησης. Αυτή η αφήγηση-παρατήρηση
ανακαλεί αρκετές αντίστοιχες σκηνές από τις ταινίες της Nouvelle Vague, στις
οποίες η κάμερα κινείται αργά στον χώρο καταγράφοντας με τρόπο σχεδόν εμμονικό πρόσωπα και αντικείμενα. Το λογοτεχνικό κείμενο φαίνεται να αξιοποιεί
βασικές λειτουργίες της κινηματογραφικής αφήγησης, η οποία στηρίζεται κατεξοχήν στην αφηγηματική συμπαράθεση ή αντιπαράθεση οπτικών λεπτομερειών.
Το παράθεμα από το διήγημα «Τα βήματα» που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό
ως προς την αφηγηματική δυναμική της οπτικής λεπτομέρειας στα Διηγήματα της
δοκιμασίας∙ επίσης, εδώ επανέρχονται τα θεματικά μοτίβα της καταδίωξης και
της κοινωνικής ασφυξίας:
Η γραμμή του καπνού όσο πάει και γίνεται πιο λεπτή, πιο αδύνατη, έτσι που δεν
καταφέρνει να φτάσει ώς το φως του ήλιου, και σε λίγο σβήνει εντελώς. Μέσ’ από
τα τζάμια, σε απόσταση δύο μέτρων το πολύ, μπορείς να δεις το επάνω μέρος της
μάντρας, απ’ όπου εξέχει ένα πυκνό και φρέσκο φύλλωμα βερικοκιάς. Πάνω στη μάντρα κάθεται η μαύρη γάτα. […] Έξω, προς την αντίθετη κατεύθυνση, στην πλευρά
που είναι η εξώθυρα, ακούονται βήματα. Ανεβαίνουν ένα-ένα τα σκαλοπάτια, αργά,
προσεχτικά, κι έπειτα σταματούν. Για λίγο δεν ακούεται τίποτα, για λίγα δευτερόλεπτα μονάχα, κι ύστερα ο δυνατός χτύπος του κουδουνιού γεμίζει το σπίτι. Μπροστά στο άνοιγμα της πόρτας στέκεται ένας άντρας. Φορεί γκρίζο κουστούμι, μαύρα
γυαλιά και έχει σκυμμένο το κεφάλι του στο σημειωματάριο στο αριστερό του χέρι.
― Είστε ο Χ.
Όταν σήκωσε επιτέλους το κεφάλι, φάνηκε για μια στιγμή ένα αβέβαιο φευγαλέο χαμόγελο σ’ ένα πρόσωπο σχεδόν ανέκφραστο.28

27. O δίσκος που αναφέρεται αποτελεί τη μουσική για την ταινία-ντοκιμαντέρ Mourir à Madrid
(1963) του Frédéric Rossif, με θέμα τον ισπανικό εμφύλιο.
28. Χριστόφορος Μηλιώνης, «Τα βήματα», Τα διηγήματα της δοκιμασίας, ό.π., 49-54: 51-52.
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Ο διάλογος των Διηγημάτων της δοκιμασίας του Χριστόφορου Μηλιώνη με τα
κινηματογραφικά Νέα Κύματα της περιόδου εντάσσεται εντέλει στο αρκετά ευρύ
πλαίσιο των καλλιτεχνικών αφηγήσεων νεαρών κυρίως δημιουργών, οι οποίες
αμφισβητούν πολλαπλά την καθεστηκυία τάξη, όχι μόνο σε επίπεδο κοινωνικό,
αλλά και σε εκείνο της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο διάλογος με τον κινηματογράφο στα διηγήματα του Μηλιώνη είναι ως επί το πλείστον διαμεσολαβημένος
από τη λογοτεχνική αφήγηση του Robbe-Grillet, η οποία επικοινωνεί επίσης ειδικά με τις ταινίες της Nouvelle Vague, όπως έχει επισημάνει η κριτική.29 Ωστόσο,
δεν λείπουν από τα Διηγήματα της δοκιμασίας επιμέρους θεματικά μοτίβα κατεξοχήν χαρακτηριστικά των ταινιών της Nouvelle Vague, τα οποία δεν υπάρχουν με
τον ίδιο τρόπο στα μεταφρασμένα από την Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη κείμενα
του Robbe-Grillet. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν, για παράδειγμα, η αναιτιολόγητη δίωξη του ήρωα από κάποια ανώνυμη αρχή («Όταν όλα σταμάτησαν»,
«Διαδρομή», «Τα βήματα»), η απάθεια των ηρώων ενώπιον του θανάτου ή και,
ενδεχομένως, του φόνου («Η κραυγή», «Ο ποιητής ή το τικ-τακ του ρολογιού»,
«Κυνισμός»), η εμφατική θεματοποίηση της οδήγησης («Διαδρομή»), κ.ά.30
Δεύτερος σταθμός της δειγματοληπτικής αυτής περιδιάβασης στα έργα της
νεοελληνικής πεζογραφίας της δεκαετίας του 1970 που περιλαμβάνουν άμεσες
ή έμμεσες διακαλλιτεχνικές αναφορές στον κινηματογράφο είναι η συλλογή διηγημάτων της Μάρως Δούκα με τίτλο Καρέ φιξ. Η συλλογή εκδίδεται το 1976 από
τις εκδόσεις Κέδρος. Αποτελεί το τρίτο βιβλίο της Δούκα και παίρνει τον τίτλο της
από ένα από τα διηγήματα του τόμου, το οποίο τιτλοφορείται με το όνομα μιας
κινηματογραφικής τεχνικής, γνωστής και ως freeze frame. Η συγκεκριμένη τεχνική υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής στην κινηματογραφική παραγωγή της Nouvelle
Vague, και συνολικότερα στον κινηματογράφο δημιουργού της περιόδου. Το γνωστότερο ίσως παράδειγμα της κινηματογραφικής αυτής τεχνικής είναι η εικόνα
του τέλους της ταινίας Τα 400 χτυπήματα του François Truffaut, ταινία που καθιέρωσε την επιλογή του καρέ φιξ για το κλείσιμο των ταινιών της εποχής. Πρόκειται
για ένα τέλος απότομο, αμφίσημο, ανοιχτό.31 Μία από τις πολλές αυτοαναφο29. Βλ. ενδεικτικά Bruce Morrissette, ό.π.
30. Για μια αναλυτικότερη πραγμάτευση του διαλόγου των Διηγημάτων της δοκιμασίας με το
κινηματογραφικό παράδειγμα της Nouvelle Vague, βλ. Νάντια Φραγκούλη, «Η σχέση της ελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο: Μια εξέταση μέσα
από το πρίσμα της συγκριτικής ποιητικής», διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Αθήνα, 2019∙ ιδίως το τρίτο κεφάλαιο, «1967-1981: Αναθεωρημένη αναπαράσταση», σ. 261-390.
31. Marilyn Fabe, Closely Watched Films: An Introduction to the Art of Narrative Film
Technique, Μπέρκλεϋ/Λος Άντζελες/Λονδίνο, University of California Press, 2004, 131-132.
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ρικές πρακτικές ασυνέχειας των κινηματογραφιστών της Nouvelle Vague,32 το
καρέ φιξ, ως πάγωμα της κινηματογραφικής εικόνας, λειτουργεί σαν ξάφνιασμα
για τον θεατή, υπογραμμίζει τη φύση της ταινίας ως κατασκευής, και συμβάλλει
στη μετακίνηση του θεατή από τη θέση της βολικής ταύτισης με τα τεκταινόμενα
του μύθου στη θέση της κριτικής παρατήρησης.
Το διήγημα «Καρέ φιξ», όπως και τα περισσότερα της συλλογής, σχολιάζει
τη θέση και τη συμπεριφορά των νέων, των γυναικών ιδιαιτέρως, στη μεταπολιτευτική κοινωνία. Η συλλογή επικεντρώνεται στην ιδεολογική διαμόρφωση των
προσώπων, στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση ενός προτύπου σκέψης και
συμπεριφοράς, μακριά από τη μικροαστική ηθική των προηγούμενων δεκαετιών.
Στο διήγημα «Καρέ φιξ» κεντρική ηρωίδα είναι η Κλειώ, η οποία ετοιμάζεται σε
μερικούς μήνες να παντρευτεί τον Πελοπίδα. Το κείμενο περιστρέφεται γύρω από
την αμφισβήτηση του μικροαστικού προτύπου της προσωπικής ολοκλήρωσης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη νεαρή γυναίκα και τον θεσμό του γάμου. Η Δούκα παρουσιάζει και επικρίνει μάλιστα πολύ πιο έντονα τον μικροαστικό συντηρητισμό
και τη ματαιοδοξία της κοπέλας από ό,τι τα επίσης συντηρητικά ήθη των γονιών
της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο παράθεμα που ακολουθεί, η νεαρή Κλειώ θα
ξαπλώσει να κοιμηθεί λίγο, όχι γιατί είναι κουρασμένη, αλλά «για τα μάτια της».
«Τα ξεκούραστα μάτια της άνοιγαν με την αθώα απορία τους. Το είχε προσέξει,
αρκεί να κοιμόταν λιγάκι, μετά άνοιγαν διάπλατα».33 Η αφήγηση του ονείρου της
κοπέλας θυμίζει την αισθητική του κινηματογράφου του δημιουργού (και ειδικότερα ίσως των ταινιών του Federico Fellini), ενώ περιλαμβάνει την αναφορά και
την κειμενική πραγμάτωση της κινηματογραφικής τεχνικής καρέ φιξ.
Την τύλιγαν σύννεφα, ο Πελοπίδας την έσφιγγε στην αγκαλιά του, ανάμεσά τους
ένα τετράπαχο αγγελούδι σαν τον έρωτα που κάποτε είδε ζωγραφισμένο αλλά τώρα
στο όνειρο ήταν το παιδί τους. Κι ένιωθε ότι υψώθηκαν οι τρεις τους, πετώντας
με το χαλί των θείων. Αμετακίνητοι ταξιδευτές, επίμονοι, στερεωμένοι στο κενό.
Σε μιαν αποθέωση καρέ φιξ. Όταν ξαφνικά, λες ότι το χαλί ήταν μπαλόνι και ξεφούσκωνε, άκουγε τον αέρα που έφευγε και αγωνιούσε. Ξύπνησε με την αίσθηση
πως είχε πέσει ανάλαφρα κι επειδή ήξερε πως στα όνειρα γίνεσαι πούπουλο, όμως
πούπουλο δεν είσαι, ψηλαφούσε το κορμί της απ’ τον φόβο μήπως τσακίστηκε.34

32. Ό.π., 132-134.
33. Μάρω Δούκα, «Καρέ φιξ» [1976], Καρέ φιξ, β΄ αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα, Πατάκης,
2007, 179-191: 181.
34. Ό.π., 181.
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Οι φράσεις «αμετακίνητοι ταξιδευτές, επίμονοι, στερεωμένοι στο κενό» κατασκευάζουν μια λογοτεχνική εικόνα που μιμείται τη συγκεκριμένη κινηματογραφική τεχνική, στην οποία εξάλλου αναφέρεται η Δούκα ρητά στην αμέσως επόμενη
πρόταση: «Σε μιαν αποθέωση καρέ φιξ». Η αναφορά στην τεχνική του καρέ φιξ35
λειτουργεί στο διήγημα της Δούκα αποστασιοποιητικά, όπως αντίστοιχα λειτουργεί η ίδια η τεχνική στον κινηματογράφο της περιόδου. Ειδικότερα εδώ συμβάλλει
στην ειρωνεία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη στερεότυπη εικόνα της οικογενειακής ευτυχίας και το αξιακό σύστημα που την περιβάλλει. Το συγκεκριμένο διήγημα της Δούκα, όπως και ολόκληρο το βιβλίο της –το πρώτο για τον ελληνικό εκδοτικό χώρο, εξ όσων γνωρίζω, με μια κινηματογραφική τεχνική στον τίτλο του–,
διαλέγεται γόνιμα με τον κινηματογράφο της εποχής του στην αφηγηματική του
συγκρότηση, γονιμοποιώντας τη λογοτεχνική αφήγηση με αρκετά, περισσότερο ή
λιγότερο πειραματικά, στοιχεία της φιλμικής. Στα διηγήματα του τόμου επικρατεί
η πριμοδότηση της αφηγηματικής δείξης έναντι της διήγησης, όπως και η «σκηνή»
έναντι της «περίληψης»,36 αφηγηματικές τεχνικές οι οποίες έχουν συνδεθεί από τη
διεθνή φιλολογική κριτική με την κινηματογραφότροπη πεζογραφία.37 Η λογοτεχνική αφήγηση που προκύπτει είναι όχι μόνο δεικτική, αλλά και εικονοκεντρική,
με αποτέλεσμα να συγγενεύει με την κινηματογραφική αφήγηση στον τρόπο με
τον οποίο τα επιμέρους στοιχεία (λογοτεχνικές εικόνες ή επεισόδια) διαδέχονται
το ένα το άλλο στην αφήγηση προκειμένου να παραχθεί το συνολικό νόημα. Ο
συνδυασμός των συγκεκριμένων επιλογών με μια ευθεία αναφορά σε κάποια κινηματογραφική τεχνική, η οποία μάλιστα τοποθετείται και στον τίτλο της συλλογής,
καθιστά το συγκεκριμένο βιβλίο της Δούκα παραδειγματικό για τον τρόπο με τον
οποίο κατασταλάζει στη νεοελληνική πεζογραφία της περιόδου η κινηματογραφοφιλική δυναμική των δεκαετιών του 1960 και του 1970.
35. Είναι ενδιαφέρον ότι το τέλος των 400 χτυπημάτων εντοπίζεται ήδη στην πεζογραφία της
εποχής από την Αγγέλα Καστρινάκη, η οποία επισημαίνει ομοιότητες ανάμεσα στο τέλος του διηγήματος του Μένη Κουμανταρέα «Τα μηχανάκια» και το τέλος της ταινίας του Truffaut (Αγγέλα
Καστρινάκη, «Τα οργισμένα νιάτα της ελληνικής πεζογραφίας», στο Α. Νάτσινα, Α. Καστρινάκη,
Γ. Δημητρακάκης, Κ. Δασκαλά, Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του 1960, ό.π., 5). Στο διήγημα,
το οποίο πράγματι θυμίζει στο τέλος του το θέμα και την εικονοποιία των 400 χτυπημάτων, συντελείται και η αγιοποίηση του ήρωα (το διήγημα του Κουμανταρέα κλείνει με την ανάληψη του
Αναστάση∙ βλ. Μένης Κουμανταρέας, Τα μηχανάκια, Αθήνα, Φέξης, 1962, 45). Υπάρχει, επομένως,
τουλάχιστον σε ένα ακόμα νεοελληνικό πεζογράφημα της εικοσαετίας 1960-1980, η αξιοποίηση
της κινηματογραφικής τεχνικής του καρέ φιξ, η οποία μάλιστα συνδέεται και στις δύο περιπτώσεις
με την αποθέωση, ασχέτως αν στη Δούκα η αποθέωση αυτή έχει, εκτός από αποστασιοποιητική,
επιπλέον ειρωνική διάσταση.
36. Gérard Genette, Σχήματα ΙΙΙ, μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης, επιμ. Ερατοσθένης Καψωμένος,
Αθήνα, Πατάκης, 2007, 236-237 και 160-161 αντιστοίχως.
37. Βλ. εδώ, σημ. 21.
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Πρέπει μάλιστα εδώ να σημειώσω ότι κατά το διάστημα 1974-1981 διαπιστώνεται μια κορύφωση στον διάλογο των νεοελληνικών πεζογραφικών κειμένων με
τον κινηματογράφο. Όχι μόνο έχουμε πύκνωση των αναφορών στο σινεμά, αλλά
και παρουσιάζεται για πρώτη φορά τόσο έντονα η τάση να αξιοποιούνται από τους
πεζογράφους τεχνικές που κατάγονται εμφανώς και σαφώς από τον κινηματογράφο. Αναφέρω ενδεικτικά: ένα παράλληλο του κινηματογραφικού επαναλαμβανόμενου μοντάζ στο Μυστήριο (1976) της Μαργαρίτας Λυμπεράκη· ένα παράδειγμα
κειμενικής προσομοίωσης του dissolve στο Αντιποίησις αρχής (1979) του Αλέξανδρου Κοτζιά· την κειμενοποιημένη εκδοχή του επιταχυνόμενου μοντάζ στο
τελευταίο κεφάλαιο του Προς Οφρύνιο (1980) του Φίλιππου Δρακονταειδή.38 Τα
παραδείγματα είναι πολλά, και πολλαπλασιάζονται εκθετικά στον βαθμό που θα
εξετάσει κανείς τους αφηγηματικούς πειραματισμούς στα κείμενα της περιόδου
με μεθοδολογικά εργαλεία εμπλουτισμένα από τις διακαλλιτεχνικές προσεγγίσεις
και από τις κινηματογραφικές σπουδές. Η συγκεκριμένη τάση αφορά ειδικά την
περίοδο των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων και είναι ενδεικτική της κινηματογραφικής παιδείας που είχε αποκτήσει στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας
το ελληνικό κοινό. Προϊούσης της δεκαετίας του 1980, οι αφηγηματικοί πειραματισμοί υποχωρούν σταδιακά τόσο στη λογοτεχνία όσο και στον κινηματογράφο,
με αποτέλεσμα να εκλείψει μαζί τους και αυτή η μορφή δεξίωσης στοιχείων της
κινηματογραφικής αφήγησης από τη λογοτεχνική. Στον ύστερο εικοστό αιώνα,
λοιπόν, ο διάλογος των δύο τεχνών μετατοπίζεται πλέον κυρίως στο επίπεδο των
θεμάτων και εκφράζεται συχνά με αυτοαναφορικά παιχνίδια.
Κλείνω αυτή τη δειγματοληπτική εξέταση του διαλόγου της νεοελληνικής μεταπολιτευτικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο παραθέτοντας ένα παράδειγμα από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το οποίο ωστόσο ιστορικογραμματολογικά, θεματικά και υφολογικά, ανήκει στην επόμενη πεζογραφική εποχή, εκείνη της
άνθισης της πεζογραφικής γενιάς του 1980. Πρόκειται για ένα απόσπασμα από
38. Για μια αναλυτικότερη πραγμάτευση της αξιοποίησης κινηματογραφικών τεχνικών από τη
λογοτεχνική αφήγηση στο μυθιστόρημα Το μυστήριο της Μαργαρίτας Λυμπεράκη και στο πεζογράφημα Προς Οφρύνιο του Φίλιππου Δρακονταειδή, βλ. Νάντια Φραγκούλη, «Η σχέση της ελληνικής μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο», ό.π., 374-379.
Αντιστοίχως, για την αξιοποίηση της κινηματογραφικής τεχνικής του dissolve στο μυθιστόρημα
Αντιποίησις αρχής του Αλέξανδρου Κοτζιά, βλ. Νάντια Φραγκούλη, «Κινηματογραφικοί τρόποι
στην “Αντιποίησιν αρχής” του Αλέξανδρου Κοτζιά: Ιχνηλατώντας το “κινηματογραφικό” εν κειμένω», στο Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων
του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 9-11
Ιουλίου 2015), Α΄, Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2017, 280-297: 288-292, διαθέσιμο στο https://docs.google.com/
viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnw4dGhhY3B8Z3g6MjE0NWQ2OTY5
MTJhNTc1Mw (τελευταία επίσκεψη, 13.1.2021).
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το πεζογράφημα του Βαγγέλη Ραπτόπουλου Κομματάκια (1979). Τα Κομματάκια
είναι το πρώτο βιβλίο του Ραπτόπουλου, και διαφέρει αρκετά από τα επόμενα.39
Εκδίδεται το 1979, όταν ο Ραπτόπουλος είναι μόλις είκοσι χρονών. Η αφήγηση στα Κομματάκια ανήκει, εν πολλοίς, στην «προηγούμενη εποχή», πριμοδοτεί, δηλαδή, τον πειραματισμό έναντι της αφηγηματικότητας,40 στηρίζεται στην
ασυνέχεια και το σπάραγμα, ενώ φλερτάρει με στοιχεία που διαλέγονται με την
αλληγορία, το παράλογο, τον εξπρεσιονισμό.41 Τα παραπάνω εκδηλώνονται και
στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται ο διάλογος με τον κινηματογράφο στα
διηγήματα του τόμου. Πάντως, στα Κομματάκια είναι ήδη φανερά τα στοιχεία
της παρωδίας, της απομάκρυνσης από την ελληνική πραγματικότητα, από την
πολιτική και την παράδοση, τα οποία θα κυριαρχήσουν στο μετέπειτα έργο του
συγγραφέα, όπως και συνολικότερα στην πεζογραφία της γενιάς του. Παραθέτω
από το διήγημα «Κομματάκια», που έδωσε και τον τίτλο του στη συλλογή:
Η ταινία βρισκόταν στο πιο κρίσιμο σημείο της. […] Έβλεπα το πόδι του μπλεγμένο
στις ράγες, το τρένο να έρχεται πατημένο, ξεφυσώντας καπνούς, το πρόσωπό του
ιδρωμένο, πάλι το πόδι του κι ύστερα ένα γενικό πλάνο από πολύ ψηλά. […] Πήρα
τότε την απόφαση και μπήκα μες στο σώμα του. […] Βρέθηκα έτσι ξαφνικά πάνω
στην οθόνη, με το ένα μου πόδι μπλεγμένο στις ράγες. […] Κατάλαβα πως ήταν τα
τελευταία μου. Γύρισα προς τους θεατές και τους μούντζωσα με όλη μου τη δύνα39. Στην εισαγωγή της συγκεντρωτικής έκδοσης των τριών πρώτων του βιβλίων, ο Βαγγέλης
Ραπτόπουλος γράφει για τα Κομματάκια: «Τα Κομματάκια πάλι, το σπονδυλωτό αυτό αφήγημα που
αποτελείται από δεκατρείς αλληλένδετες ιστορίες, οι οποίες κατά σημεία θυμίζουν τον σουρεαλισμό, άλλοτε των ονείρων κι άλλοτε των κινουμένων σχεδίων – έχουν το κέντρο βάρους τους στην
εσωτερική, λυρική ζωή, στον ψυχικό κόσμο αυτής της γενιάς»∙ βλ. Βαγγέλης Ραπτόπουλος, «Η
γενιά μου», Η γενιά μου: Κομματάκια – Διόδια – Τα τζιτζίκια, Αθήνα, Κέδρος, 2003, 11.
40. Ο Αλέξης Ζήρας, αναφερόμενος στην πεζογραφική παραγωγή της τελευταίας εικοσιπενταετίας του εικοστού αιώνα, επισημαίνει: «Η επαναφορά του μύθου ως στοιχείου που αποτελεί τον
συνδετικό ιστό μιας εκτεταμένης αφήγησης, χωρίς όμως αυτός ο μύθος να ορίζεται σαφώς από
κάποιο ιστορικό πλαίσιο, μας υποδεικνύει και πάλι τη σχέση λογοτεχνίας και παιχνιδιού, όπου η
επιστροφή σε μια “αθωότητα” σημαίνει την επιστροφή στο αρχέγονο και συνάμα την κόπωση ενός
κοινού από τις λογικές κατασκευές της μοντερνιστικής αισθητικής»∙ βλ. Αλέξης Ζήρας, «Η κρίση
του μοντερνιστικού προτύπου…», ό.π., 76.
41. Παραθέτω ενδεικτικά: «Τότε εγώ, με γρήγορες κινήσεις, κομμάτιασα το βιβλίο που κρατούσα στα χέρια και ταυτόχρονα: “Έτσι θα σκίσω κι εσένα αν δεν αποσύρεις αμέσως τα βιβλία”, είπα.
“Θα σε σκίσω σαν σαρδέλα, σαν χταπόδι, σαν χασέ!” “Σιγά, βρε λογοτέχνη της δεκάρας”, φώναξε
ο διευθύνων, υπονοώντας προφανώς τις τρεις συνεχόμενες παρομοιώσεις που είχα χρησιμοποιήσει
για το ενδεχόμενο σκίσιμό του. […] Θυμός θανατηφόρος με κυρίεψε και ξεσκεπάζοντας την γραφομηχανή που κρατούσα στο ένα χέρι –την ειδική αυτή γραφομηχανή μου– άρχισα πατώντας τα
πλήκτρα να πολυβολώ. Οι σφαίρες έσκιζαν τον αέρα και γάζωσαν τον διευθύνοντα κατάστηθα»∙ βλ.
Βαγγέλης Ραπτόπουλος, «Το βιβλίο», Η γενιά μου, ό.π., 36-39: 39.
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μη, διαστέλλοντας τα δάχτυλά μου τόσο, που με πόνεσαν. […] Το τρένο πέρασε
πάνω απ’ το πόδι μου στριγκλίζοντας. Άκουσα έναν μπερδεμένο κι ανατριχιαστικό
θόρυβο. Ύστερα έσκασα κάτω και τα πόδια μου πολτοποιήθηκαν. […] Πέρασε
λίγη ώρα χωρίς να γίνει τίποτα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έδειχνε η οθόνη εκείνη τη
στιγμή, γιατί βρισκόμουν στο υψόμετρο του εδάφους, κομματιασμένος, και δεν
μπορούσα να δω πολύ καλά. Άρχισα να βαριέμαι σ’ αυτή την κατάσταση του διαμελισμού. Ίσως ένιωσα κι αμηχανία. Τότε ήρθαν τα παιδιά κι αρχίσανε τ’ αστεία.42

Στο παραπάνω απόσπασμα ο διάλογος με τον κινηματογράφο είναι προφανής∙
ρηματοποιείται με μια σειρά από λέξεις κλειδιά (ταινία, πλάνο, οθόνη κ.λπ.), ενώ
αναπτύσσεται σε όλη την έκταση του διηγήματος. Το κείμενο μιμείται τον γρήγορο ρυθμό της περιπετειώδους κινηματογραφικής αφήγησης και παρακολουθεί
την κινηματογραφική ακολουθία των πλάνων. Το πλαγιογραφημένο απόσπασμα
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η λογοτεχνία του
τέλους του εικοστού αιώνα παρακολουθεί με την αφήγησή της κάποιες τυποποιημένες ακολουθίες κινηματογραφικών πλάνων. Συγκεκριμένα εδώ, το κείμενο του
Ραπτόπουλου παρακολουθεί την αφηγηματική δομή του κινηματογραφικού μοντάζ συνεχείας, και ειδικότερα τη δομή του υποκειμενικού πλάνου, η οποία αποτελείται από τρεις διαδοχικές εικόνες-πλάνα. Στην πρώτη ο ήρωας κοιτάζει εκτός
κάδρου, η δεύτερη αφορά το αντικείμενο του βλέμματος του ήρωα, η τρίτη επιστρέφει στον ήρωα, στο πρόσωπο του οποίου εξετάζουμε την αντίδρασή του σε
σχέση με αυτό που μόλις «είδε». Έτσι, στο παραπάνω απόσπασμα, από τον ήρωα
που κοιτάζει (έβλεπα) προχωρούμε σε ένα «κοντινό πλάνο» στο πόδι του ήρωα παγιδευμένο στις ράγες. Ακολουθούν ένα «μακρινό πλάνο» του τρένου που έρχεται,
κι ένα «κοντινό πλάνο» στον καπνό του τρένου. Ύστερα η αφήγηση επιστρέφει
στο πρόσωπο του ήρωα, στο οποίο παρατηρούμε τα σημάδια της κλιμακούμενης
αγωνίας (ιδρωμένο πρόσωπο), η οποία αιτιολογείται από την εικόνα του τρένου
που μόλις προηγήθηκε. Η αφήγηση συνεχίζει με ένα ακόμα «κοντινό πλάνο» στο
πόδι του ήρωα σφηνωμένο στις ράγες και καταλήγει με ένα «πολύ γενικό πλάνο»
που παρουσιάζει τον ήρωα από πολύ ψηλά, καταδικασμένο, καταπώς φαίνεται,
σε έναν βίαιο θάνατο.
Όμως, με την πεζογραφία της γενιάς του 1980 συντελείται και μια αξιοσημείωτη αλλαγή στο παράδειγμα της νεοελληνικής πεζογραφίας.43 Στην καινούργια
42. Βαγγέλης Ραπτόπουλος, «Κομματάκια», Η γενιά μου, ό.π., 17-21: 17-20∙ η πλαγιογράφηση
δική μου.
43. Για την ελαφρότητα που φέρνει στη νεοελληνική πεζογραφία η πεζογραφική γενιά του ’80,
βλ. τα όσα λέει ο Μένης Κουμανταρέας: «Η δική σας η γενιά, απαλλαγμένη από αυτά [τα τραύματα της Κατοχής και του Εμφυλίου], φέρνει μια καινούργια νότα στη λογοτεχνία. Προφορικότητα
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εποχή, της δεκαετίας του 1980, καταργείται η τέχνη ως όπλο και στη θέση της
τοποθετείται η τέχνη ως παιχνίδι. Το πρώτο, λοιπόν, βιβλίο του Ραπτόπουλου
επιλέγεται εδώ ως παράδειγμα μεταιχμιακό, γιατί αν και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις φυγόκεντρες αφηγηματικές τάσεις της προηγούμενης περιόδου, η οποία
σημαδεύτηκε από την αμφισβήτηση στη μορφή και στη θεματολογία της νεοελληνικής αφήγησης, στην ουσία του κυοφορεί τη νέα εποχή της ελαφρότητας, της
άρνησης της ελληνικής λογοτεχνίας, πολιτικής και ιστορίας. Στους καινούργιους
τρόπους κυριαρχεί μια επιστροφή στη χαρά της πλοκής, αλλά και η πανταχού
παρούσα παρωδία,44 η οποία φτάνει κάποτε να εξαντλείται ακριβώς εξαιτίας της
κατάχρησής της. Στην περιγραφή αυτής της αλλαγής συμβάλλει σημαντικά, κατά
τη γνώμη μου, η μελέτη του διαλόγου της νεοελληνικής πεζογραφίας με τον κινηματογράφο, καθώς φωτίζει τα καινούργια αυτά χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας από την πλευρά του διακαλλιτεχνικού διαλόγου. Σε αντίθεση, λοιπόν, με
τις προηγούμενες περιόδους, ο διάλογος της λογοτεχνίας με τον κινηματογράφο
αποκτά συχνότητα, γίνεται με τρόπο φανερό, και όχι πια κρυπτικό, μετατοπίζεται
σαφώς προς την παραγωγή του εμπορικού κινηματογράφου, και μάλιστα του χολλυγουντιανού, ενώ διεξάγεται πλέον με όρους λαϊκής κουλτούρας και όχι υψηλής
τέχνης.

στη γλώσσα, αποφυγή λογοτεχνικών στερεοτύπων, δροσιά, γέλιο, ελαφρότητα, ροκ μουσική.
Βγάζετε έξω καθετί που μπορεί να έχει σχέση με το επίσημο, το τραγικό, το ελεγειακό»∙ βλ. Μένης
Κουμανταρέας, Δημοσθένης Κούρτοβικ, Πέτρος Τατσόπουλος, Αλέξανδρος Ασωνίτης, «Μια συζήτηση για την ελληνική πεζογραφία», Διαβάζω, τχ. 376 (Ιούλ.-Αύγ. 1997), 103-124: 107.
44. Για την «επέλαση της παρωδίας» στη νεοελληνική πεζογραφία από το 1980 και μετά, όπως
και για τη σύνδεσή της με το δυτικό λογοτεχνικό παράδειγμα του μεταμοντερνισμού, βλ. Βαγγέλης
Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεμούς: Άτομο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία,
1974-2017, Αθήνα, Πόλις, 2018, 223-278.
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Η λογοκρισία ως δημιουργικό όριο,
η λογοκρισία ως καταστολή
Οι ταινίες Χάππυ Νταίη (Παντελής Βούλγαρης, 1976)
και Καγκελόπορτα (Δημήτρης Μακρής, 1978)*

Τ

ο κείμενο αφορά τη λογοκρισία δύο ταινιών του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου στην πρώιμη Μεταπολίτευση, Χάππυ Νταίη (1976) του Παντελή
Βούλγαρη και Καγκελόπορτα (1978) του Δημήτρη Μακρή, οι οποίες αντλούν
από τα μυθιστορήματα Λοιμός (1972) και Καγκελόπορτα (1962), αντίστοιχα, του
Αντρέα Φραγκιά. Δημιουργήματα σκηνοθετών με αριστερές πεποιθήσεις, οι εν
λόγω ταινίες διασκευάζουν δύο εμβληματικά, για την Αριστερά, λογοτεχνικά
έργα προκειμένου να πραγματευτούν όψεις της μεταπολεμικής εμπειρίας από
την οπτική των ηττημένων του Εμφυλίου. Η επιλογή των συγκεκριμένων ταινιών
επιτρέπει, μέσα από τις ομοιότητες (αριστερό θέμα, βιβλία του ίδιου λογοτέχνη,
ταινίες του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου) και τις διαφορές τους (κινηματογραφική γλώσσα, πολιτική ρητορεία, τρόπος αξιοποίησης του λογοτεχνικού
πρωτότυπου κ.ά.), να διερευνηθούν οι διαφορετικές λειτουργίες της λογοκρισίας,
αλλά και οι συνέχειες και ασυνέχειες σε επίπεδο θεσμών, πολιτικών πρακτικών
και πολιτισμού ανάμεσα στην πρώιμη Μεταπολίτευση και στις ιστορικές περιόδους που προηγήθηκαν, τη δικτατορία και τη λεγόμενη «καχεκτική δημοκρατία».
Η κατάργηση της λογοκρισίας αποτέλεσε κεντρικό αίτημα της Μεταπολίτευσης, καθώς συνέχισε να είναι ενεργή και μετά την πτώση της Χούντας σε διάφορα
πεδία της δημόσιας σφαίρας και του πολιτισμού, όπως ο Τύπος, οι εκδόσεις, το

* Το κείμενο παρουσιάζει τμήμα της έρευνας που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου «Η λογοκρισία στον κινηματογράφο και τις εικαστικές τέχνες: Η ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά
χρόνια μέχρι σήμερα» (CIVIL). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ.
Σύμβασης Έργου 883.
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τραγούδι, το θέατρο και η τηλεόραση.1 Η περίπτωση του κινηματογράφου, ωστόσο, παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον για δύο σημαντικούς λόγους. Από τη μια,
στη δεκαετία του 1970, ο Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος αναδύθηκε ως μια
πολύ δυναμική και επιδραστική μορφή πολιτικής και καλλιτεχνικής έκφρασης
που ανέτρεψε τις έως τότε αισθητικές και ιδεολογικές αξίες των εγχώριων ταινιών, φέρνοντας στο προσκήνιο, για πρώτη φορά, ρητές αριστερές αφηγήσεις
της Ιστορίας, μέσα από εμβληματικές καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως Ο θίασος (1975) του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Από την άλλη, ο κινηματογράφος στην
Ελλάδα αποτέλεσε ανέκαθεν αντικείμενο όχι μόνο κατασταλτικής, αλλά θεσμοθετημένης, κεντρικά ελεγχόμενης, συστηματικής και ανελλιπούς προληπτικής
λογοκρισίας, οι μηχανισμοί της οποίας εξακολούθησαν να λειτουργούν αδιατάρακτα και στη Μεταπολίτευση.
Η προκατάληψη απέναντι στον κινηματογράφο, ως δυνητικά επικίνδυνο θέαμα για τους νέους, η μαζικότητά του, και η εξαίρεσή του από τις προστατευτικές
διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος περί ελευθερίας του λόγου, που αφορούν
τον Τύπο, τον έθεσαν από νωρίς στο στόχαστρο της κρατικής προληπτικής λογοκρισίας, οι μηχανισμοί και η φιλοσοφία της οποίας διαμορφώθηκαν από το
1925 έως το 1942, με σειρά νομοθετικών διαταγμάτων και αναγκαστικών νόμων επί Πάγκαλου, Μεταξά και Κατοχής (Ν.Δ. 21/09/1925, Α.Ν. 445/1937, Α.Ν.
955/1937, Ν.Δ. 1108/1942). Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο, που έφερε τη σφραγίδα
δικτατορικών και κατοχικών καθεστώτων, παγιώθηκε σχεδόν αναλλοίωτο, με παραλλαγές αυστηροποίησης ή χαλάρωσης στην εφαρμογή του, σε όλη τη μεταπολεμική εποχή μέχρι το 1986, όταν ο ν. 1597/1986, «Προστασία και ανάπτυξη της
κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες
διατάξεις», απαγόρευσε με ρητό τρόπο την προληπτική λογοκρισία των ταινιών.2
Μετά τη δικτατορία, η λογοκρισία του κινηματογράφου συνέχισε να υπάγεται
στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, υπό την εποπτεία όμως του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, αντί του πρωθυπουργού.3 Ακολουθώ1. Για το εύρος και τις μορφές της λογοκρισίας στη Μεταπολίτευση, βλ. Πηνελόπη Πετσίνη και
Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα: Καχεκτική δημοκρατία, Δικτατορία, Μεταπολίτευση, Αθήνα, Καστανιώτης, 2018.
2. Για περαιτέρω συζήτηση του νομοθετικού πλαισίου της κινηματογραφικής λογοκρισίας στην
Ελλάδα, βλ. Γιάννης Γκλαβίνας, «Η “Κυρά Αναστασία” και οι συνταγματάρχες: Η λογοκρισία της
δικτατορίας των συνταγματαρχών στον πολιτισμό και τον δημόσιο λόγο μέσα από το αρχείο της
Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών», Νέα Εστία, τχ. 1864 (Δεκ. 2014), 485-498.
3. Το 1936 η λογοκρισία των ταινιών εντάχθηκε στο Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, μετά
το 1951 στη Γενική Διεύθυνση Τύπου και Πληροφοριών της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, και από
το 1970 έως το 1974 στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών υπό τον πρωθυπουργό∙ βλ.
Γκλαβίνας, ό.π., 486.
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ντας την πρακτική δεκαετιών, προέβλεπε την ύπαρξη πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών που ασκούσαν έλεγχο στο σενάριο και στην τελική κόπια
κάθε ταινίας, προκειμένου να της δοθεί, αρχικά, άδεια λήψης και αργότερα άδεια
προβολής.4 Εκτός από τον έλεγχο της καταλληλότητας των ταινιών για τους ανήλικους, στις αρμοδιότητες των επιτροπών περιλαμβάνονταν η περικοπή πλάνων,
σκηνών και διαλόγων, καθώς και η πλήρης απαγόρευση ενός σεναρίου ή μιας ταινίας με βάση σειρά κοινωνικο-πολιτικών, θρησκευτικών, ηθικών και αισθητικών
κριτηρίων: το επιζήμιο για τη νεότητα περιεχόμενο, η διατάραξη της δημόσιας
τάξης, η προώθηση ανατρεπτικών ιδεών, η δυσφήμιση της χώρας ή άλλων χωρών, η προσβολή των δημοσίων ηθών, η υπονόμευση των υγιών κοινωνικών παραδόσεων του ελληνικού λαού, η προσβολή της χριστιανικής θρησκείας, η απουσία καλλιτεχνικής αξίας και η επιβλαβής επίδραση στην αισθητική ανάπτυξη του
λαού.5 Αν και μετά την πτώση της Χούντας ακολούθησε αισθητή χαλάρωση στην
αυστηρότητα των κρίσεων και σημαντική ανανέωση στη στελέχωση των επιτροπών, με τη συμμετοχή, τα πρώτα χρόνια, ακόμα και ενεργών κινηματογραφιστών
ή κριτικών του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, όπως της Τώνιας Μαρκετάκη
και του Βασίλη Ραφαηλίδη,6 στην πρώιμη Μεταπολίτευση καταγράφεται ένας
αξιοσημείωτος αριθμός λογοκριτικών περιστατικών που αφορούσαν τόσο ελληνικές όσο και ξένες ταινίες. Παράλληλα, έμμεση λογοκρισία ασκήθηκε και από
κρατικούς φορείς χρηματοδότησης και προβολής των εγχώριων ταινιών, δηλαδή
την κρατική δανειοδότηση κινηματογραφιστών,7 το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Οι δύο περιπτώσεις που εξετάζουμε διερευνούν το φαινόμενο της κινηματογραφικής λογοκρισίας στην ευρεία του διάσταση, που περιλαμβάνει προληπτικές
και κατασταλτικές θεσμικές παρεμβάσεις –τυπικές ή ανεπίσημες– οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση στον κινηματογράφο, καθώς και τους τρόπους
αντίδρασης των κινηματογραφιστών, αλλά και τον δημόσιο διάλογο που αναπτύ4. Ο έλεγχος σεναρίων, για να δοθεί άδεια λήψης, αφορούσε τις ελληνικές ταινίες, αλλά και τις
ξένες που γυρίζονταν στην Ελλάδα. Ο έλεγχος της τελικής κόπιας, για να δοθεί άδεια προβολής,
αφορούσε το σύνολο των ταινιών.
5. Βλ. Γιώργος Ανδρίτσος, «Η λογοκρισία στον ελληνικό κινηματογράφο (1945-1974)», στο
Πηνελόπη Πετσίνη και Δημήτρης Χριστόπουλος (επιμ.), Η λογοκρισία στην Ελλάδα, Αθήνα, Ίδρυμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ, 2016, 35-42, και Μαρία Χάλκου, «Κινηματογράφος και λογοκρισία στην Ελλάδα από τα πρώιμα χρόνια έως τη Μεταπολίτευση», στο Π. Πετσίνη και Δ. Χριστόπουλος (επιμ.),
Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα, ό.π., 82-99.
6. Βλ. Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Κινηματογραφική αποτίμηση: Ελληνικός κινηματογράφος 1976-77», Χρονικό ’77, 215-218: 215.
7. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η άρνηση χορήγησης κρατικού δανείου στον Αγγελόπουλο για την ταινία Οι κυνηγοί (1977) τον Φεβρουάριο του 1977∙ βλ. Μπακογιαννόπουλος, ό.π.
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χθηκε γύρω από αυτές, δοκιμάζοντας τις αντοχές προσώπων και πολιτικών χώρων
απέναντι στα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Χάππυ Νταίη (Παντελής Βούλγαρης, 1976): δημιουργική εσωτερίκευση
και υπέρβαση των κανόνων
Το Χάππυ Νταίη, γυρισμένο εξ ολοκλήρου στη Μακρόνησο, αποτελεί την πρώτη
ελληνική ταινία μυθοπλασίας που πραγματεύεται το θέμα της πολιτικής εξορίας.8
Εμπνέεται από το μυθιστόρημα Λοιμός του Αντρέα Φραγκιά, εφόσον αξιοποιεί στοιχεία της υπόθεσης και των αφηγηματικών πρακτικών του (όπως το επεισόδιο της
συλλογής των μυγών, την ανωνυμία των χαρακτήρων και την ασάφεια του χωροχρόνου), αλλά και αποκλίνει σημαντικά από αυτό, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους
στις προπαγανδιστικές τελετές και γιορτές, καθώς και τις θεατρικές παραστάσεις
των κρατουμένων. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976,
όπου απέσπασε σειρά βραβείων (ανάμεσά τους, καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας,
μουσικής, και της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου), ταξίδεψε στο
εξωτερικό (Φεστιβάλ Λοκάρνο και Τορόντο), κατατάχτηκε πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές ταινίες της σεζόν, ενώ σήμερα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ταινίες
του Παντελή Βούλγαρη και του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου γενικότερα.
Σύμφωνα με τον Βούλγαρη, το θέμα της εξορίας τον απασχόλησε από την παιδική και την εφηβική του ακόμη ηλικία, ως μέρος των προβληματισμών του για
τον Εμφύλιο, αν και η ιδέα της ταινίας και η έρευνα για τη Μακρόνησο ξεκίνησαν
μέσα στη δικτατορία. Στη δημιουργία του Χάππυ Νταίη, όμως, καταλυτικός στάθηκε και ο εκτοπισμός του σκηνοθέτη ως πολιτικού εξόριστου στη Γυάρο, κατά
το τελευταίο εξάμηνο της Χούντας, εμπειρία που ενέτεινε την ανάγκη του για
ενασχόληση με το θέμα. Εντούτοις το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, μέσω
του τότε προέδρου του, σκηνοθέτη Γιώργου Τζαβέλα, αρνήθηκε τη χρηματοδότηση, αντιπροτείνοντας τη διασκευή ενός μυθιστορήματος του Καραγάτση ή του
Μυριβήλη. Η αρνητική στάση του Κέντρου αναθεωρήθηκε τελικά με τη μεσολάβηση του Γεωργίου Μαύρου, συνεξόριστου του Βούλγαρη στη Γυάρο, ενώ η
ταινία υποστηρίχτηκε και από το Υπουργείο Άμυνας (επί υπουργίας Ευάγγελου
Αβέρωφ) με 70-75 βοηθητικούς στρατιώτες για κομπάρσους.9
8. Το νησί ως τόπος εξορίας είχε απασχολήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και παλαιότερα,
με την ταινία Το νησί της σιωπής (Λίλα Κουρκουλάκου, 1958), που αναφέρεται στη Σπιναλόγκα.
9. Βλ. Φρίντα Λιάππα, «“Χάππυ Νταίη”: Ο Παντελής Βούλγαρης μιλάει για την τελευταία του
δουλειά», Αντί, περίοδος Β΄, τχ. 45 (Μάιος 1976), 46-47∙ Ηλίας Μαγκλίνης, «Παντελής Βούλγαρης:
Μεγαλώσαμε όλοι με τα βιβλία του Α. Φραγκιά», Διαβάζω, τχ. 426 (Φεβρ. 2002), 107-110∙ Μαρία-
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Προϋπόθεση για την κρατική χρηματοδότηση, ωστόσο, αποτέλεσε μια σειρά
από περιοριστικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε να αφαιρεθούν
όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δηλωτικά του χώρου,
του χρόνου και των προσώπων. O Βούλγαρης έλαβε από το Κέντρο μια λίστα με
όσα όφειλε να αποφύγει, όπως η ελληνική σημαία, τα εθνόσημα των αξιωματικών
και των οπλιτών, το καλυμμαύκι του παπά, το όνομα της βασίλισσας Φρειδερίκης και οι αρχαιοπρεπείς αμφιέσεις.10 «Τα μόνα αναγνωρίσιμα στοιχεία πλέον»,
σημειώνει ο σκηνοθέτης, «ήταν το νησί και η γλώσσα».11 Όπως είναι φανερό, η
λίστα επιχειρούσε να απαλείψει όλα τα ίχνη που συνέδεαν τη χώρα, τις ένοπλες
δυνάμεις της, την Εκκλησία της, την πολιτική ηγεσία της και την Ιστορία της με
τη συνθήκη ενός στρατοπέδου ταπείνωσης, απανθρωπιάς και εξανδραποδισμού.
Έτσι, τα όρια της ανοχής του κρατικού θεσμού χρηματοδότησης ταινιών δεν αφορούσαν την ίδια τη συνθήκη που θα απεικονιζόταν, αλλά την αναγνώρισή της ως
μέρους της ελληνικής εμπειρίας.
Ο Βούλγαρης, εξηγώντας τους λόγους συναίνεσης σε μια τέτοια παρέμβαση,
αναφέρει χαρακτηριστικά: «είχα να επιλέξω ανάμεσα στο να αρνηθώ και να μην
κάνω την ταινία ή να δεχθώ και να την κάνω. […] Δηλαδή […] ελίχθηκα […] προκειμένου να γίνει η ταινία».12 «Στον Λοιμό», διευκρινίζει, «βρήκα τον τρόπο να
ελιχθώ διαχρονικά», προκειμένου να μην ταυτιστεί το θέμα «με τη συγκεκριμένη
εμπειρία της Μακρονήσου […] και να το ανοίξω σε ένα στρατόπεδο στο πουθενά.
Στην τρέλα και στη βία και στην παράνοια ενός τέτοιου στρατοπέδου».13 Ο Βούλγαρης, μάλιστα, όπως είναι εμφανές σε συνέντευξή του, προσέλαβε την α-τοπικότητα και την α-χρονικότητα της αφήγησης του Λοιμού ως τέχνασμα του Φραγκιά
για να παρακάμψει τη λογοκρισία τον καιρό της δικτατορίας.14 Ταυτόχρονα, όμως,
όπως ο ίδιος αποκαλύπτει, ο Λοιμός λειτούργησε και ως το «πολύτιμο»15 εκείνο
Νεκταρία Καραστεργίου, «Πολιτικές της προβολής: Μνήμη και Ιστορία στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο (ΝΕΚ)», πτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος, 2003-2004, 39-41, και Ηλίας Φραγκούλης, «Παντελής
Βούλγαρης: “Μ’ άρεσε εδώ που έμενα…”», Free Cinema, χ.χ., διαθέσιμο στο http://freecinema.gr/
(τελευταία επίσκεψη, 31.3.2021).
10. Αντώνης Μοσχοβάκης, «Παντελής Βούλγαρης: Ο υποβλητικός ρεαλισμός», στο Μπάμπης
Κολώνιας (επιμ.), Παντελής Βούλγαρης, Αθήνα, Αιγόκερως, 2002, 13-33: 20∙ Μαγκλίνης, ό.π., 107110, και Καραστεργίου, ό.π., 39-41.
11. Μαγκλίνης, ό.π., 108.
12. Καραστεργίου, ό.π., 39.
13. Ηλίας Γιαννακάκης, Τοπία της σιωπής: Βούλγαρης, μνήμες εξορίας, Περίπλους, ΕΡΤ, 20092010.
14. Μαγκλίνης, ό.π., 108.
15. Γιαννακάκης, ό.π.
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αφηγηματικό πρότυπο που του επέτρεψε να εμβαθύνει στο θέμα του: «Διαβάζοντας
το βιβλίο είδα ότι η λύση της απόδοσης μιας διαχρονικής αλλοτρίωσης του ανθρώπινου ευτελισμού όπου δεν κατονομάζεις τα πράγματα, […] ήταν αυτή που έπρεπε
να ακολουθήσω κι εγώ. Μου έδινε μια ελευθερία, κυρίως να μπω πιο βαθιά μέσα
στο θέμα μου».16
Επομένως, βασικά αφηγηματικά και αισθητικά χαρακτηριστικά της ταινίας
–το άχρονο, το άτοπο, η ανωνυμία, η αφαίρεση, η αποστασιοποίηση– τα οποία,
όπως θα δούμε, επαινέθηκαν από την κριτική, τόσο της εποχής όσο και αργότερα, και τα οποία ο Βούλγαρης υιοθέτησε και μετέτρεψε σε οργανικό μέρος
του έργου του, ήταν αποτέλεσμα, όχι απλώς ή μόνο συνειδητών επιλογών, αλλά
συγχρόνως εξωτερικής οριοθέτησης και δικής του δημιουργικής αναμέτρησης με
τα λογοκριτικά όρια. Ακολουθώντας τους δοσμένους περιορισμούς και συμπορευόμενος με την αλληγορική αφήγηση του Φραγκιά, ο Βούλγαρης ενέγραψε
δημιουργικά τη λογοκρισία στα εκφραστικά μέσα και στη μορφή της ταινίας του.
Έτσι, το Χάππυ Νταίη αποτελεί μέρος μιας τάσης ταινιών του Νέου Ελληνικού
Κινηματογράφου, που εγκαινιάστηκε μέσα στη Χούντα από τις Μέρες του ’36
(Αγγελόπουλος, 1972)∙ πρόκειται για ταινίες οι οποίες υιοθέτησαν μια κρυπτική
και αποστασιοποιημένη γλώσσα που τους επέτρεψε, χωρίς ανυπέρβλητα εμπόδια
από τη λογοκρισία, να αρθρώσουν αριστερές κινηματογραφικές αφηγήσεις για
θέματα του πρόσφατου τραυματικού παρελθόντος, αφηγήσεις που έως τότε ήταν
εξοστρακισμένες από τη δημόσια σφαίρα.17 Ενίοτε δε, όπως το Χάππυ Νταίη και
οι Μέρες του ’36, να θίξουν και ζητήματα που αφορούν τον αυταρχισμό και τον
πατερναλισμό της εξουσίας, έκφραση του πλέγματος επιτήρησης και πειθάρχησης της οποίας είναι και η λογοκρισία.18
Ταυτόχρονα όμως είναι φανερό ότι το Χάππυ Νταίη επιχείρησε την υπέρβαση των δοσμένων ορίων και αναζήτησε τρόπους έκφρασης που υπονομεύουν τη
λογική της εσωτερίκευσης, της απόκρυψης και των αποσιωπήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρχή της ταινίας, όπου εμφανίζεται η
16. Μαγκλίνης, ό.π., 109.
17. Π.χ. Ο θίασος (Αγγελόπουλος, 1975), Μάης (Τάσος Ψαρράς, 1976) και Οι κυνηγοί (Αγγελόπουλος, 1977).
18. Η καταφυγή σε μια αλληγορική ή κρυπτική γλώσσα που διερεύνησε όψεις του αυταρχισμού
και της επιτηρητικής διάστασης της εξουσίας ήταν μια ευρύτερη τάση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, ανεξαρτήτως ιστορικού θέματος (π.χ. Αναπαράσταση [Αγγελόπουλος, 1970], Ευδοκία
[Αλέξης Δαμιανός, 1971], Το προξενιό της Άννας [Βούλγαρης, 1972], Η διαδικασία [Δήμος Θέος,
1976], Προμηθέας σε δεύτερο πρόσωπο [Κώστας Φέρρης, 1975], Ευρυδίκη ΒΑ 2037 [Νίκος Νικολαΐδης, 1975], κ.ά.). Για μια συνολική θεώρηση του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου και τη σχέση
του με την πολιτική, βλ. Στάθης Βαλούκος, Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος (1965-1981): Ιστορία
και πολιτική, Αθήνα, Αιγόκερως, 2011.
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(επιβεβλημένη;) διευκρίνιση ότι «ο χώρος της ταινίας, ο χρόνος και τα πρόσωπα
είναι φανταστικά» (εικ. 1).

Εικ. 1. Η διευκρινιστική δήλωση στην έναρξη του Χάππυ Νταίη.

Εκτός από την αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια ότι από τη συγκεκριμένη διατύπωση
απουσιάζουν «τα γεγονότα», η εναρκτήρια δήλωση έρχεται σε αντίφαση όχι μόνο
με το περιεχόμενο της ταινίας, αλλά και με τη γνώση και τις προσδοκίες που μοιραζόταν το κοινό, λειτουργώντας, όπως και ο τίτλος Χάππυ Νταίη («Ευτυχισμένη
Μέρα»), με τρόπο τελικά ειρωνικό. Η δήλωση αρνείται την ύπαρξη του τόπου,
ενός τόπου όμως πολύ συγκεκριμένου και κυριολεκτικού, καθώς η ταινία εικονογραφεί το φυσικό τοπίο της Μακρονήσου, αναγνωρίσιμο σε όσους πέρασαν από
εκεί, αλλά και εκ των προτέρων γνωστό –ακόμα και πολυδιαφημισμένο– στο κοινό. Μολονότι ο σκηνοθέτης, σε συνέντευξή του, αναφέρεται στον φόβο του ότι ο
πραγματικός χώρος είχε τη δύναμη να επιβληθεί, να ξεπεράσει τα μυθοπλαστικά
γεγονότα και «να μείνει ξένος με αυτά», με αποτέλεσμα να περιορίσει τις λήψεις
στις «αναγκαίες περιοχές» και τις «βασικές τοποθεσίες»,19 ο τόπος στην ταινία
πρωταγωνιστεί, στοιχειώνοντας την αφήγηση, είτε με την αδιαμφισβήτητη υλικότητά του είτε ως εδραιωμένη πεποίθηση στη συνείδηση των θεατών. Το τραγούδι,
άλλωστε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ερμήνευσε στο κλείσιμο του Φεστιβάλ
–αφού προηγουμένως αρνήθηκε να λάβει το βραβείο καλύτερης μουσικής για
19. Λιάππα, ό.π., 46.
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το Χάππυ Νταίη–, και το οποίο είχε αφαιρεθεί από την ταινία στο τελικό μοντάζ,
ονομάζει ρητά τη Μακρόνησο,20 διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την ταυτότητα
του χώρου και τον τρόπο πρόσληψής του από το κοινό.
Επιπλέον, είναι εμφανές ότι πολλά στοιχεία της εικονογραφίας της ταινίας
παραπέμπουν ανοιχτά σε αληθινές εικόνες και σε πραγματικά γεγονότα της Μακρονήσου, όπως η παράταξη των σκηνών των εξόριστων (ο Φραγκιάς αντίθετα
περιγράφει υπόγεια καταλύματα που θυμίζουν τάφους), η άφιξη της υψηλής προσκεκλημένης και η περιφορά της στα χέρια από τους κρατούμενους, που υπαινίσσονται τη βασίλισσα Φρειδερίκη (αναγνωρίσιμη και από τις δύο κόρες της, όπως
αναφέρει ο Αντώνης Μοσχοβάκης),21 ή οι θεατρικές παραστάσεις, στοιχεία που
αποκλίνουν από το λογοτεχνικό πρωτότυπο. Ο Βούλγαρης επικαλείται λεπτομερή ιστορική έρευνα βασισμένη κυρίως στο φωτογραφικό και ευρύτερο αρχείο του
Νίκου Μάργαρη (εφημερίδες, γράμματα, έντυπα), καθώς και στο δίτομο έργο του
Ιστορία της Μακρονήσου,22 που κυκλοφόρησε το 1966 και αποτελεί έργο αναφοράς για τη Μακρόνησο. Για τεράστιο συγκεντρωμένο υλικό σχετικά με το θέμα,
που ανακάλυψε στο σπίτι του Βούλγαρη η Ασφάλεια όταν τον συνέλαβε τον Ιανουάριο του 1974, κάνει λόγο και η εφ. Αυγή στην κριτική της για την ταινία.23
Κατά δήλωση του σκηνοθέτη, η έρευνα αφορούσε και τις θεατρικές παραστάσεις,
που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο Χάππυ Νταίη. Με τον γνωστό σκιτσογράφο Γιάννη Καλαϊτζή, που επιμελήθηκε το σκηνογραφικό και ενδυματολογικό
μέρος της ταινίας, αποφάσισαν τα σκηνικά –ειδικά των γιορτών– να κινούνται
«ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το σουρεαλιστικό», στη βάση μαρτυριών. Ο Βούλγαρης αναφέρει: «Υπήρχε ολόκληρη μελέτη […] αφού από εκεί είχαν περάσει
Κατράκης, Κούνδουρος, Βέγγος, Τάσος Ζωγράφος και τόσοι άλλοι καλλιτέχνες
που ανέβαζαν θεατρικά και έκαναν σκηνογραφίες στα χρόνια της εξορίας».24
Ο Μοσχοβάκης25 εντοπίζει μια σειρά από επιπλέον πραγματικά στοιχεία που
παρεισφρέουν «ατόφια» στο ηχοτοπίο και στην εικόνα της ταινίας: Η επίκληση
20. Βλ. Ελευθεροτυπία, 5.10.1976. Πρόκειται για το τραγούδι «Σχόλιο», που, αν και ακούγεται στην ταινία μόνο ως ορχηστρικό, περιλαμβάνεται στον δίσκο Happy Day (Lyra, 1976): «Τηνε
λένε Μακρονήσι | Ο λαός έχει νικήσει […] | Γύρω στο ’48 | Πέρασα από ’κεί και ’γώ | Ήταν μέρες
φοβερές | Η Μακρόνησος που λες | […] | Μες το φιλμ του Παντελή | Νιώθω πρώτη μου φορά | Τι
σημαίνουν όλα αυτά».
21. Μοσχοβάκης, ό.π., 18.
22. Λιάππα, ό.π., 46∙ Γιαννακάκης, ό.π.
23. Βλ. Η Αυγή, 22.9.1976.
24. Βασιλική Τζεβελέκου, «Ο κινηματογραφικός Γιάννης Καλαϊτζής», Η Εφημερίδα των
Συντακτών, 21.2.2016, https://www.efsyn.gr/afieromata/gia-ton-gianni-kalaitzi/59387_o-kinimatografikos-giannis-kalaitzis.
25. Μοσχοβάκης, ό.π.
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«πατέρα συγχώρεσέ με» που απευθύνεται στον διοικητή του στρατοπέδου· ο χαρακτηρισμός της υψηλής επισκέπτριας ως «μάνας», που, στην πραγματικότητα, αφορούσε τη Φρειδερίκη· οι ομιλίες αποκήρυξης φρονημάτων των «ανανηψάντων»·
οι νυχτερινές επιδρομές στις σκηνές (στοιχείο που αναφέρεται και στον Λοιμό)·26
το τραγούδι «Πιστέψαμε σε λόγια πλάνα», που αποτελούσε τον ύμνο των «ανανηψάντων»· το καψώνι με τη μεταφορά πέτρας· το στήσιμο στην αποβάθρα των νεοφερμένων (επίσης περιέχεται στον Λοιμό)· και οι ανακρίσεις. Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς και τα σπαράγματα αυθεντικών κτιρίων και υποδομών (π.χ. το θέατρο), τα συρματοπλέγματα, την έπαρση της σημαίας, το μεγάλο πέτρινο λιοντάρι
ως νύξη για την κατασκευή γλυπτών από τους εξόριστους και την έντονη παρουσία
τους στον δημόσιο χώρο, ή τον λευκό ναΐσκο που εμφανίζεται συχνά στο φόντο της
δράσης και παραπέμπει στον Άγιο Αντώνιο της Μακρονήσου. Ωστόσο, δεν είναι
μόνο οι πραγματικές αναφορές που δημιουργούν ρωγμές στην αοριστία που θέλησε να επιβάλει η λογοκρισία του Κέντρου, αλλά και οι συνειρμοί που δημιουργεί
η κινηματογραφική εικόνα και που εκθέτουν τον λογοκριτή. Έτσι, προκειμένου
να απαλειφθεί η ελληνική σημαία, έχει αντικατασταθεί από μια άλλη λευκή, που
αντί σταυρού την καλύπτει ένα μεγάλο μαύρο Χ, ένα Χ που παραπέμπει όχι στο μη
υπαρκτό, αλλά στο διαγραμμένο, το ανεπιθύμητο, το λάθος, το απαγορευμένο. Αργότερα, όταν η αμφιλεγόμενη μορφή του παπά κρατάει το πανί της σημαίας ανοικτό
και κολλημένο στο σώμα του, σε μια συμβολική χειρονομία που υπαινίσσεται τη
σταύρωση και το μαρτύριο, το Χ ανανοηματοδοτείται επανακτώντας την αποσιωπημένη ιδιότητα του σταυρού (εικ. 2).
Έτσι, ο υπαινιγμός, η αμφισημία και η αλληγορία καθίστανται κεντρικά αφηγηματικά και αναπαραστατικά εργαλεία της ταινίας. Αφήνοντας την ιστορικότητα να διαρρεύσει μέσα από ρωγμές που επιτυγχάνει στην ασάφεια του χωροχρόνου και την ανωνυμία των εμπλεκόμενων προσώπων, το Χάππυ Νταίη επιχειρεί
να διαχειριστεί το ιστορικό τραύμα ισορροπώντας επιδέξια ανάμεσα στο ρητό και
το υπόρρητο.

Καγκελόπορτα (Δημήτρης Μακρής, 1978): καταστολή και ακτιβισμός
Η μεταφορά της Καγκελόπορτας στον κινηματογράφο ανακοινώθηκε για πρώτη
φορά τον Ιανουάριο του 1965 από την εταιρεία Αφοί Ρουσσόπουλοι – Λαζαρίδης – Σαρρής – Ψαρράς, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου και με (πιθανό)
πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Φιλοδοξία των συντελεστών ήταν να απο26. Αντρέας Φραγκιάς, Λοιμός, Αθήνα, Κέδρος, 1972, 33-36.
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Εικ. 2. Στο Χάππυ Νταίη ο σταυρός της σημαίας έχει αντικατασταθεί από ένα Χ.

τελέσει μια ποιοτική παραγωγή με σεβασμό απέναντι σε «ένα από τα σημαντικότερα μεταπολεμικά έργα της λογοτεχνίας μας», που θα υπερέβαινε τις τρεις
ώρες διάρκειας και θα εκπροσωπούσε τον ελληνικό κινηματογράφο στα διεθνή
φεστιβάλ.27 Η πρόθεση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της επιτυχίας που γνώρισε η
έκδοση του μυθιστορήματος το 1962 από την Επιθεώρηση Τέχνης και της φιλελευθεροποίησης στη δημόσια σφαίρα μετά την άνοδο στην εξουσία της Ένωσης
Κέντρου. Όμως, όπως πολλά εγχειρήματα ή αιτήματα της δεκαετίας του 1960 τα
οποία έμειναν ανεκπλήρωτα και επανήλθαν με σφοδρότητα στη Μεταπολίτευση,
έτσι και η Καγκελόπορτα έγινε ταινία τελικά το 1978, ως ανεξάρτητη παραγωγή,
από τον Δημήτρη Μακρή –αφού είχε και προηγούμενα αποπειραθεί να τη γυρίσει,
ανεπιτυχώς λόγω της Χούντας–,28 με πρωταγωνιστή έναν άλλον ζεν πρεμιέ του
Παλιού Ελληνικού Κινηματογράφου, τον Φαίδωνα Γεωργίτση.
Η Καγκελόπορτα ξεκίνησε την καριέρα της χωρίς δυσκολίες: Προβλήθηκε ανεμπόδιστα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1978 και στο Φεστιβάλ του
Ρότερνταμ, και επρόκειτο να ταξιδέψει στις Κάννες. Το πρόβλημα ανέκυψε τον
Φεβρουάριο του 1979 όταν, ενώ είχε ήδη λάβει άδεια προβολής για τις αίθουσες, για ηλικίες άνω των 17 ετών και χωρίς περικοπές, ο Μακρής προσέφυγε στη
Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Ταινιών για τη μείωση του ορίου ακαταλλη27. Βλ. Η Αυγή, 30.1.1965.
28. Βλ. Η Αυγή, 17.9.1978.
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λότητας από τα 17 στα 13 χρόνια. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή όμως ανέτρεψε τα
δεδομένα, αρχικά εισηγούμενη την πλήρη απαγόρευση της ταινίας και αποφασίζοντας τελικά εκτεταμένες περικοπές (περίπου μισής ώρας), που αφορούσαν
διαλόγους («βωμολοχίες»), τολμηρό ερωτικό περιεχόμενο, και σκηνές ύποπτες
για «αναμόχλευση των παθών».29 Οι τελευταίες ήταν σκηνές όπου εμφανιζόταν
μια προεκλογική γιγαντοαφίσα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ακουγόταν το
τραγούδι «Έρχεται ο Καραμανλής»30 και εικονίζονταν πυροβολισμοί ανταρτών
του Εμφυλίου από τον στρατό.31
Η αντίδραση του Μακρή ήταν να παραιτηθεί από την προσφυγή, να καταγγείλει δημόσια τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τύπου και Πληροφοριών,
Νίκο Δεληπέτρο, για αυθαίρετη παρέμβαση, και να δηλώσει ότι κάτω από αυτές τις αυταρχικές και σκοταδιστικές συνθήκες αρνείται να προβληθεί η ταινία.
Ως ένδειξη αντίστασης όμως, στις 17 Φεβρουαρίου προχώρησε στην προβολή
της Καγκελόπορτας με βάση την άδεια της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, που δεν
προέβλεπε περικοπές. Η ταινία προβλήθηκε κανονικά επί τρεις μέρες σε εννιά
αίθουσες, κόβοντας 15.000 εισιτήρια. Την πρώτη μέρα, μάλιστα, σε κινηματογράφο των Αμπελοκήπων, μαζί με το κοινό παρακολούθησαν την προβολή και
οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μελίνα Μερκούρη και Σπύρος Πλασκοβίτης, «που
διαβεβαίωσαν τον σκηνοθέτη ότι σε περίπτωση που η λογοκρισία προχωρήσει σε
περικοπές της ταινίας θα επέμβουν με κάθε μέσο και θα την υπερασπιστούν».32
Ωστόσο, στις 19 Φεβρουαρίου, με ένταλμα εισαγγελέα, και παρά το γεγονός ότι
στην αίθουσα δεν υπήρχαν ανήλικοι, επενέβη η αστυνομία, με αποτέλεσμα τη διακοπή των προβολών, την κατάσχεση της ταινίας33 και την προσαγωγή στο αυτόφωρο πέντε αιθουσαρχών (των κινηματογράφων Άνεσις, Παγκράτιον, Αλκυονίς,
Μπροντγουαίη και Αμαλία), όπου τους ασκήθηκε δίωξη για παράνομη προβολή
29. Αναλυτικά για το επιχείρημα της «αναμόχλευσης των παθών» στη μεταπολιτευτική περίοδο,
βλ. Μάνος Αυγερίδης, Ελένη Κούκη, Μάγδα Φυτιλή, «Αναμοχλεύοντας τα πάθη: Τα όρια του πολιτικού λόγου για την Εθνική Αντίσταση», Αρχειοτάξιο, τχ. 22 (Νοέμ. 2020), 77-92, και Πηνελόπη
Πετσίνη, «Από τον “κατευνασμό των πολιτικών παθών” στη “δεξιά κουλτούρα”: Μάχες της μνήμης
και πολιτική λογοκρισία στη Μεταπολίτευση», Αρχειοτάξιο, τχ. 22 (Νοέμ. 2020), 93-114.
30. Τραγούδι-εμβατήριο του Άρη Γκρούεζα (1966) για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, το οποίο
κυκλοφόρησε μετά τη φυγή του πολιτικού στο Παρίσι.
31. Βλ. Η Αυγή, 17.2.1979, Το Βήμα, 22.2.1979, και Τα Νέα, 23.2.1979.
32. Βλ. Ελευθεροτυπία, 19.2.1979.
33. Σύμφωνα την Πρωινή Ελευθεροτυπία (21.2.1979) η κατάσχεση έγινε στους κινηματογράφους Άνεσις και Αμαλία, όπου η αστυνομία δεν σταμάτησε την απογευματινή προβολή, αλλά έδωσε
εντολή να μην κοπούν άλλα εισιτήρια και έκλεισε τα ταμεία. Κατά Το Βήμα (22.2.1979), στους υπόλοιπους κινηματογράφους όργανα της τάξης αφαίρεσαν τις μισές μπομπίνες της ταινίας ώστε να μη
μπορεί να συνεχιστεί η προβολή, ενώ σύμφωνα με την Ελευθεροτυπία (21.2.1979) οι θεατές πήραν
πίσω το αντίτιμο των εισιτηρίων και διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την κατάσχεση.
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ταινίας, ενώ ο Μακρής παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα αυτοβούλως και
αφέθηκε ελεύθερος.34
Πριν από την παρέμβαση της αστυνομίας, και επί τέσσερις ημέρες, είχε διεξαχθεί δημόσια διαμάχη ανάμεσα στους Δεληπέτρο και Μακρή. Ο Μακρής μίλησε
για αντιδημοκρατική, αυταρχική και σκοταδιστική παρέμβαση της κυβέρνησης,
που με πρόσχημα την ηθική και την «αναμόχλευση των παθών» αλλοίωνε την
αισθητική και στοχοποιούσε το ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο της ταινίας,
φιμώνοντας την ελεύθερη έκφραση και στρεφόμενη «ενάντια στο σύνολο της
παραγωγής του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου». Χαρακτήρισε την ενέργεια
«καθαρά πολιτική», καθώς παρενέβη στα σημεία «που θίγουν τις ιδεολογικές και
πολιτικές σκοπιμότητες του κυβερνώντος κόμματος».35 Από την πλευρά του, ο
Δεληπέτρος κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι, προκειμένου να λάβει η ταινία ευνοϊκότερο βαθμό καταλληλότητας, «μόνος του είχε ζητήσει να γίνουν περικοπές»,
ενώ «εμφανίζεται τώρα ως αδιάλλακτος αντίπαλος της ιδέας να γίνει οποιαδήποτε περικοπή».36 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός των ταινιών ως «ακατάλληλων» ήταν ανέκαθεν ένα σοβαρό πρόβλημα για παραγωγούς και διανομείς,
και ένας έμμεσος τρόπος λογοκρισίας, καθώς περιόριζε δραστικά το κοινό, καταφέρνοντας ταυτόχρονα ισχυρό πλήγμα στα έσοδα των ταινιών. Έτσι, το αίτημα
των παραγωγών/διανομέων προς τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή για επανεξέταση
της καταλληλότητας, συνοδευόμενο με την οικειοθελή αποδοχή περικοπών εκ
μέρους τους, ήταν πάγια πρακτική, την οποία όμως δεν γνωρίζουμε αν ο Μακρής
ακολούθησε. Ο Δεληπέτρος ωστόσο αποδέχτηκε ότι το θέμα δεν αφορούσε μόνο
το ηθικό σκέλος της ταινίας με τις «φοβερές βωμολοχίες», αλλά και το πολιτικό.
Υποστήριξε ότι την ανάγκη αποφυγής της αναμόχλευσης των παθών του παρελθόντος δεν την αποδοκίμαζε μόνο η κυβερνητική παράταξη, αλλά τη συμμερίζονταν οι περισσότεροι παράγοντες του δημόσιου βίου, και «κατά συνέπεια […] δεν
αποτελ[ούσε] στενά κομματική πολιτική».37 Συγχρόνως, κατηγόρησε την ταινία
ότι επιχειρούσε μια ανεπίτρεπτη πλαστογράφηση του παρόντος, «συνδέοντας
τη μεταδικτατορική Ελλάδα με εκτελέσεις ελλήνων πολιτών από τον Ελληνικό
Στρατό».38
Εκτός από την τολμηρότητα των ερωτικών σκηνών, τον ρεαλιστικό διάλογο
(τις βωμολοχίες), και –σε αντίθεση με το Χάππυ Νταίη– τη ρητή παρουσίαση
34. Βλ. Η Αυγή, 17.2.1979, 22.2.1979, Ελευθεροτυπία, 17.2.1979, 19.2.1979, 21.2.1979, 22.2.1979,
Πρωινή Ελευθεροτυπία, 17.2.1979, Το Βήμα, 22.2.1979, και Τα Νέα, 23.2.1979.
35. Βλ. Η Αυγή, 17.2.1979, και Πρωινή Ελευθεροτυπία, 17.2.1979.
36. Βλ. Το Βήμα, 22.2.1979.
37. Βλ. Το Βήμα, 22.2.1979.
38. Βλ. Πρωινή Ελευθεροτυπία, 20.2.1979.
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των πολιτικών υποκειμένων (του Καραμανλή, των ανταρτών, του στρατού), η
παραπάνω επισήμανση του Δεληπέτρου αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία
της όλης διένεξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της ταινίας στην υπόθεση του πρωτότυπου έργου ήταν η απόπειρα
επικαιροποίησής του και η μεταφορά της δράσης από τη μετεμφυλιακή στη μεταδικτατορική Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα στην προεκλογική περίοδο του 1977.
Παράλληλα, η ταινία επιχειρούσε να ενθέσει το παρελθόν στο παρόν για να καταδείξει πόσο ζωντανό ήταν στη δεδομένη συγκυρία το τραύμα του Εμφυλίου.
Όπως παρατηρούν πολλοί κριτικοί της εποχής,39 στην Καγκελόπορτα ο Μακρής
δανείστηκε την πρακτική του Αγγελόπουλου να τοποθετεί μέσα στο ίδιο πλάνο
δύο χρονικότητες, δύο διαφορετικές ιστορικές εποχές, μεταπηδώντας από τη μια
στην άλλη χωρίς να τις οριοθετεί με σαφήνεια (εικ. 3). H οπτική συνύπαρξη των
δύο εποχών, του Εμφυλίου και της Μεταπολίτευσης, και η ασάφεια του χρόνου
στον οποίο διαδραματίζονται ορισμένα γεγονότα, αποτελούν ένα ισχυρό εξ αριστερών πολιτικό σχόλιο της ταινίας, που αναδιατυπώνει αριστερές προσεγγίσεις
περί επιβιώσεων του μετεμφυλιακού κράτους στη Μεταπολίτευση.40
Ο Μακρής, απαντώντας στις αιτιάσεις του Δεληπέτρου περί ηθικής και βωμολοχιών, υποστήριξε ότι η απομόνωση των λέξεων αλλοιώνει το νόημα και «αν
στον χρυσό αιώνα του Περικλή ο κ. Δεληπέτρος ήταν λογοκριτής, σήμερα δεν
θα ξέραμε τον Αριστοφάνη», τονίζοντας ταυτόχρονα τη σιωπή της λογοκρισίας
«στις περιπτώσεις των πορνοκατασκευασμάτων».41 Ως προς το πολιτικό σκέλος,
εστίασε στην έλλειψη κινηματογραφικής παιδείας του Δεληπέτρου, που τον καθιστούσε ακατάλληλο για κριτή ταινιών, καθώς δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί
τη χρήση των φλας μπακ, νομίζοντας ότι οι εκτελέσεις λαμβάνουν χώρα στο παρόν.42 Τέλος, επιτέθηκε στην υποκρισία των υπευθύνων, που «καταλαβαίνουν
πολύ καλά ότι το φιλμ είναι διαχρονικό και ότι ο αντάρτης δεν τουφεκίζεται επί
εποχής Καραμανλή», αλλά τους ενοχλεί «αφάνταστα το γεγονός ότι η ταινία δείχνει πόσο αναλλοίωτη έχει μείνει η πολιτική φύση της Δεξιάς τα τελευταία 30
χρόνια».43
39. Π.χ. Μιχάλης Δημόπουλος και Μανόλης Κούκιος, «Μπροστά στην καγκελόπορτα», Σύγχρονος Κινηματογράφος, τχ. 20 (Φεβρ.-Μάιος 1979), 29-30.
40. Βλ. ενδεικτικά μερικούς πρωτοσέλιδους τίτλους του Ριζοσπάστη: «Η κυβέρνηση φορέας
και τροφοδότης του αντικομμουνισμού», Ριζοσπάστης, 20.1.1977∙ «Το παρακράτος κλιμακώνει τη
δράση του», Ριζοσπάστης, 30.1.1977∙ «Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την αποχαλίνωση του παρακράτους», Ριζοσπάστης, 2.2.1977.
41. Βλ. Ελευθεροτυπία, 19.2.1979.
42. Ό.π.
43. Βλ. Ριζοσπάστης, 22.2.1979.
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Εικ. 3. Το παρελθόν επιβιώνει στο παρόν: στρατοδικείο του Εμφυλίου το 1977
στην Καγκελόπορτα.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο που έθεσε σε δοκιμασία τα όρια της ανοχής, όχι μόνο των κρατικών θεσμών και των κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά
και του Μάνου Χατζιδάκι, διευθυντή του Τρίτου Προγράμματος του κρατικού
ραδιοφώνου, με έντονη δημόσια παρουσία εκείνη την εποχή. Ο Μακρής έδωσε ολιγόλεπτη συνέντευξη στο Τρίτο Πρόγραμμα στην εκπομπή «Καθημερινά»,
όπου κατήγγειλε τον θεσμό της λογοκρισίας ως «σκοταδιστικό» και τον Δεληπέτρο ως «καραμανλικότερο του Καραμανλή», και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να
διεθνοποιήσει το πρόβλημα, καταγγέλλοντάς το στην Ευρώπη. Ο Χατζιδάκις, είτε
μετά από πιέσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία, όπως διαβεβαίωσε, παρενέβη
την επόμενη μέρα από την ίδια εκπομπή, για να ζητήσει συγνώμη από τον «φίλο»
του κ. Δεληπέτρο και από το κοινό για τη μετάδοση της «ανεπίτρεπτη[ς] σε ύφος
και περιεχόμενο ομιλία[ς] του σκηνοθέτη». Τόνισε ότι αυτό που «επέτρεψε στον
κύριο αυτό να πει τα όσα είπε και όπως τα είπε» ήταν η έλλειψη «οποιασδήποτε
λογοκρισίας στο Τρίτο», για να καταλήξει ότι «η περίπτωσή του» δεν του «αλλάζει την πεποίθηση ότι καλώς» δεν εφαρμόζεται λογοκρισία στον σταθμό, αλλά
αν γνώριζε εκ των προτέρων τι ήθελε να πει, «σε καμιά περίπτωση δεν θα του
επέτρεπ[ε] να μιλήσει», χωρίς μάλιστα να αισθάνεται το «ελάχιστο ίχνος ενοχής»
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για άσκηση λογοκρισίας.44 Η δημόσια αποδοκιμασία του Μακρή από τον Χατζιδάκι, την επόμενη μάλιστα της αστυνομικής επέμβασης, σχολιάστηκε αρνητικά
από τον αριστερό Τύπο ως «εκτός χρόνου επιβεβαίωση της λογοκρισίας» και ως
ενέργεια ασυμβίβαστη με την ελευθερία που ο ίδιος ο Χατζιδάκις παρείχε στους
συνεργάτες του.45
Στη δίκη των πέντε αιθουσαρχών, που ακολούθησε, συνήγορος ήταν ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ παραβρέθηκαν ως μάρτυρες υπεράσπισης πολλοί καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και
διανοούμενοι, ανάμεσά τους οι Μελίνα Μερκούρη, Παύλος Ζάννας, Θόδωρος
Αγγελόπουλος, Νίκος Κούνδουρος, Θανάσης Ρεντζής και Τίμος Περλέγκας. «Η
προσέλευση των μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη», έγραψε η Αυγή, «θύμισε περίοδο Χούντας».46 Τελικά το δικαστήριο αθώωσε τους υπεύθυνους των αιθουσών,
δεχόμενο ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν λάβει γνώση της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής (καθώς η επίσημη κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους
έγινε την τρίτη μέρα των προβολών), και ζήτησε να επιστραφούν στον σκηνοθέτη
οι κατασχεμένες κόπιες. Κατόπιν, η ταινία, αν και σε κάποιο νομικό κενό,47 συνέχισε κανονικά τις προβολές της, με βάση την άδεια της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής
που προέβλεπε καταλληλότητα για άτομα άνω των 17 ετών χωρίς περικοπές.48
Το όλο περιστατικό στάθηκε αφορμή για την ευρύτερη κινητοποίηση του πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου εναντίον της λογοκρισίας ως αντιδημοκρατικού θεσμού και ανεπίτρεπτου φασιστικού, κατοχικού και χουντικού κατάλοιπου,
έτσι όπως διαγράφεται από τις επίσημες ανακοινώσεις και ενέργειες των καλλιτεχνικών σωματείων (της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος-Ακροάματος, του Σωματείου Ελλήνων
Ηθοποιών κ.ά.). Ιδιαιτέρως δυναμική ήταν η αντίδραση της Εταιρείας Ελλήνων
Σκηνοθετών, η οποία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στους έλληνες και ξένους
δημοσιογράφους στα γραφεία της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών, όπου ζητήθηκε
η πλήρης κατάργηση της λογοκρισίας με το επιχείρημα, μάλιστα, του ανοίγματος της Ελλάδας στην Ευρώπη και των καινούριων συνθηκών που διαμόρφωνε η
ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Έγινε έκκληση στα μέλη των επιτροπών να παραι44. Βλ. Η Αυγή, 22.2.1979, και Το Βήμα, 22.2.1979.
45. Βλ. Η Αυγή, ό.π., και Ριζοσπάστης, 23.2.1979.
46. Βλ. Η Αυγή, ό.π.
47. Σύμφωνα με την Αυγή (23.3.1979) η ταινία βρισκόταν «υπό την απειλή μιας νέας επίθεσης,
γιατί ούτε η ενέργεια της εισαγγελίας κρίθηκε από το δικαστήριο, ούτε διευκρινίστηκε αν η δευτεροβάθμια απόφαση ανακαλούσε την πρωτοβάθμια […]. Τα δύο αυτά στοιχεία […] το δικαστήριο
τα παρέκαμψε».
48. Βλ. Η Αυγή, 23.2.1979, Ελευθεροτυπία, 23.2.1979, και Τα Νέα, 23.2.1979.
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τηθούν «ώστε να τεθεί αποτελεσματικά η διαδικασία κατάργησης της λογοκρισίας»49 και ανακοινώθηκε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούσαν στη διαφώτιση
της κοινής γνώμης και τη διεθνοποίηση του προβλήματος: την ενημέρωση των
αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, επιπλέον, την προσφυγή
στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ουνέσκο, καθώς η επιτροπή λογοκρισίας
έθιγε «άμεσα τα δικαιώματα του ανθρώπου».50 Το ίδιο βράδυ ο Μάριο Μοντιάνο
(Mario Modiano), ανταποκριτής των Times του Λονδίνου στην Αθήνα, μετέδωσε ως πρώτη είδηση και ανάλυσε διεξοδικά το θέμα σε εκπομπή του BBC.51 Ο
Κώστας Φέρρης, επίσης, ως εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών,
συναντήθηκε με τη Λεν Βαν Ντεν Χύβελ (Carolina Van den Heuvel), πρόεδρο του
Ολλανδικού Κόμματος Εργασίας και εκπρόσωπο της χώρας της στο Συμβούλιο
της Ευρώπης, η οποία βρισκόταν στην Αθήνα για επίσημες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση για θέματα της ΕΟΚ, και την ενημέρωσε για τη λογοκρισία στην
Ελλάδα. Εκείνη «ζήτησε να της αποσταλούν το γρηγορότερο πλήρη στοιχεία και
επίσημες μεταφράσεις των σχετικών με τη λογοκρισία νόμων»52 και υποσχέθηκε
ότι θα φέρει το θέμα στο ολλανδικό κοινοβούλιο και θα υποστηρίξει θερμά την
προσφυγή που ετοίμαζαν οι έλληνες σκηνοθέτες στο Συμβούλιο της Ευρώπης.53
Η υπόσχεσή της υλοποιήθηκε έναν μήνα αργότερα, όταν ζήτησε από τον υπουργό
Εξωτερικών της Ολλανδίας να προωθήσει το θέμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης
ενόψει της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ.54 Τον Απρίλιο του 1979, η Εταιρεία
Ελλήνων Σκηνοθετών ανακοίνωσε την αποστολή τεκμηριωμένου φακέλου –με
συγκεκριμένα λογοκριτικά περιστατικά– και στον πρόεδρο της Επιτροπής Ατομικών Ελευθεριών της Γαλλικής Γερουσίας,55 ενώ η Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ενώσεως Κινηματογραφικού Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο,
ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζονταν «τα λογοκριτικά μέτρα που πάρθηκαν τους τελευταίους μήνες κατά διαφόρων ελληνικών ταινιών».56
Ο σάλος που προκλήθηκε γύρω από την Καγκελόπορτα ήταν μεγάλος και συνοδεύτηκε από καταιγισμό άρθρων στον Τύπο, κειμένων γνώμης και γελοιογραφιών
εναντίον της λογοκρισίας (εικ. 4), που συμμετείχαν σε μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση γύρω από τη φύση της δημοκρατίας στη Μεταπολίτευση, την ελευθερία
49. Βλ. Η Αυγή, ό.π., και Ελευθεροτυπία, ό.π.
50. Βλ. Η Αυγή, 23.2.1979, Πρωινή Ελευθεροτυπία, 23.2.1979, και Το Βήμα, 23.2.1979.
51. Βλ. Ριζοσπάστης, 25.2.1979.
52. Βλ. Πρωινή Ελευθεροτυπία, 2.3.1979.
53. Βλ. Η Αυγή, 2.3.1979, Πρωινή Ελευθεροτυπία, ό.π., και Ελευθεροτυπία, 2.3.1979.
54. Βλ. Τα Νέα, 4.4.1979, και Το Βήμα, 4.4.1979.
55. Ό.π.
56. Βλ. Χρονικό ’79, 287.
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στη διακίνηση των ιδεών, την προστασία των ατομικών ελευθεριών και τα όρια
της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επιπλέον, το θέμα πέρασε και στην κεντρική πολιτική σκηνή με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το ΚΚΕ εσωτερικού να καταθέτουν ερωτήσεις
στη Βουλή. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απεύθυνε ερώτημα στον υπουργό Προεδρίας αν είχε
επιβληθεί στον κινηματογράφο «το δόγμα επίσημης κρατικής αισθητικής και
ηθικής, αλλά και πολιτικοκοινωνικής ιδεολογίας», επισημαίνοντας ότι δεν απαγορεύτηκαν πολύ πιο τολμηρές ταινίες, αλλά και ότι τις ίδιες μέρες που έμπαιναν
προσκόμματα στην προβολή της Καγκελόπορτας, επειδή ενοχλούσε τους κυβερνώντες, στις αθηναϊκές αίθουσες παιζόταν η πολωνική ταινία Ο άνθρωπος από
μάρμαρο (1977) του Αντρέι Βάιντα (Andrzej Wajda), η οποία μαρτυρούσε «μιαν
εκπληκτική τουλάχιστον ανοχή κριτικής από άλλα καθεστώτα», τα οποία το κυβερνών κόμμα κατηγορούσε ως ανελεύθερα.57 Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ εσωτερικού, Λεωνίδας Κύρκος, στηλίτευσε την
υποκρισία περί «αναμόχλευσης των παθών του παρελθόντος», όταν «η κυβέρνηση εμμένει στην πολιτική της αναμόχλευσης με τις γιορτές του μίσους», και έκανε
έκκληση να πάψουν «να εφαρμόζονται κριτήρια ξένα, και ιδιαίτερα πολιτικά, για
τη νομιμοποίηση της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας».58 Ερώτηση
στον υπουργό Προεδρίας κατέθεσε και ο βουλευτής της Ε.ΔΗ.Κ. Κωνσταντίνος
Αλαβάνος, τον Απρίλιο του 1979, για τον διεθνή διασυρμό της χώρας με αφορμή
την ερώτηση στο ολλανδικό κοινοβούλιο για τη λογοκρισία στην Ελλάδα.59
Είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι οι παραπάνω πράξεις λογοκρισίας δεν αποτελούσαν μεμονωμένο γεγονός, αλλά πλαισιώνονταν από μια έκρηξη θεσμικών λογοκριτικών παρεμβάσεων, όπως ο νόμος περί Τύπου, που περιόριζε τη δημοσιογραφική ελευθερία, και η απόπειρα ελέγχου των τραγουδιών από την ΕΡΤ, βάσει
λίστας αισθητικών και ιδεολογικών κριτηρίων. Ειδικά στο πεδίο του ελληνικού
κινηματογράφου, μετά από μια ύφεση στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης,
κυρίως από το 1977 και έπειτα, και όσο πλησίαζε η διαφαινόμενη άνοδος του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, παρατηρήθηκε μια ανησυχητική πύκνωση των λογοκριτικών περιστατικών: απαγόρευση εξαγωγής (π.χ. Ο αγώνας των τυφλών [1977]
της Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιού), περικοπές (π.χ. Παιδεία [1977] του Γιάννη
Τυπάλδου), απόρριψη σεναρίων (π.χ. Νέμεσις [1979] του Γιώργου Σταμπουλόπουλου), και απαγόρευση προβολής (π.χ. Αντίσταση [1977] της Μαρίας Καραβέλα), όλες περιπτώσεις πολιτικής λογοκρισίας. Ωστόσο το αίτημα της κατάργησης
της λογοκρισίας στον κινηματογράφο και ο ακτιβιστικός τρόπος με τον οποίο δι57. Βλ. Ελευθεροτυπία, 21.2.1979.
58. Βλ. Η Αυγή, 23.2.1979.
59. Βλ. Χρονικό ’79, 287.
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Εικ. 4. Γελοιογραφία του Μίνου Αργυράκη στην Πρωινή Ελευθεροτυπία, 10.3.1979.

εκδικήθηκε από τους κινηματογραφιστές στην περίπτωση της Καγκελόπορτας δεν
ήταν φαινόμενα αποκλειστικά της Μεταπολίτευσης. To ίδιο αίτημα διατυπώθηκε
με έμφαση και τις προηγούμενες δεκαετίες, με έντονες και κλιμακούμενες αντιδράσεις από τον κινηματογραφικό και τον πνευματικό κόσμο, κυρίως στη δεκαετία του 1960. Οι αφορμές ήταν πολλές, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τη διακοπή από την αστυνομία της προβολής της ταινίας Συνοικία το Όνειρο (Αλέκος
Αλεξανδράκης, 1961), την απαγόρευση του ντοκιμαντέρ Ελευθέριος Βενιζέλος
(Λίλα Κουρκουλάκου, 1965), τις περικοπές στο αντιστασιακό Μπλόκο (Άδωνις
Κύρου, 1965) ή την αφαίρεση ερωτικών σκηνών από τον Θάνατο του Αλέξανδρου
(Δημήτρης Κολλάτος, 1966). Τόσο η διεθνοποίηση του προβλήματος από την
κινηματογραφική κοινότητα (Μπλόκο, Ο θάνατος του Αλέξανδρου), όσο και οι
σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή από την ΕΔΑ ή την Ένωση Κέντρου (Ελευθέριος
Βενιζέλος), ήταν πάγιες πρακτικές άσκησης πίεσης των κινηματογραφιστών και
της αντιπολίτευσης στις προδικτατορικές κυβερνήσεις για να αντιμετωπιστούν
προβλήματα λογοκρισίας, ενέργειες οι οποίες εντάσσονταν στον ευρύτερο αγώνα
για τον εκδημοκρατισμό της χώρας.60
60. Χάλκου, ό.π., 95-97.
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Η Αριστερά και η αναζήτηση των ορίων: ελευθερία έκφρασης, ηθική,
εργαλειοποίηση και σεβασμός στις αξίες
Ας εξετάσουμε όμως συνοπτικά και την πρόσληψη των δύο ταινιών από την Αριστερά, τον πολιτικό χώρο τις ανησυχίες και τα τραύματα του οποίου θέλησαν να
εκφράσουν, διερευνώντας τα όρια της ιδεολογικής, ηθικής και αισθητικής του
ανοχής. O Βούλγαρης στις συνεντεύξεις του μνημονεύει συχνά την απόρριψη του
Χάππυ Νταίη από την Αριστερά:
Προκάλεσε αντιδράσεις. Οι άνθρωποι που είχαν προσωπική εμπειρία της Μακρονήσου περίμεναν να δουν αυτό που έζησε ο καθένας τους. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη κι
έτσι απογοητεύτηκαν και θύμωσαν. […] Είχα δεχτεί σκληρή κριτική από την Αριστερά γενικότερα, που ήθελε μια ταινία καταγγελίας.61

Ωστόσο το Χάππυ Νταίη επιδοκιμάστηκε από μεγάλο μέρος της αριστερής κριτικής, στον αριστερό Τύπο και αλλού. Ο Αντώνης Μοσχοβάκης στην Αυγή αποκάλεσε την ταινία «ένα μεγάλο επίτευγμα που μας κάνει περήφανους για τον
ελληνικό κινηματογράφο», υποδεικνύοντας ως σπουδαιότερο προτέρημά της τη
διείσδυση κάτω από την επιφάνεια, την «υποδηλωτική αφαίρεση» που ανάγει στο
ουσιώδες.62 Ο δε Κώστας Σταματίου στην εφ. Τα Νέα υπερθεμάτισε:
Ταινία υποδειγματικά πολιτική, αφού αρνείται a priori τη δημαγωγία. […] Ταινία πολύτιμη, γιατί μας παγιδεύει και μας ενεργοποιεί, υποχρεώνοντας το μυαλό
μας να συνοδεύει την ανέλιξη, συμπληρώνοντας τα ηθελημένα «κενά αφήγησης».
Έτσι σε αντίθεση με τις αποχαυνωτικές ή εκτονωτικές κραυγαλέες «πολιτικές»
κατασκευές, αυτή η κατά βάθος υπερρεαλιστική ποιητική σύνθεση πολιτικοποιεί
τον θεατή.63

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε στην εφ. Το Βήμα ο Βασίλης Ραφαηλίδης,
εμβληματικός και εξαιρετικά επιδραστικός κριτικός της γενιάς του, που αποφάνθηκε ότι η ταινία «με κανένα τρόπο δεν είναι πολιτική». Ο Ραφαηλίδης, θεωρώντας ότι το Χάππυ Νταίη «δεν θέλει και δεν μπορεί να πει τίποτα […] περισσότερο
από το ότι μερικοί “κακοί” ταλαιπωρούν κάποιους “καλούς”», χρέωσε στην ται61. Μαγκλίνης, ό.π., 110.
62. Αντώνης Μοσχοβάκης, «“Χάππυ Νταίη”, μια μεγάλη ταινία», Η Αυγή, 1.10.1976.
63. Κώστας Σταματίου, «Η εξορία σε ύφος Βούλγαρη», Τα Νέα, 26.10.1976∙ η έμφαση στο
πρωτότυπο.
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νία απολίτικο ανθρωπισμό και υπερταξικό κήρυγμα συναδέλφωσης που υπηρετούσε τα συμφέροντα των αντιπάλων. Τη χαρακτήρισε «πολιτικό πασπαρτού»
για δεξιούς και αριστερούς, καθώς η ιστορία της «θα μπορούσε να είχε συμβεί
οπουδήποτε πάνω στη γη στο δυτικό ή ανατολικό μπλοκ».64
Εκτός από τον πολιτικό αποχρωματισμό της ταινίας, βασικό σημείο που προκάλεσε αμηχανία σε μερίδα του κοινού και της κριτικής ήταν ότι, σε αντίθεση με
τον τρόπο που η Μακρόνησος διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη της Αριστεράς,
ως «κολαστήριο» βασανιστηρίων και τόπος μαρτυρίου, ο Βούλγαρης έδωσε έμφαση στην περιοχή της προπαγάνδας, της τελετουργίας και του θεάματος. Αυτό
αποτελούσε συνειδητή επιλογή και δεν σχετιζόταν με τους λογοκριτικούς περιορισμούς. Ο ίδιος διευκρινίζει:
Συγκέντρωσα ένα αρκετά μεγάλο υλικό όπου ο κεντρικός πυρήνας ήταν κυρίως
η ψυχική δοκιμασία των εξόριστων. Θεωρούσα ότι όλοι γνώριζαν για τα βασανιστήρια στη Μακρόνησο. Ήθελα λοιπόν να ανακαλύψω την «άλλη πλευρά»: της
ψυχικής βίας, των στημένων εορτών, της «διαπαιδαγώγησης», κ.τ.λ.65

Ο Βούλγαρης, με άλλα λόγια, εστίασε στη Μακρόνησο ως «εθνικό σχολείο»:
στη μεθοδική «διαφώτιση» και προπαγάνδα, που αποτελούσε θεμελιακό στοιχείο
της «αναμόρφωσης» των κρατουμένων ώστε να αποδοθούν «υγιείς» στον εθνικό
κορμό.66 Μετατοπίζοντας το βάρος στις τελετές και στη γιορτή, τη γιορτή «που
στήνει η διοίκηση», τη γιορτή «εντός εισαγωγικών», την «ψεύτικη» γιορτή, όπως
την περιγράφει ο Σαββόπουλος, στην οποία όμως «οι κρατούμενοι επενδύουν το
βαθύτερο αίτημά τους για μια πραγματική γιορτή και μια πραγματική χαρά»,67
το Χάππυ Νταίη επιχειρεί να παρωδήσει και να αποδομήσει το προπαγανδιστικό
αφήγημα. Η αδυναμία αναγνώρισης αυτής της διάστασης από σημαντικό μέρος
του κοινού και της κριτικής, σε συνδυασμό με την κρατική στήριξη και την έλλειψη πολιτικής σαφήνειας, οδήγησε σε αρνητικά σχόλια περί ιδεολογικού συμβιβασμού και ανεντιμότητας του σκηνοθέτη απέναντι στο κοινό του. Χαρακτηριστικά, ο Νίκος Ζακόπουλος έγραψε στην Ελευθεροτυπία ότι

64. Βασίλης Ραφαηλίδης, «Η αποπολιτικοποίηση διά του ανθρωπισμού», Το Βήμα, 1.10.1976.
65. Μαγκλίνης, ό.π., 107.
66. Πολυμέρης Bόγλης και Στρατής Μπουρνάζος, «Στρατόπεδο Μακρονήσου 1947-1950: Βία
και προπαγάνδα», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Δ΄:
Ανασυγκρότηση – Εμφύλιος – Παλινόρθωση, 1945-1952, μέρος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009.
67. Βλ. Ελευθεροτυπία, 5.10.1976.
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δεν μπορείς […] να κάνεις ένα […] έντιμο φιλμ κατά μιας συγκεκριμένης κρατικής βίας, υπονοώντας τάχα τη Μακρόνησο […], ενώ χρηματοδοτείσαι από Κρατική
Υπηρεσία. Γιατί τότε θα υποχρεωθείς […] να μασήσεις τα πράγματα, να περιορίσεις
το μέγεθος της βίας και να την αποπροσωποποιήσεις ή να την πλαστογραφήσεις, να
καλύψεις τη μισή έκταση της ταινίας με αόριστα πλάνα και αδιάφορες σκηνές «εορτών και πανηγύρεων», να κάνεις χίλιες δυο παραχωρήσεις και να πελαγώσεις […] τον
θεατή μέσα στη σύγχυση και στο παιχνίδι σε δύο ταμπλό. Τότε θα κάμεις υποχρεωτικά ένα φιλμ ιδεολογικά και καλλιτεχνικά ανέντιμο και ανώδυνο και ασήμαντο από
κάθε πλευρά.68

Ως «έντονη πολεμική» περιέγραψε την παραπάνω διχογνωμία ο Μιχάλης Δημόπουλος, ο οποίος μίλησε για «ιδεολογική διαπάλη» και διχασμό των θεατών
απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η ταινία χειρίστηκε το θέμα: «Τόλμημα για
μερικούς, ιεροσυλία για άλλους, η άποψη του Παντελή Βούλγαρη προκάλεσε
έκπληξη, ενώ η γραφή του ενόχλησε», καθώς ένα σημαντικό μέρος του κοινού
αποκόμισε την αίσθηση ότι η ταινία βεβηλώνει το «ιερό θέμα». Σύμφωνα με τον
Δημόπουλο, το Χάππυ Νταίη στοχεύει τη «δοξασία», τη μυθοποιημένη αντίληψη
της οδύνης και της καταπίεσης, την οποία «ταρακουνάει»: «κάνει να τρέμουν […]
“τα πολιτιστικά και ψυχολογικά θεμέλια (του θεατή), όλα όσα αποτελούν τα γούστα του, τις αξίες του και τις αναμνήσεις του”, εγκαθιδρύει μια κρίση σε σχέση με
τη “γλώσσα”».69 Έτσι, οι συνειδητές καλλιτεχνικές επιλογές του Βούλγαρη, αλλά
και η από μέρους του δημιουργική διαχείριση των ορίων που έθεσε η λογοκρισία,
η ένταση ανάμεσα στο ρητό και το υπόρρητο, η αποφυγή «τη[ς] νατουραλιστικής
περιγραφής», επιλογή που «υποβάλλει τα ουσιώδη», όπως το διατύπωσε ο Μοσχοβάκης,70 ο «στοχαστικός, αλληγορικός, αφαιρετικός και εντελώς αποδεσμευμένος από τα βαρίδια της “αριστερής” δοξολογίας» λόγος της ταινίας, σύμφωνα
με τον Δημόπουλο,71 αυτό δηλαδή που εκθειάστηκε από ένα κομμάτι της κριτικής
ως καλλιτεχνικός «άθλος»,72 δεν φαίνεται να βρήκε ανταπόκριση στο ευρύτερο
αριστερό ακροατήριο, το οποίο ήταν συναισθηματικά φορτισμένο και επιζητούσε
ηρωικές, ρητές και καταγγελτικές αφηγήσεις χωρίς συμβιβασμούς.
Η Καγκελόπορτα, από την άλλη, που είχε αποσπάσει το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έτυχε της
68. Νίκος Ζακόπουλος, «Πώς θα φτιάξουμε καλές ταινίες», Ελευθεροτυπία, 13.10.1976.
69. Μιχάλης Δημόπουλος, «Σημειώσεις για το “Χάππυ Νταίη” και για μια παρεξήγηση», Χρονικό ’77, 120-121.
70. Μοσχοβάκης, «Παντελής Βούλγαρης…», ό.π., 18.
71. Δημόπουλος, ό.π.
72. Μοσχοβάκης, «Παντελής Βούλγαρης…», ό.π., 18.
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καθολικής συμπαράστασης του προοδευτικού Τύπου, με τις επαινετικές κριτικές
ενίοτε να αγγίζουν την υπερβολή. Ο Ν. Φ. Μικελίδης, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι «η σημασία της στον ελληνικό κινηματογράφο είναι το ίδιο μεγάλη μ’ εκείνη της Αναπαράστασης» του Αγγελόπουλου,73 η οποία θεωρείται ταινία-σταθμός
και –από πολλούς ιστορικούς– το εναρκτήριο λάκτισμα του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου. Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Δανίκας την εκθείασε για το ιδεολογικό
της στίγμα και για το γεγονός ότι «αποτελεί μια υποδειγματική δουλειά μεταφοράς λογοτεχνικού κειμένου […], μια δημιουργικά επεξεργασμένη μετουσίωσή
του στην κινηματογραφική εικόνα».74
Το ρήγμα, ωστόσο, ήρθε από τον συγγραφέα Δημήτρη Χατζή στην εφημερίδα
Τα Νέα,75 και από δύο στήλες της Αυγής. Ο Χατζής, σε ένα εξαιρετικά οργισμένο και μάλλον αντιφατικό κείμενο, δήλωσε ότι είναι κατηγορηματικά ενάντια
σε «κάθε λογοκρισία», αλλά επιτέθηκε με σφοδρότητα στην Καγκελόπορτα, που
«εξευτελίζει ένα σημαντικό έργο της πεζογραφίας μας». Υιοθετώντας μια πατερναλιστική λογική, αναφέρθηκε σε ευτελέστατη δημαγωγία, χυδαιότητα, άναρθρες
κραυγές και χαμηλή ποιότητα, από τα οποία το κοινό χρειάζεται προστασία, και
αναρωτήθηκε: «Ποιος όμως υπάρχει σ’ αυτόν τον τόπο, να λογοκρίνει την ταινία
[…] για την προκλητικά και προσβλητικά χαμηλή της ποιότητα; Ποιος θα προστατεύσει το δυστυχισμένο μεγάλο κοινό από παρόμοιες ταινίες;».76 Ταυτόχρονα,
επιτέθηκε στους σκηνοθέτες, τη «νέα πληγή του κοινωνικού και πνευματικού μας
βίου», όπως τους χαρακτήρισε, χρεώνοντάς τους υπεροψία και ανευθυνότητα,
επειδή νομίζοντας, «αμαθείς και αδιανόητοι συνήθως, ότι μπορούν να ιστοριολογούν και να κοινωνιολογούν», προκαλούν τη λογοκρισία, με αποτέλεσμα να
τη «δικαιώνουν» και να την «ισχυροποιούν», ενώ τόνισε ότι «κανένα κατεστημένο δεν κινδυνεύει από χυδαιότητα, αλλά ακριβώς τρέφεται από αυτήν». Συγχρόνως, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, την Ένωση Σκηνοθετών, τα Φεστιβάλ,
τους κριτικούς και τα πνευματικά ιδρύματα, να βάλουν «φραγμό» σε αυτούς τους
«θρασείς αναμοχλευτές της λάσπης», αντί να τους επιβραβεύουν. Τέλος, διατύπωσε την απογοήτευσή του και για την αδράνεια των αριστερών κομμάτων, από
τα οποία «θα περίμενε κανένας […] να ασκήσουν τον δημιουργικό τους έλεγχο»,
73. Ν. Φ. Μικελίδης, «Φαντάσματα από το πρόσφατο παρελθόν μας», Ελευθεροτυπία, 19.2.1979.
74. Δημήτρης Δανίκας, «Ένα κομμάτι ελληνικότητας: Η “Καγκελόπορτα” του Δημήτρη Μακρή», Χρονικό ’79, 191-192.
75. Βλ. Τα Νέα, 27.2.1979.
76. Όπως προαναφέρθηκε, η προσβολή της αισθητικής και του πνευματικού επιπέδου του κοινού αποτελούσε θεσμοθετημένο κριτήριο για τη λογοκρισία ταινιών. Χρησιμοποιήθηκε όμως και
ως προκάλυμμα πολιτικής λογοκρισίας, όπως στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ της Λίλας Κουρκουλάκου Ελευθέριος Βενιζέλος (1965)∙ βλ. Χάλκου, ό.π., 87.
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για να καταλήξει ότι «μέσα στην παρακμή της κοινωνίας μας και την ανυπαρξία
πνευματικής ζωής, λογοκρισία και κακός κινηματογράφος θα εξακολουθήσουν
να είναι ακόμα ένας φαύλος κύκλος».

Εικ. 5. Διαφημιστικό της ταινίας Καγκελόπορτα στην Ελευθεροτυπία, 17.2.1979,
που επενδύει στο κύρος και στη φήμη του μυθιστορήματος του Φραγκιά.

Χαμηλότερους τόνους, αλλά συναφή επιχειρήματα εναντίον της ταινίας διατύπωσε και «Ο Παρατηρητής» (ψευδώνυμο του ιστορικού Τάσου Βουρνά) στη στήλη
«Λόγοι και αντίλογοι» της Αυγής, σε κείμενό του με τίτλο «Οι πονηροί μάγειροι
του θεάματος».77 Κατηγόρησε τον Μακρή για ασέβεια απέναντι στο λογοτεχνικό
έργο (εικ. 5) και «συστηματική παραχάραξή» του, καθώς και για «εκ του πονηρού» εκμετάλλευση, για εμπορικούς σκοπούς, τόσο του προκλητικού ερωτικού
περιεχομένου («παρά φύση ασέλγεια και μερικά τροφαντά γυμνά στήθια») όσο
και του ντόρου που δημιουργήθηκε λόγω της παρέμβασης της λογοκρισίας. Αναφέρθηκε σε «συμφεροντολόγους» που «επίτηδες πατάνε την ουρά του θηρίου της
λογοκρισίας, κερδίζοντας μια δημοσιότητα που είναι ταυτόσημη με την εμπορικότητα», υποστηρίζοντας ακόμη ότι η ύπαρξη της λογοκρισίας τούς δίνει επιφάνεια,
ενώ η κατάργησή της θα τους καθιστούσε ασήμαντους. Οι «σκηνές πορνό», οι βωμολοχίες και η έλλειψη σεβασμού στο πρωτότυπο «για καθαρά κερδοσκοπικούς
77. Βλ. Η Αυγή, 7.3.1979.
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λόγους» μπήκαν και στο στόχαστρο του Ασημάκη Γιαλαμά, στη στήλη «Ελεύθερα» της Αυγής,78 όπου έθεσε το ερώτημα: «Πάνω στο ίδιο θέμα και στον ίδιο μύθο
ο συγγραφέας υπήρξε σεμνός και ο σκηνοθέτης τολμηρός και εκτραχηλισμένος.
Γιατί;» (εικ. 6). Στις παραπάνω αντιδράσεις, μιας παλιότερης γενιάς αριστερών
διανοουμένων, που βίωσαν οι ίδιοι τον Εμφύλιο και την ήττα, διακρίνεται μια δυσκολία να αποδεχτούν τη λεκτική και ερωτική ελευθεριότητα του νεότερου κινηματογράφου, ειδικά όταν αυτή έρχεται σε επαφή με το τραυματικό παρελθόν και
με εμβληματικά λογοτεχνικά κείμενα που το διαχειρίστηκαν, γεγονός που αποκαλύπτει ταυτόχρονα έναν πουριτανισμό που δεν απείχε από αυτόν της θεσμικής λογοκρισίας.79 Στο περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος, οι Μιχάλης Δημόπουλος
και Μανόλης Κούκιος συνόψισαν εύστοχα τις αντιδράσεις για την Καγκελόπορτα
ως ένα τριπλό σκάνδαλο: «Σκάνδαλο πολιτικό, αφού με θράσος ανακατεύει τις
εκλογές του ’77 με τον Εμφύλιο […]. Σκάνδαλο ιδεολογικό, αφού “ασεβεί” απέναντι στο μυθιστόρημα του Φραγκιά και στην παράδοση που βγαίνει μέσα από αυτό
[…]. Σκάνδαλο αισθητικό, αφού επιτίθεται με τρόπο ανορθόδοξο στη ρητορική του
μυθιστορηματικού τρόπου αφήγησης». Απέδωσαν δε την έντονη εχθρότητα μιας
μερίδας της «προοδευτικής» διανόησης απέναντί της στο ότι σοκάρεται από το
«“βρόμισμα” μιας αφήγησης που αισθάνεται πως την αφορά άμεσα (το παρελθόν
της, η ιστορία της, οι ρίζες της, αλλά και ο μύθος της)».80
Κλείνοντας, ας σημειώσουμε ότι η Μεταπολίτευση συνιστά αναμφίβολα ένα
ορόσημο, πρώτα από όλα στο πολιτικό πεδίο: η επάνοδος της δημοκρατίας με ποιοτικά διαφορετικούς όρους σε σχέση με την προδικτατορική περίοδο (νομιμοποίηση
του Κομμουνιστικού Κόμματος και αβασίλευτο πολίτευμα) σηματοδοτεί μια τομή,
η οποία πυροδοτεί αλλαγές και σε άλλα πεδία, όπως ο πολιτισμός. Τεκμήριο των
αλλαγών αυτών αποτελεί και η εμφάνιση ταινιών, πολιτικού και ιστορικού περιεχομένου, που στις προηγούμενες εποχές ήταν αδύνατο να υπάρξουν. Παράλληλα, και χωρίς αυτή η τομή να αμφισβητείται, διακρίνονται σοβαρές συνέχειες στο
επίπεδο του κράτους και των θεσμών, όπως οι μηχανισμοί της κινηματογραφικής
λογοκρισίας, οι οποίοι, επικουρούμενοι από ένα αμετάβλητο νομοθετικό πλαίσιο,
εξακολουθούν να θέτουν σαφείς περιορισμούς στην έκφραση του πολιτικού. Συνέχειες διαπιστώνονται και σε επίπεδο πολιτιστικής παραγωγής, καθώς υλοποιούνται
ματαιωμένα σχέδια ή ιδέες που γεννήθηκαν στο παρελθόν, αλλά και σε επίπεδο
αιτημάτων και πρακτικών διεκδίκησής τους. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν η
78. Ασημάκης Γιαλαμάς, «Απορίες απ’ αφορμή την “Καγκελόπορτα”», Η Αυγή, 2.3.1979.
79. Εξαίρεση αποτέλεσε το κείμενο του Δημήτρη Ραυτόπουλου, «Η Αναστασία και η ζώνη
αγνότητας», Η Αυγή, 25.2.1979, όπου ο συγγραφέας ανέπτυξε την άποψη ότι «η αντιερωτική και
πολιτική λογοκρισία πάνε χέρι-χέρι».
80. Δημόπουλος και Κούκιος, ό.π.∙ η έμφαση στο πρωτότυπο.
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Εικ. 6. Ερωτικός ρεαλισμός στην Καγκελόπορτα.

δημοσιοποίηση των λογοκριτικών περιστατικών στο εξωτερικό και η ανάδειξη του
αιτήματος για ελευθερία της έκφρασης, μέσα από συλλογικές αντιδράσεις, ως επίδικο της δημόσιας συζήτησης και της κεντρικής πολιτικής σκηνής, πρακτικές που
κληρονομήθηκαν από τη δεκαετία του ’60. Στην πρώιμη Μεταπολίτευση, τα προϋπάρχοντα όρια για την ελευθερία της τέχνης φαίνεται να μην καταργούνται ολοσχερώς, αλλά να επανακαθορίζονται με διευρύνσεις και μερικές μετατοπίσεις, για να
αμφισβητηθούν εκ νέου από τους δημιουργούς και να ξεπεραστούν ξανά. Η λογοκρισία στον κινηματογράφο, όπως την εξετάσαμε μέσα από τη συζήτηση των ταινιών Χάππυ Νταίη και Καγκελόπορτα, αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
τόσο της συνέχειας όσο και των ρήξεων σε επίπεδο θεσμών και πολιτισμού, αλλά
και της σύγκρουσης των εμπλεκόμενων πλευρών για μια εκ νέου οριοθέτηση. Τέλος, καθώς στις υπό εξέταση περιπτώσεις το πολιτιστικό ήταν στενά συνδεδεμένο
με το πολιτικό, η καλλιτεχνική έκφραση δεν βρέθηκε μόνο υπό κρατική επιτήρηση,
δεχόμενη ανοικτές ή ανεπίσημες πιέσεις από την κεντρική εξουσία και τους θεσμικούς εκφραστές της. Συγχρόνως, βρέθηκε εκτεθειμένη σε ένα πλέγμα ανελαστικών
αξιώσεων και «λογοκριτικού» ελέγχου από «τα κάτω», καθώς αναμετρήθηκε με τις
εμπειρίες, τις προσδοκίες, τις ιεραρχήσεις, το φαντασιακό, και το αξιακό σύστημα
του πολιτικού χώρου και του κοινού που επιχείρησε να εκφράσει, θέτοντας σε δοκιμασία τα όρια της ανοχής τους.
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Ήρωες και αντι-ήρωες στην Ελλάδα
της Μεταπολίτευσης
Τα μπρεχτικά Οράματα της Σιμόν Μασάρ και
ο Καποδίστριας του Ν. Καζαντζάκη

Τ

ην περίοδο του μεσοπολέμου, όταν ο Μπρεχτ (Bertolt Brecht, 1898-1956)
καταγράφει παρατηρήσεις γύρω από το έργο του Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ, ξεκαθαρίζει τις διαφορές ανάμεσα στη «δραματική» και την
«επική» μορφή του θεάτρου και καταλήγει σε μια πολύ σημαντική διαπίστωση:
στο δραματικό θέατρο «η σκέψη ορίζει την ύπαρξη», ενώ στο επικό θέατρο «το
κοινωνικό είναι ορίζει τη σκέψη».1 Αλλού συμπλήρωνε πως: «Το επικό θέατρο
ενδιαφέρεται πριν απ’ όλα για το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται μεταξύ τους,
στο βαθμό που η συμπεριφορά αυτή έχει μια ιστορικο-κοινωνική σημασία».2 Στα
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όταν ο Μπρεχτ σχολιάζει την παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή, έχει την ευκαιρία να φωτίσει τη μεγάλη σύγχυση ως προς το
τι είναι παλιό και τι είναι καινούργιο, επισημαίνοντας εδώ πως: «Μια τεχνική που
υπηρετούσε τη συγκάλυψη της κοινωνικής αιτιολογίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκάλυψή της».3
Τα μαθήματα του Μπρεχτ, «μαζί με τ’ αγκάθια», δηλαδή χωρίς να αποσιωπώνται οι μαρξικές ρίζες της σκέψης και της σκηνικής του πράξης, είναι ιδιαίτερα

1. Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Άνοδος και πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ (1928-1929)», στο Ο Μπρεχτ
ερμηνεύει Μπρεχτ, μτφρ.-επιλογή Αγγέλα Βερυκοκάκη, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1977, 86. Την ίδια
χρονιά κυκλοφόρησε στην ελληνική γλώσσα ένα ακόμα κείμενο του Μπρεχτ, Για τη φιλοσοφία και
τον μαρξισμό, μτφρ. Β. Βεργωτής, Αθήνα, Στοχαστής, 1977.
2. Μπρεχτ, «Σχετικά με τη χρησιμοποίηση της μουσικής στο επικό θέατρο», Άπαντα, VII, 474,
όπως παρατίθεται στο: Μπερνάρ Ντορτ (Bernard Dort), Ανάγνωση του Μπρεχτ, μτφρ. Άννα Φραγκουδάκη, επιμ. Νικηφόρος Παπανδρέου, Αθήνα, Κέδρος, 21981 (11975), 216. Ευχαριστώ και από
τούτη τη θέση τον Ν. Παπανδρέου, που συνέβαλε στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
3. Μπρεχτ, «Η “Αντιγόνη” του Σοφοκλή [1948]», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 257-258.
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χρήσιμα στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.4 Στα μέσα της δεκαετίας του
1970, όταν έχουν περάσει δύο δεκαετίες από την υποδοχή του συγγραφέα στην
Ελλάδα,5 προβάλλει επιτακτικά η εγχώρια ανάγκη να αλλάξει η αφήγηση της
Ιστορίας. Ο Μπρεχτ, όπως είναι γνωστό, καταγγέλλει –μαζί με τον πόλεμο– την
παρωδία της επίσημης ιστορίας. Έλληνες μελετητές αναδεικνύουν μπρεχτικά
ποιήματα που συμβάλλουν σε μια νέα «ανάγνωση» ειδικά της νεοελληνικής ιστορίας.6 Τυπώνονται στην ελληνική γλώσσα θεωρητικά κείμενα του γερμανού πρωτοπόρου του σύγχρονου θεάτρου και σημαντικές μελέτες γύρω από το έργο του,
ενώ δραστήριοι δημιουργοί, που εργάζονται συστηματικά για το άνοιγμα νέων
οριζόντων στην εγχώρια θεατρική τέχνη, διαπιστώνουν την «επικαιρότητα» του
Μπρεχτ, και τονίζουν πως έχει έρθει η ώρα να ακουστεί καθαρότερα στη χώρα
μας η στοχαστική φωνή του «πασίγνωστου άγνωστου» συγγραφέα.7 Η «λειτουργία των θεσμών», όπως έδειξαν με σαφήνεια τα κινήματα της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, επηρεάζει σημαντικά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, και η αλλαγή τους
τοποθετείται στο κέντρο των αναζητήσεων∙ σε διαφορετικά ιστορικά συμφραζόμενα, αλλά με αρκετές αναλογίες, αυτή η αλλαγή των θεσμών έχει απασχολήσει
τον γερμανό δραματουργό και σκηνοθέτη.8
*
4. «Όταν μιλάμε για τον Μπρεχτ, είμαστε σε θέση μάχης […]. Είναι αναγκασμένοι να καταπιούν τον Μπρεχτ, και δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να τον καταπιούν παρά μονάχα ολόκληρο,
μαζί με τ’ αγκάθια». Λόγια του Χάνς Άισλερ (Hanns Eisler), συνθέτη της μουσικής των μπρεχτικών
τραγουδιών και φίλο ζωής του γερμανού συγγραφέα. Το παράθεμα από τη Νάντια Βαλαβάνη, στον
πρόλογο του τόμου Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ποιήματα, μτφρ. Ν. Βαλαβάνη, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή,
41992 (11987), 8. Για τις αλλαγές στο θεατρικό τοπίο της Μεταπολίτευσης, βλ. Πλάτων Μαυρομούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα, 1940-2000: Μια επισκόπηση, Αθήνα, Καστανιώτης, 2005, 145-168.
5. Δύο δεκαετίες από τη θρυλική παράσταση του Κύκλου με την κιμωλία σε σκηνοθεσία Κάρολου
Κουν στο Θέατρο Τέχνης, το 1957∙ βλ. Σωτήρης Χαβιάρας, «Η υποδοχή του Μπρεχτ στην Ελλάδα,
1955-1957: Σταχυολόγηση από τον Τύπο», Θεατρικά Τετράδια, τχ. 23 (Μάρτ. 1992), 33-39, και ο ίδιος,
«Τα έργα του Μπρεχτ στην ελληνική σκηνή, 1957-1991», Θεατρικά Τετράδια, τχ. 23 (Μάρτ. 1992),
40-53. Βλ. επίσης Πλάτων Μαυρομούστακος (επιμ.), Κάρολος Κουν: Οι παραστάσεις, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2008, 179-182. Στο Θέατρο Τέχνης ακολούθησαν οι μπρεχτικές παραστάσεις: Ο καταδότης (1958-1959), Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν (1958-1959), Η Εβραία (1958-1959 και 19811982), Η άνοδος του Αρτούρο Ούι (1961-1962), Ο τρόμος και η αθλιότητα του Γ΄ Ράιχ (1974-1975).
6. Γιώργος Βελουδής, «Ο Μπρεχτ για τον ελληνικό Δεκέμβρη: Το ποίημά του “Για το λουτρό
αίματος των Τόρηδων στην Αθήνα”», Θέατρο, τ. 9, τχ. 53-54 (Σεπτ.-Δεκ. 1976), 102-103∙ τώρα και
στο Βελουδής, Προτάσεις: Δεκαπέντε γραμματολογικές δοκιμές, Αθήνα, Κέδρος, 1981.
7. Γιώργος Βελουδής, Νικηφόρος Παπανδρέου, «Η επικαιρότητα του Μπρεχτ», στο Ντορτ,
Ανάγνωση του Μπρεχτ, ό.π., 7-13: 7, 9 αντίστοιχα∙ Πέτρος Μάρκαρης, «Πόσο αμέθοδα πλησιάσαμε
τον Μπρεχτ. Τι αποκαλύπτει μια συστηματική βιβλιογραφία», Θέατρο, τ. 11, τχ. 64-66 (Ιαν.-Απρ.
1981), 127-128.
8. Βλ. ενδεικτικά Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 92 (σημ. 8), 258, και Peter Bürger, Θεωρία της
Πρωτοπορίας, μτφρ. Γ. Σαγκριώτης, πρόλ. Νίκη Λοϊζίδη, Αθήνα, Νεφέλη, 2010, 183-187, 203-206.
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Ο κεντρικός κρατικός θεατρικός θεσμός, το Εθνικό Θέατρο, δεν έλκεται ιδιαίτερα
από τα έργα του συγγραφέα που μελέτησε την υλιστική διαλεκτική και εργάστηκε
επί δεκαετίες για μια θεατρική τέχνη στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.9
Μόνο εννέα πρεμιέρες μέχρι σήμερα, με οχτώ θεατρικά έργα –πρώτο, Η ζωή του
Γαλιλαίου το 1973–, ενώ ελάχιστες σελίδες από τις εκατοντάδες των Απάντων του
πολυγραφότατου Μπρεχτ τυπώνονται στα προγράμματα αυτών των παραστάσεων.10 Ο δεύτερος κρατικός θεατρικός θεσμός, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μετρά περισσότερες παραστάσεις μπρεχτικών έργων, δώδεκα, με πρώτη
τον Καλό άνθρωπο του Σετσουάν το 1965.11 Στα δυο κρατικά θέατρα, Τα οράματα
της Σιμόν Μασάρ (Die Gesichte der Simone Machard), έργο που δεν συγκαταλέγεται στα δημοφιλέστερα του συγγραφέα, εντάσσεται στο δραματολόγιο μία και
μόνο φορά, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το 1976. Περίπου δυόμιση χρόνια από το
ορόσημο της πτώσης της Χούντας, αυτή η παράσταση είναι το μοναδικό έργο του
Μπρεχτ στο ρεπερτόριο της μεγαλύτερης κρατικής σκηνής, κατά τη χρονική περίοδο που διερευνάται εδώ (1974-1981), και νομίζω ότι αξίζει την προσοχή μας.12
9. Από την τεράστια βιβλιογραφία γύρω από τον Μπρεχτ, βλ. ενδεικτικά Marianne Kesting
(επιμ.), Μπρεχτ, μτφρ. Μ. Αγγελίδου, Αθήνα, Πλέθρον, 1985∙ Νάντια Βαλαβάνη, «Θέατρο συμμέτοχο στις διαδικασίες της κοινωνικής αλλαγής: Η οργανωτική λειτουργία των διδακτικών θεατρικών έργων του Μπρεχτ», στο Νάντια Βαλαβάνη (επιμ.), Μπέρτολτ Μπρεχτ: Κριτικές προσεγγίσεις,
Αθήνα, Πολύτροπον, 2004, 441-502∙ Stephen Parker, Bertolt Brecht: A Literary Life, Λονδίνο,
Bloomsbury, 2014∙ David Barnett, A History of the Berliner Ensemble, Κέιμπριτζ, Cambridge University Press, 2015∙ Walter Benjamin, Για τον Μπρεχτ, μτφρ. Γερ. Λυκιαρδόπουλος, Αθήνα, Έρμα,
2018. Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, τα Θεατρικά Τετράδια, τχ. 15 και τχ. 23, καθώς και ο τόμος
Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ποιήματα, ό.π., περιλαμβάνουν περιεκτική σύνοψη βασικών σταθμών της εργοβιογραφίας του γερμανού συγγραφέα.
10. Από το ηλεκτρονικά προσβάσιμο, ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου διαπιστώνουμε τις εξής παραστάσεις: Η ζωή του Γαλιλαίου (1973 και 1998), Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ
(1976), Ο άνδρας είναι άνδρας (1982), Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν (1985), Η Μάνα Κουράγιο
και τα παιδιά της (1991), Η άνοδος και η πτώση του Αρτούρο Ούι (1995), Μπάαλ (2002), Ο καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία (2005). Ως συγγραφέας θεωρητικού κειμένου, ο Μπρεχτ εμφανίζεται
στα εξής προγράμματα: «Οι τερατώδεις συνέπειες της βόμβας», Άντρας ίσον άντρας (1982)∙ Η Mάνα
Κουράγιο και τα παιδιά της (1991)∙ «Η “Μάνα Κουράγιο” μέσα από το “Ημερολόγιο δουλειάς” του
Μπέρτολτ Μπρεχτ», Μπάαλ (2002)∙ «Ο Μπρεχτ για τον “Μπάαλ”», Βίος του Γαλιλαίου (1998)∙
«Πρόλογος του Μπρεχτ στο “Άντρας ίσον άντρας”», Ο καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία (2005).
11. Γιώργος Ψωνόπουλος, «“Δύο συν δύο ίσον πέντε”: Σκηνοθετικές αναγνώσεις έργων του
Μπέρτολτ Μπρεχτ από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (1965-2016) σε συνομιλία με τον θεωρητικό λόγο του συγγραφέα», πτυχιακή εργασία, ΑΠΘ, Τμήμα Θεάτρου, Θεσσαλονίκη, 2019, 2.
12. Έχει προηγηθεί μια θεατρική ηχογράφηση του έργου από την Ελληνική Ραδιοφωνία, το 1960,
σε μετάφραση Δέσπως Διαμαντίδου, σκηνοθεσία Μήτσου Λυγίζου και μουσική επιμέλεια Αργυρώς
Μεταξά, όπου ακούγονται οι ηθοποιοί Αντιγόνη Βαλάκου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Ανδρέας Φιλιππίδης, Φοίβος Ταξιάρχης, Δέσπω Διαμαντίδου, Νίκος Βασταρδής, Βάσος Ανδρονίδης, Ζωή Φυτούση
κ.ά. Η ηχογράφηση αναμεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα· βλ. Ριζοσπάστης, 9.3.1996.
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Τα Οράματα της Σιμόν Μασάρ είναι ένα από τα θεατρικά «έργα της εξορίας»,
όπως αποκαλούν οι μελετητές τα δράματα που συνθέτει ο Μπρεχτ μετά τον Φλεβάρη του 1933, όταν εγκαταλείπει τη ναζιστική Γερμανία, στο έδαφος της οποίας
οι εθνικοσοσιαλιστές σε λίγους μήνες θα καίνε τα βιβλία του. Η ολοκλήρωση του
έργου στη Νέα Υόρκη δέκα χρόνια αργότερα, η συνεργασία για τη συγγραφή με
τον Λίον Φόυχτβανγκερ (Lion Feuchtwanger), καθώς και η κοινωνική στόχευση,
παραδίδονται στις σημειώσεις του ημερολογίου του ίδιου του συγγραφέα.13 Ο
Μπρεχτ ξαναδουλεύει τον θεματικό πυρήνα ενός πολύ γνωστού έργου του Σίλλερ,
της Παρθένας της Ορλεάνης, προτείνοντας μια σύγχρονη εκδοχή, και πειραματίζεται με τη φόρμα του ονειροδράματος: Ξετυλίγει στη σκηνή τα οράματα της
μικρής Σιμόν, πριμοδοτώντας έναν καινούργιο τρόπο κατανόησης του κόσμου.14
Με το υλικό του ίδιου θρύλου αναμετριέται δυο ακόμα φορές, στην Αγία Ιωάννα
των Σφαγείων (1929-1930) και στη Δίκη της Αγίας Ιωάννας στη Ρουέν το 1431
(1952), το τελευταίο βασισμένο στο ραδιοφωνικό έργο της Άννας Ζέγκερς (Anna
Seghers).15
Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να συνδέσουμε τα Οράματα της Σιμόν Μασάρ με την ατμόσφαιρα των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης. Ο Σταύρος
Ντουφεξής, μυημένος στο γερμανόφωνο θέατρο –και ειδικά στην παρακαταθήκη του γερμανού δασκάλου, εφόσον χρημάτισε βοηθός σκηνοθέτης στο Μπερλίνερ Ανσάμπλ–,16 σκηνοθέτησε το έργο έχοντας κατά νου τις πάγιες επιταγές
13. Τον Γενάρη του 1943 σημειώνει: «Δουλεύω κάθε πρωί με τον Λ. Φ. πάνω στα Οράματα της
Σιμόν Μασάρ»∙ βλ. Άννυ Θ. Κολτσιδοπούλου, «Εισαγωγή», στο Μπέρτολτ Μπρεχτ, Τα οράματα
της Σιμόν Μασάρ, μτφρ. Άννυ Θ. Κολτσιδοπούλου και Σταύρος Ντουφεξής, Αθήνα, Ύψιλον, 2014,
7-13. Ο Λίον Φόυχτβανγκερ είναι στενός φίλος, συνεργάτης και θαυμαστής του Μπρεχτ. Ο δραματουργός στις ίδιες σημειώσεις αναγνωρίζει ότι ο συνεργάτης του «απέχει τελείως από όλα τα τεχνικά ή κοινωνιολογικά (επική παρουσίαση, αποστασιοποίηση, χτίσιμο των προσώπων με κοινωνικά
αντί “βιολογικά” υλικά, διαμόρφωση του ταξικού αγώνα μέσα στο μύθο, κ.λπ.)» (ό.π., 9). Σελίδες
από το ημερολόγιο του Μπρεχτ είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται στο περιοδικό Θέατρο πριν πέσει
η εφτάχρονη δικτατορία∙ βλ. Μπρεχτ, «Ημερολόγιο δουλειάς: Τα χρόνια της αυτοεξορίας», μτφρ.
Πέτρος Μάρκαρης, Θέατρο, τ. 6, τχ. 32 (Μάρτ.-Απρ. 1973), 13-22∙ τ. 6, τχ. 33 (Μάιος-Ιούν. 1973),
22-28∙ τ. 7, τχ. 38-39 (Μάρτ.-Ιούν. 1974), 73-78.
14. Ο Μπρεχτ διαβάζει και σχολιάζει τα έργα και τους στοχασμούς του Σίλλερ∙ βλ. ενδεικτικά Ο
Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 12-15, 259, και Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, ό.π., 55-58, 111-115,
161. Ο γερμανός δραματουργός εξελίσσει τις μορφικές τεχνικές του ονειροδράματος που καλλιέργησαν πολύ πριν απ’ αυτόν ο Στρίντμπεργκ και ο Μαίτερλινκ, ενώ προχωρά τη μαθητεία του στο
αμερικάνικο θέατρο της εποχής της συγγραφής του έργου, ιδιαίτερα του Ο’ Νηλ∙ βλ. τις επισημάνσεις για την «ονειροδιάλεκτο» και τις μεταφραστικές επιλογές, στο Κολτσιδοπούλου, ό.π., 10-11.
15. Μπρεχτ, «Αγία Ιωάννα των Σφαγείων (1929-1930)», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π.,
95-101.
16. Σύμφωνα με το βιογραφικό του σκηνοθέτη στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου, ο Σταύρος
Ντουφεξής γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1933. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, υποκριτική στο Σεμι-
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του συγγραφέα: τη «διαλεκτική αναμέτρηση» και το «σκηνικό παιχνίδι».17 Και
κατάφερε να οργανώσει μια παράσταση που εξασφάλισε τον έπαινο πολλών δημοσιευμάτων.18 Οι θερμότεροι κριτικοί μιλούν για μια «παράσταση συνόλου»,
«μια ευτυχισμένη στιγμή του ελληνικού θεάτρου, και μια δόνηση στη λιμνασμένη
αισθητική του Εθνικού».19 Ενώ άλλοι σχολιαστές δράττονται της ευκαιρίας για
να επισημάνουν: «Χρέος ιερό κατά τον Μπρεχτ η μεταφορά της τέχνης από το
πλευρό των ολίγων στο πλευρό των πολλών, που ισοδυναμεί με την μεταφορά της
από την υπηρεσία του άδικου στην υπηρεσία του δίκιου». Ο «λαμπρός» σκηνοθέτης, με τη «λαγαρότητα» των σκηνοθετικών του απαιτήσεων, «θαυματούργησε»
με μια ομάδα ηθοποιών που «στάθηκαν τα επίλεκτα μέλη μιας αληθινά σπάνιας
σε ομοιογένεια και ρυθμική ρώμη θιασικής [sic] ορχήστρας».20
Στις 17 Δεκεμβρίου του 1976, στην πρεμιέρα του έργου, η Θεανώ Ιωαννίδου
υποδύεται τη Μαντάμ Σουπώ, μητέρα του Ανρί Σουπώ, αφεντικού-ιδιοκτήτη ενός
βενζινάδικου και πανδοχείου της μικρής πόλης Σεν Μαρτέν της κεντρικής Γαλλίας, και περιγράφει το «δουλάκι», τη μικρή Σιμόν:21
νάριο Μαξ Ράινχαρντ της Βιέννης, θεατρολογία και ιστορία της τέχνης στο Βερολίνο. Μαθήτευσε
και εργάστηκε στο Μπερλίνερ Ανσάμπλ, καθώς και στην Όπερα Κωμωδίας. Επίσης, μαθήτευσε
κοντά στη γερμανίδα κορυφαία χορογράφο του μοντερνισμού Μέρι Βίγκμαν (Mary Wigman) και
στον αυστριακό σκηνοθέτη Βάλτερ Φελζενστάιν (Walter Felsenstein). Από το 1959, ως έκτακτος
ή μόνιμος πρώτος σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε σε κρατικές σκηνές του γερμανόφωνου χώρου περισσότερες από ογδόντα παραστάσεις. Παράλληλα, διετέλεσε διευθυντής στο Δημοτικό Θέατρο του
Μπίλεφελντ. Τα Οράματα της Σιμόν Μασάρ είναι η πρώτη συνεργασία του Ντουφεξή με το Εθνικό
Θέατρο. Ακολούθησαν οι Τρωάδες (1983) και ο Βίος του Γαλιλαίου (1998).
17. Σταύρος Ντουφεξής, «Σημείωμα του σκηνοθέτη», στο Μπρεχτ, Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ, πρόγραμμα παράστασης, Εθνικόν Θέατρον, Κεντρική Σκηνή, 46η θεατρική περίοδος, 19761977, χωρίς σελιδαρίθμηση. Το σύντομο κείμενο του σκηνοθέτη αποτυπώνει την εξοικείωσή του με
τους σημαντικότερους μπρεχτικούς όρους. Υπογραμμίζει ότι η ώρα της σκηνοθεσίας, και μάλιστα
ενός μπρεχτικού έργου, είναι η πλέον ακατάλληλη για θεωρητικές κουβέντες και ανακοινώσεις,
διότι τα έργα του Μπρεχτ «με την ανοιχτή κι “ανολοκλήρωτη” φόρμα παρακινούν και παρασύρουν
σε διαρκείς πειραματισμούς κι αναζητήσεις». Το πλήθος των γραπτών σκέψεων του δραματουργού
προσκαλεί τον σκηνοθέτη σε διαρκή «διαλεκτική αναμέτρηση»∙ «γιατί ο μεγάλος μπρεχτικός νόμος
είναι το σκηνικό παιχνίδι», που δεν πρέπει να θυσιαστεί για χάρη των θεωρητικών αναζητήσεων.
18. Ένα πρόγραμμα, δεκαεπτά δημοσιεύματα και είκοσι έξι φωτογραφίες περιλαμβάνει το
αρχείο του Εθνικού Θεάτρου∙ βλ. ενδεικτικά τα άρθρα παρακάτω.
19. «Ο Σ. Ντουφεξής δεν δίδαξε μόνο στο κοινό τον Μπρεχτ, αλλά και στους ηθοποιούς. Ακόμη
και η διανομή του είναι ρωγμή στις καλλιτεχνικές ιεραρχίες του Εθνικού»∙ βλ. Θυμέλη [= Αριστούλα Ελληνούδη (1945-2017)], «“Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ”», Ριζοσπάστης, 15.1.1977. Θερμή
κριτική για όλους τους συντελεστές της παράστασης συντάσσει και ο Α. Μοσχοβάκης, «“Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ”», Ελευθεροτυπία, 8.1.1977.
20. Μανώλης Σκουλούδης, «Η δύναμη της αγαθότητας», Ελευθεροτυπία, 9.1.1977.
21. Τη Σιμόν «σαρκώνει και ψυχώνει λαμπρά η Ράνια Οικονομίδου, με την αφέλεια και την αλήθεια της»∙ βλ. Μπάμπης Δ. Κλάρας, «“Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ”», Η Βραδυνή, 22.12.1976. Η
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Μαντάμ Σουπώ (ξεσπάει σε γέλια): Α, η μικρή βενζινού ως εθνική μάρτυς, […] η
Σιμόν Μασάρ, η θυγατέρα του μεροκαματιάρη.22

Και παρακάτω:
Μαντάμ Σουπώ (τάχα στο προσωπικό ήσυχα εξηγώντας): Αυτό το παιδί είναι ανυπότακτο και δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει καμιά εξουσία. Το λυπηρό χρέος
μας είναι να τη διαπαιδαγωγήσουμε σε τάξη και πειθαρχία.23

Τις τελευταίες λέξεις, «τάξη και πειθαρχία», το κύρος των οποίων βεβαίως υπονομεύει απροκάλυπτα ο Μπρεχτ, καθώς και φράσεις από το κείμενο όπως «Φιλήσυχοι και νομοταγείς πολίτες δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν»,24 τις άκουγαν
καθημερινά, σε διάφορες παραλλαγές, οι έλληνες πολίτες του απριλιανού καθεστώτος.
Στο έργο, η ανήλικη παιδούλα έχει πάρει στο βενζινάδικο τη θέση του αδερφού της, ο οποίος έχει καταταγεί στον γαλλικό στρατό, που αμύνεται για να μην
επιτρέψει την κατάληψη του Παρισιού από τα χιτλερικά στρατεύματα. Η μικρή
Σιμόν υπηρετεί την οικογένεια των Σουπώ, γάλλους αστούς, στα λόγια φλογερούς
πατριώτες, αλλά στην πράξη αδίστακτους κερδοσκόπους, αφού μοναδική τους
έγνοια είναι να αυγατίζει η περιουσία τους από τις πολεμικές επιχειρήσεις.25 Στην
«κριτική του πολέμου ο Μπρεχτ προσθέτει την κριτική του ήρωα».26 Απέναντι
στη δοξασμένη φιγούρα της Παρθένας της Ορλεάνης που θυσιάζεται ηρωικά, τοποθετεί την άσημη Σιμόν, η οποία, επηρεασμένη από την ανάγνωση του θρύλου
της Ζαν ντ’ Αρκ, βλέπει στα οράματά της τον αδελφό της, ως Αρχάγγελο, να της
απευθύνει τα παρακάτω λόγια: «Κόρη Γαλλίδα, μη φοβηθείς, | λίγες οι ώρες της
παρακμής, | χέρια δημίων που τυραννούν, | μάθε σε λίγο πως θα κοπούν. | Μη
φοβηθείς ποτέ τη βία, | όπου θα ’σαι, θα ’ν’ Γαλλία».27 Η «αντιηρωική παιδούίδια κριτική περιγράφει τις επιδιώξεις του Μπρεχτ, χαρακτηρίζει τη Σιμόν «αντιηρωική παιδούλα»,
και είναι συνολικά θετική για την παράσταση του Ντουφεξή. Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ καταγράφουν την «προδοσία της γαλλικής αστικής τάξης» στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζει μια
σύντομη αναγγελία του έργου την παραμονή της παράστασης∙ βλ. Ελ. Σπ., «“Τα οράματα της Σιμόν
Μασάρ”», Η Αυγή, 16.12.1976.
22. Βλ. το βιβλίο Μπρεχτ, Τα oράματα της Σιμόν Μασάρ, ό.π., 81.
23. Ό.π., 82.
24. Ό.π., 56.
25. «Πόλεμος = επιχείρηση» σημειώνει η Θυμέλη, ό.π. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει την αντιηρωική στάση της μικρής Σιμόν, ενώ καυτηριάζει την άρχουσα τάξη για την ηρωική ανάγνωση της
επίσημης ιστορίας, όπως συμβαίνει στον εξιδανικευμένο πατριωτισμό της Ζαν ντ’ Αρκ.
26. Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, ό.π., 130.
27. Μπρεχτ, Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ, ό.π., 83.
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λα» ανοίγει τις αποθήκες, μοιράζει τρόφιμα στους πεινασμένους πρόσφυγες, κι
ύστερα βάζει φωτιά στην επιχείρηση των Σουπώ για να μη βρουν καύσιμα οι
στρατιώτες του Φύρερ.28 Εδώ, η Ιστορία γράφεται από τους μικρούς –όχι μόνο
στην ηλικία–, όπως η Σιμόν Μασάρ. Οι μεγάλοι αποδεικνύεται ότι δεν είναι και
τόσο μεγάλοι.29
Ο Σαρτρ είχε επισημάνει πως: «Ο Μπρεχτ δεν ανεβάζει στη σκηνή ούτε ήρωες
ούτε μάρτυρες – και όταν μας διηγείται τη ζωή μιας καινούργιας Ζαν ντ’ Αρκ,
πρόκειται για ένα κοριτσάκι δέκα χρονών: δεν υπάρχει ελπίδα να ταυτιστούμε
μαζί της. Αντίθετα μάλιστα, ο ηρωισμός, φυλακισμένος μέσα στην παιδικότητα,
μας είναι ακόμα πιο απρόσιτος».30 Εξάλλου, στους στρατηλάτες κατακτητές που
έχουν περάσει με χρυσά γράμματα στην επίσημη ιστορία, ο Μπρεχτ βλέπει ωμούς
δολοφόνους, κάθε σεβασμός απέναντι στους οποίους πρέπει να καταστραφεί. Με
τα δικά του λόγια: «Το κάθαρμα στα μικρά δεν πρέπει, όταν του επιτρέπουν οι
κρατούντες, να γίνεται κάθαρμα στα μεγάλα, να παίρνει μια ιδιαίτερη θέση όχι
μόνο στην παλιανθρωπιά, αλλά και στην αντίληψή μας για την Ιστορία».31
*
Τι θα μπορούσε να συνδέει Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ του Μπρεχτ με τον
Καποδίστρια του Νίκου Καζαντζάκη; Απολύτως τίποτα είναι η αντανακλαστική
απάντηση. Αν και είναι γραμμένα στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου –το
πρώτο ολοκληρώθηκε το 1943 και το δεύτερο το καλοκαίρι του 1944–, τα δυο
θεατρικά έργα πολύ δύσκολα θα προκαλούσαν από κοινού τον ερευνητή, αν δεν
γειτόνευαν προκλητικά στο ρεπερτόριο του Εθνικού Θεάτρου, τον τρίτο χρόνο
της Μεταπολίτευσης. Η πρεμιέρα του έργου του έλληνα συγγραφέα, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, προηγείται περίπου ενάμιση
28. Την υπόθεση του έργου και τα ερωτήματα που θέτει ο συγγραφέας στον θεατή της παράστασης περιγράφει ο Άγγελος Δόξας, «“Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ”», Εμπρός, 12.2.1977.
29. Πολύ χαρακτηριστικές είναι οι μικρές ιστορίες του Μπρεχτ που «διορθώνουν» παλιούς μύθους για διάσημα πρόσωπα, όπως «Ο Οδυσσέας και οι Σειρήνες», «Ο Κανδαύλης», «Ο Οιδίπους»∙
βλ. Μπέρτολτ Μπρεχτ, Διόρθωση παλιών μύθων και άλλες ιστορίες, μτφρ.-πρόλ. Νάντια Βαλαβάνη,
Αθήνα, Καστανιώτης, 2002. Ο τόμος περιλαμβάνει πεζά κείμενα που ο Μπρεχτ έγραψε μέχρι τη
χρονιά της αυτοεξορίας του, το 1933.
30. Ζαν-Πωλ Σαρτρ, «Ο Μπρεχτ και οι κλασικοί», στο πρόγραμμα των παραστάσεων του
Μπερλίνερ Ανσάμπλ, Θέατρο των Εθνών Σάρας Μπερνάρ, Απρίλιος 1957, όπως παρατίθεται στο
Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, ό.π., 135. Το ίδιο παράθεμα ενσωματώνεται στο πρόγραμμα του
Εθνικού Θεάτρου του 1976.
31. Μπρεχτ, «Η αποτρέψιμη άνοδος του Αρτούρο Ούι (1941)», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει
Μπρεχτ, ό.π., 243.
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μήνα της πρώτης παράστασης του μπρεχτικού έργου που σκηνοθέτησε ο Σταύρος
Ντουφεξής.32 Η χρονική εγγύτητα επιβάλλει στις δύο παραστάσεις να λειτουργούν σε αντιπαράθεση και δίνει στην κριτική την ευκαιρία να σχολιάσει με ευστοχία την «παραγωγή ηρώων» και «αντιηρώων», επομένως να διαπιστώσει, έστω
άρρητα, τη μεταξύ τους διαλεκτική σχέση.33 Οι δυο δραματουργοί δίνουν λαβή
στους αθηναίους θεατές, που βγήκαν από την επτάχρονη δικτατορία, να έρθουν
σ’ επαφή με δυο αντιδιαμετρικά παραδείγματα.
Δηλωμένη είναι η πρόθεση του Γερμανού να επηρεάσει το κοινό του και ξεκάθαρα έχει διατυπώσει τις θέσεις του γύρω από την περιβόητη συγκίνηση-συναίσθημα του θεατή, έναν συντελεστή του θεάματος που μέχρι τις μέρες μας δημιουργεί τεράστια σύγχυση.34 Οι πρώτοι έλληνες θεατρολόγοι επισημαίνουν πως
32. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ανεβαίνει ο Καποδίστριας στο Εθνικό Θέατρο∙ η παράσταση αποτελεί συμμετοχή του κρατικού θεσμού στο «έτος Καποδίστρια», στα 200 χρόνια από τη
γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Η πρώτη παράσταση του ίδιου έργου έκανε πρεμιέρα
στις 25.3.1946 σε σκηνοθεσία Σωκράτη Καραντινού και προκάλεσε πλήθος δημοσιευμάτων που
στο μεγαλύτερο μέρος τους επέκριναν το έργο. Η έντονη αποδοκιμασία από σημαντική μερίδα του
Τύπου ήταν ο λόγος για τον οποίο το έργο κατέβηκε μετά από λίγες εβδομάδες∙ βλ. Κυριακή Πετράκου, «“Καποδίστριας”: Ένα ανεπίδοτο μήνυμα», Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα, Μίλητος,
2005, 397-426, όπου οι πρωτογενείς πηγές και η σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Peter Bien, Οκτώ
κεφάλαια για τον Νίκο Καζαντζάκη, Αθήνα, Καστανιώτης, 2007, 68-82. Στη Μεταπολίτευση, η πρεμιέρα της σκηνοθεσίας του Αλέξη Σολομού ήταν στις 5.11.1976, ενώ το έργο επαναλαμβάνεται στις
26.2.1982. Τα κοστούμια ήταν της Ιωάννας Παπαντωνίου και Καποδίστριας ήταν ο Νίκος Τζόγιας.
Στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου σώζονται δύο προγράμματα, οκτώ δημοσιεύματα και είκοσι επτά
φωτογραφίες. Ο Αλ. Σολομός συνδέθηκε από τα πρώτα του βήματα με τον Καζαντζάκη, σκηνοθέτησε και σχολίασε επαινετικά τα θεατρικά έργα του κρητικού συγγραφέα∙ βλ. Αλέξης Σολομός,
Βίος και παίγνιον: Σκηνή – προσκήνιο – παρασκήνια, Αθήνα, Δωδώνη, 1980, 33∙ Αλέξης Σολομός,
«Ο θεατρικός Καζαντζάκης», Το πολύχρωμο ρούχο, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997, 207-208∙ Αλέξης
Σολομός, «Παραστάσεις έργων του Καζαντζάκη», στο Κυριακή Πετράκου (επιμ.), Για το θέατρο
του Νίκου Καζαντζάκη. Πρακτικά Ημερίδας (Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1998), Αθήνα, Ελληνικό Τμήμα
της Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, 2000, 109-117.
33. Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Παραγωγή ηρώων», Το Βήμα, 22.12.1976. Ο κριτικός συγκρίνει τα δύο έργα και επαινεί την παράσταση του Ντουφεξή, πρωτίστως τον ίδιο τον σκηνοθέτη
που κατάφερε να δουλέψει με τους «μέσους» ηθοποιούς του Εθνικού και να τους αναδείξει θαυμάσια. «Και στο έργο αυτό [Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ] δεσπόζει το αντιηρωικό στοιχείο παρά
τα φαινόμενα. Την Ιστορία δεν την κάνουν οι ήρωες αλλά ο λαός», σημειώνει ο Αλκ. Μαργαρίτης,
«“Οράματα της Σιμόν Μασάρ”», Τα Νέα, 12.1.1977.
34. «Εμείς οι θεατρικοί συγγραφείς μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε (να βάλουμε σε κίνηση)
κοινωνικά το κοινό μας. Όλα τα πιθανά καλλιτεχνικά μέσα που βοηθούν σ’ αυτό, παλιά ή νέα, θα
πρέπει να τα δοκιμάσουμε γι’ αυτό το σκοπό»∙ βλ. Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 210. «Η παραίτηση από τη συναισθηματική ταύτιση του θεατή δεν σημαίνει παραίτηση από τον επηρεασμό του.
Η παρουσίαση της συμπεριφοράς των ανθρώπων από κοινωνική σκοπιά αποσκοπεί ακριβώς στο να
επηρεάσει αποφασιστικά την κοινωνική συμπεριφορά του θεατή. Τέτοιες επεμβάσεις αναπόφευκτα
προκαλούν συναισθηματικές επενέργειες∙ είναι σκόπιμες και πρέπει να ελέγχονται. Μια παράσταση
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ο Μπρεχτ «επέμεινε, πρώτος με τόσο πλήρη και σύνθετο τρόπο, στην κοινωνική
ευθύνη του θεάτρου», ωστόσο «δεν είδε ποτέ τη θεατρική τέχνη σαν υπηρέτρια
του πολιτικού αγώνα, την είδε σαν τμήμα αυτού του αγώνα, και η διαφορά είναι
τεράστια».35 «Το επικό θέατρο του Μπρεχτ αναζητεί στις αντιφάσεις τον δρόμο
της αλλαγής του κόσμου», και δείχνει «ότι τίποτε δεν είναι μονοσήμαντο».36 Ο
θεατής καλείται να στοχαστεί και να αποπειραθεί να δώσει ο ίδιος απαντήσεις.
Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη δραματουργία του αναγνωρισμένου στη δεκαετία του
1970 κρητικού συγγραφέα.37
Η παράσταση του Καποδίστρια προκάλεσε αρκετά δημοσιεύματα, που στο
μεγαλύτερο μέρος τους εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το έργο.38 Η κριτική
επισήμανε πως ο Καζαντζάκης «θέατρο δεν ήξερε να γράφει», και πως γοητευόπου λιγότερο ή περισσότερο παραιτείται από τη συναισθηματική ταύτιση δεν χρειάζεται καθόλου
να είναι μια ερμηνεία “χωρίς συναισθήματα” ή μια ερμηνεία που δεν υπολογίζει τα συναισθήματα
του θεατή. Πρέπει όμως να αντιμετωπίζει κριτικά τις συγκινήσεις του θεατή, ακριβώς όπως και
τις αντιλήψεις του. Οι συγκινήσεις, τα ένστικτα, οι παρορμήσεις, θεωρούνται συνήθως βαθύτερα,
διαρκέστερα, λιγότερο επηρεάσιμα από την κοινωνία, απ’ όσο οι αντιλήψεις, αυτό όμως δεν είναι
καθόλου αλήθεια. Τα συναισθήματα δεν είναι ούτε κοινά σ’ όλους τους ανθρώπους ούτε αναλλοίωτα, τα ένστικτα δεν είναι ούτε αλάθητα ούτε ανεξάρτητα από τη νόηση, οι παρορμήσεις δεν είναι
ούτε ανεξέλεγκτες ούτε μη παραγώγιμες κ.ο.κ.»∙ βλ. την ενότητα «Επηρεασμός του θεατή (με την
επαγωγική οικοδόμηση των ρόλων)», στο κεφάλαιο «Οι στρογγυλοκέφαλοι και οι μυτεροκέφαλοι
(1931-1934)», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 137-138. Για τη σύγχυση γύρω από αυτό το
ζήτημα στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, βλ. Ψωνόπουλος, «Αποστασιοποίηση και συναίσθημα»,
«“Δύο συν δύο ίσον πέντε”», ό.π., 18-22.
35. Νικηφόρος Παπανδρέου, «Η επικαιρότητα του Μπρεχτ», ό.π., 7, 9 αντίστοιχα.
36. Νάντια Βαλαβάνη, «Υπέβαλε προτάσεις. Τις κάναμε δεκτές», Φουαγιέ, τχ. 12 (Δεκ. 2006),
58-61. Το περιοδικό Φουαγιέ γιορτάζει τον ένα χρόνο της κυκλοφορίας του με πολυσέλιδο «Αφιέρωμα Μπέρτολτ Μπρεχτ» (σ. 50-91), και περιλαμβάνει κείμενα πολλών καλλιτεχνών και επιστημόνων του θεάτρου.
37. Για το έργο που μας ενδιαφέρει, βλ. Νίκος Καζαντζάκης, «Καποδίστριας», Θέατρο. Τραγωδίες με διάφορα θέματα: Καποδίστριας, Χριστόφορος Κολόμβος, Σόδομα και Γόμορρα, Βούδας,
Αθήνα, Εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη, 21971 (11956), 7-147∙ από την έκδοση του 1971 οι σελίδες όλων
των παραθεμάτων.
38. Από τα δημοσιεύματα, βλ. ενδεικτικά Μπάμπης Δ. Κλάρας, «Ο “Καποδίστριας” στο Εθνικό», Η Βραδυνή, 8.11.1976∙ Στέλιος Ι. Αρτεμάκης, «Ο “Καποδίστριας” του Καζαντζάκη στο Εθνικό», Ελεύθερος Κόσμος, 21.11.1976∙ Αλκ. Μαργαρίτης, «Ν. Καζαντζάκη “Καποδίστριας” στο
Εθνικό Θέατρο», Τα Νέα, 15.12.1976∙ Άγγελος Δόξας, «“Καποδίστριας”», Εμπρός, 18.12.1976.
Στην επανάληψη της παράστασης του Καποδίστρια το 1982, μέρος της κριτικής κατηγόρησε τον
συγγραφέα ότι προσβάλλει την Εκκλησία, καθώς στο πρόσωπο του παπά του Αγίου Σπυρίδωνα
σκιαγραφεί τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του κυβερνήτη∙ βλ. επιστολή του Κώστα Σαρδελή,
«Ο “Καποδίστριας” και η Εκκλησία», Ελληνικός Κόσμος, 4.3.1982: «Οι περισσότεροι θεατές πάγωσαν. Άλλοι επηρεασμένοι, προφανώς, και από το κλίμα της εποχής μας, κάγχασαν σε βάρος της
Εκκλησίας». Παρακάτω ο συντάκτης απευθύνει ερώτηση στο Εθνικό Θέατρο, αν μπήκε και αυτό
«στον βρόμικο πόλεμο που ξέσπασε τα τελευταία χρόνια εναντίον της Ορθοδοξίας».
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τανε από τις μεγάλες προσωπικότητες, αλλά πάντοτε άφηνε πάνω τους βαριά τη
σφραγίδα από τις δικές του «βιοθεωρίες και φιλοσοφικές τοποθετήσεις».39 Είναι
αλήθεια πως ο δραματουργός του Καποδίστρια δεν υπονομεύει την –αμφιλεγόμενη στις σελίδες της Ιστορίας, αλλά οπωσδήποτε ηρωική– κεντρική φιγούρα.40
Παρακινημένος από την ανάγνωση του ομόθεμου έργου του Γιώργου Θεοτοκά
Αντάρα στ’ Ανάπλι, ο Καζαντζάκης συνθέτει τη δική του έμμετρη «τραγωδία» για
να παρουσιάσει στη σκηνή τις τελευταίες ώρες αυτού του «ήρωα».41 Προηγουμένως τον φέρνει στα δικά του συγγραφικά καλούπια και η «ολότελα ασπόνδυλη
θεατρική ραχοκοκαλιά», όπως υποστηρίζει ένα δημοσίευμα, παρουσιάζει εντέλει
την ιστορία «ενός παρεξηγημένου Χριστού».42 Προφανής στόχος του συγγραφέα
την ώρα της συγγραφής, κοντά στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι
να νουθετήσει τους σύγχρονούς του Έλληνες που βρίσκονται στα πρόθυρα του

39. «Ο Καποδίστριας λέει, λέει, λέει. Ένας φόρτος πατριωτικής μεταφυσικής φιλολογίας, που
ανήκει στο συγγραφέα, φορτώνεται στον ορθολογιστή Καποδίστρια. […] Ο Καζαντζάκης, διανοητής στην ουσία, θέατρο δεν ήξερε να γράφει. […] Η παράσταση δεν ξεπέρασε μια ευπρεπή και επιμελημένη εικονογράφηση του κειμένου», αλλά δεν μπορούσε να είναι και τίποτ’ άλλο∙ βλ. Στάθης
Ιω. Δρομάζος, «“Καποδίστριας” του Νίκου Καζαντζάκη στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου», Η Καθημερινή, 10.11.1976.
40. Ο Άγγελος Δόξας θεωρεί ότι οι δραματουργικοί χειρισμοί του Καζαντζάκη παραποιούν «τη
φυσιογνωμία του ήρωα»∙ «ο μαχητικός διπλωμάτης και πατριώτης» παρουσιάζεται «ρομαντικά εξιδανικευμένος μοιρολάτρης», που ομολογεί πως η μεγαλύτερη «δούλεψη» για την πατρίδα του είναι
να πεθάνει. «Έτσι μεταπλασμένος ο Καποδίστριας γίνεται ο φορέας που θα θυμίσει τη σταύρωση
του Χριστού για χάρη των ανθρώπων, την ιδεολογία του νιτσεϊκού Υπερανθρώπου, κι ακόμα τον
ίδιο τον Καζαντζάκη». Εκτός από την απόσταση από τα πραγματικά γεγονότα, το έργο «μειονεκτεί σε θεατρική δόμηση», όπως και τα άλλα έργα του Καζαντζάκη∙ βλ. Άγγελος Δόξας, «“Καποδίστριας”», Εμπρός, 18.12.1976.
41. Ο Καζαντζάκης υπογράφει ένα εξαιρετικά διαφωτιστικό, ως προς τις συγγραφικές του προθέσεις, κείμενο στο πρόγραμμα της παράστασης του 1946, που σώζεται στο αρχείο του Εθνικού
Θεάτρου∙ βλ. Πετράκου, «“Καποδίστριας”: Ένα ανεπίδοτο μήνυμα», Ο Καζαντζάκης και το θέατρο,
ό.π., 397-426∙ βλ. επίσης στο ίδιο, σ. 35, 39-41 και 49. Σημαντική για τα ζητήματα που εξετάζουμε
εδώ –την ερμηνεία της Ιστορίας από τον Καζαντζάκη– είναι η κριτική του Μάρκου Αυγέρη, «Ο
“Καποδίστριας”, δράμα του Ν. Καζαντζάκη», Ριζοσπάστης, 31.3.1946.
42. Μανώλης Σκουλούδης, «“Καποδίστριας”: Τα 200 χρόνια ενός “παρεξηγημένου Χριστού”.
Ο Καζαντζάκης φορώντας τη “μεγάλη στολή” του βασιλιά του παραμυθιού», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 19.12.1976. Ο συντάκτης του κειμένου ασκεί πολύ αρνητική κριτική στον Καζαντζάκη
ως δραματουργό: «Αν δεν ύπαρχε ο μέγας λυρικός Άγγελος Σικελιανός, ο ποιητής της Οδύσσειας
Νίκος Καζαντζάκης θα ήταν ο αδαέστερος νεοέλληνας θεατρικός συγγραφέας»· η υπογράμμιση στο
πρωτότυπο. Και παρακάτω υποστηρίζει πως αφού ο Αλέξης Σολομός κατάφερε «να σουλουπώσει
παραστασιακά αυτό τον αμετανόητο Σιγιμούνδο, νομίζω πως πρέπει να θεωρηθεί σχεδόν μάγος!».
Παραλληλισμό της θυσίας του Καποδίστρια με εκείνης του Χριστού κάνει και ο Kimon Friar, «Ο
“Καποδίστριας” του Καζαντζάκη», στο πρόγραμμα της παράστασης του Εθνικού Θεάτρου, θεατρική περίοδος 1976-1977, χωρίς σελιδαρίθμηση.
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εμφυλίου,43 χωρίς μέριμνα, όμως, να αποκαλυφθούν οι πολιτικές και κοινωνικές
ρίζες του επικείμενου αδελφοκτόνου σπαραγμού. Τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης ηγεμονεύει το εθνο-συμφιλιωτικό πολιτικό πνεύμα, επομένως μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι οι επιδιώξεις της παράστασης συντονίζονται με τις
συγγραφικές προθέσεις.44
Το έργο διακηρύττει πως η «αθάνατη» ελληνική «ράτσα» είναι «χαρμάνι»,
αλλά χαρμάνι ξεχωριστό (σ. 55, 104), και παρουσιάζει στη σκηνή τα «πάγια»
–όπως τα αντιλαμβάνεται ο Καζαντζάκης– ελαττώματα της εθνικής ταυτότητας
των συμπολιτών του: «Σιχάθηκα τους Έλληνες∙ […] | το αθάνατο το φως μολεύουν της Ελλάδας! | […] γεράσαν όλοι | στα μίση, στις κλεψιές, στις ατιμίες, στους φόνους», φωνάζει ο Καποδίστριας (σ. 34-35). Πρόκειται για διαχρονικές όψεις του ελληνικού «χαρακτήρα» που οδηγούν στη μεγαλύτερη εθνική
συμφορά, τη διχόνοια (σ. 85). Με αυτή τη στόχευση, το έργο αδυνατεί να συνομιλήσει ουσιαστικά με τον Μοντερνισμό και τις ευρωπαϊκές πρωτοπορίες.45
Αν εξαιρέσουμε τη γλωσσική επιλογή, η εθνική προσήλωση της τραγωδίας του
Καποδίστρια, η χωρίς ενδοιασμούς υποταγή του κυβερνήτη στο πατριωτικό χρέος
(σ. 40), παραμένουν στον δρόμο που άνοιξαν οι θεμελιωτές της νεοελληνικής
δραματουργίας, πριν καλά-καλά συσταθεί το ελληνικό κράτος. Την ίδια εποχή
που ο Μπρεχτ προβάλλει τις διεφθαρμένες από το αστικό κέρδος όψεις του υποτιθέμενου πατριωτισμού και αποδομεί τους ήρωες, ο Καζαντζάκης, παρά τις αποκλίσεις, μοιάζει να επιστρέφει στην ασφαλή μήτρα που γέννησε τους φλογερούς
πατριώτες των τραγωδιών του Ιωάννη Ζαμπέλιου, του Λευκαδίτη συγγραφέα που
πρώτος δραματοποίησε την ιστορική φιγούρα του Καποδίστρια.46
43. Ο Χορός των γυναικών: «αχ, οδήγα σε φίλιωσης έργα μεγάλα!», ή «η διχόνοια σαπίζει το
σπλάχνο μας»∙ βλ. Καζαντζάκης, «Καποδίστριας», ό.π., 73-74∙ βλ. επίσης σ. 79-82, 85-87. Βλ. και
Πετράκου, «“Καποδίστριας”: Ένα ανεπίδοτο μήνυμα», ό.π., 410-419.
44. Τραγική ειρωνεία αποτελούν οι σκηνικές οδηγίες του Καζαντζάκη στην πρώτη-πρώτη σκηνή του έργου: «Σε αλάκερο τον αντικρινό τοίχο, λαϊκή, με χτυπητές μπογιές τοιχογραφία: το μυθικό
πουλί, ο Φοίνικας, που αναγεννιέται μέσα από τις φλόγες» (σ. 9). Η σκηνογραφία της παράστασης
του 1976 για ευνόητους λόγους δεν «συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις» του συγγραφέα. Οι ίδιες
σκηνικές οδηγίες αποκαλύπτουν κάποια διάθεση σύνδεσης με τον ευρωπαϊκό Συμβολισμό (σ. 9).
Ενώ στη δεύτερη πράξη ξεδιπλώνεται ένας πέρα για πέρα παραδοσιακός εθνικός εορταστικός σκηνογραφικός διάκοσμος με «δάφνες, μυρτιές και σημαίες» (σ. 72).
45. Στα πρώιμα θεατρικά έργα του συγγραφέα αναγνωρίζεται ο διάλογος αλλά και οι σημαντικές αποστάσεις∙ βλ. Αντώνης Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας: Το πρώιμο θεατρικό
έργο του Νίκου Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του. Συμβολή στη μελέτη της
Παρακμής στη νεοελληνική δραματουργία των αρχών του εικοστού αιώνα, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009, 385-442.
46. Ιωάννης Ζαμπέλιος, Τραγωδίαι, τ. Α΄-Β΄, Ζάκυνθος, 1860 (τόμος Α΄: Τιμολέων, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Γεώργιος Καστριώτης, Ρήγας Θεσσαλός, Μάρκος Βόσσαρης, Ιωάννης Καπο-
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Ο Χορός γυναικών, οι μοιρολογήτρες και ο τραγουδιστής γερο-Δήμος εκπροσωπούν τη φωνή του λαού, η γριά μάντισσα εμφανίζεται ως άλλος Τειρεσίας,
αλλά το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη σύνθεση του απολύτως ιδεαλιστικού πορτραίτου του Καποδίστρια. Του νέου «Πρωτομάστορα», ο οποίος τώρα δεν εντοιχίζει στα θεμέλια μια γυναίκα-ερωτικό πειρασμό, για να στεριώσει το γεφύρι που
θα αποκαλύπτει τη νιτσεϊκή δύναμη του υπεράνθρωπου τεχνίτη, όπως συμβαίνει
στο ομώνυμο έργο του Καζαντζάκη που προηγείται πάνω κάτω τρεις δεκαετίες.47
Ετούτος ο Πρωτομάστορας είναι πλημμυρισμένος από μίσος για τους «ελαττωματικούς» Έλληνες, και ταυτόχρονα κυριεύεται από ιερή φιλοπατρία. Θυσιάζεται
ο ίδιος για τη μητέρα Ελλάδα, αφήνοντας ως κληροδότημα στους –αμετανόητα
παραδομένους στις εσωτερικές συγκρούσεις– πολίτες της την «ομόνοια», τελευταία λέξη που βγαίνει από τα χείλη του φωτισμένου από τον Θεό μπροστάρη.48
Όσο για τη «μικρή, ντροπαλή Φωτεινούλα» (σ. 135), όπως χαρακτηρίζει ο Χορός
των γυναικών την κόρη του Μαυρομιχάλη, ο Καζαντζάκης την περιορίζει σε έναν
απολύτως βωβό ρόλο: προσφέρει ένα ματσάκι γαζίες στον κυβερνήτη, ο οποίος,
στα επόμενα λεπτά, θα πέσει στο έδαφος δολοφονημένος από τα χέρια του πατέρα
της. Πώς θα μπορούσε να συγκριθεί με τη μπρεχτική Σιμόν;
Σε πλήρη αντίθεση με όσα έχει διακηρύξει ο Μπρεχτ, η σκηνική εικόνα που
δημιουργεί ο Καζαντζάκης οπωσδήποτε δεν φωτίζει την αντιφατική ανθρώπινη
συμπεριφορά, δεν παρουσιάζει α-συνεχή και α-συνεπή δραματικά πορτρέτα, που
οι ρωγμές τους να επιτρέπουν να αποκαλυφθούν οι διαλεκτικές κοινωνικο-ιστορικές σχέσεις. Εκφράζει τη μόνη «αλήθεια» που έχει συλλάβει ο νεορομαντικός
δημιουργός, και δεν ελέγχει «μία-μία φράση ως προς την κοινωνική της στάση».49
δίστριας∙ τ. Β΄: Γεώργιος Καραϊσκάκης, Χριστίνα Αναγνωστόπουλος, Διάκος, Κόδρος, Οδυσσεύς
Ανδρούσσος, Μήδεια). Βλ. Άννα Ταμπάκη, «Η μετάβαση από το Διαφωτισμό στο Ρομαντισμό στον
ελληνικό 19ο αιώνα: Η περίπτωση του Ιωάννη και του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 30, 31-46∙ τώρα και στο Άννα Ταμπάκη, Ζητήματα
συγκριτικής γραμματολογίας και ιστορίας των ιδεών: Εννέα μελέτες, Αθήνα, Ergo, 2008, 99-116.
Βλ. και Πετράκου, «“Καποδίστριας”: Ένα ανεπίδοτο μήνυμα», ό.π., 414-415, όπου επισημαίνονται
οι διαφορές των δύο τραγωδιών και η επιμονή του Ζαμπέλιου να υποδείξει τις «φθοροποιές ξένες
αναμείξεις στα ελληνικά πράγματα» (σ. 414).
47. Ο Καποδίστριας αυτοχαρακτηρίζεται «Πρωτομάστορας» αρκετές φορές και επίσης τον ίδιο
χαρακτηρισμό του αποδίδουν άλλα πρόσωπα του δράματος, βλ. Καζαντζάκης, «Καποδίστριας»,
ό.π., 94, 98 και 119-122, όπου η Σουλιώτισσα τραγουδά το γνωστό δημοτικό τραγούδι «Του γεφυριού της Άρτας».
48. «Αδέρφια, ομόνοια! Παιδιά μου, ομόνοια!» (ό.π., 85, 146).
49. Ο Μπρεχτ, σχολιάζοντας τους Στρογγυλοκέφαλους και τους μυτεροκέφαλους (1931-1934),
εξηγεί τον τρόπο που οικοδομούνται οι ρόλοι σε μια μη αριστοτελική δραματουργία, όπου είναι
«απαραίτητο να ελέγχεται μία-μία φράση ως προς την κοινωνική της στάση. Η ενότητα των προσώπων δεν παραβλάπτεται καθόλου με μια ακριβή απόδοση της αντιφατικής τους συμπεριφοράς»∙ βλ.
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Η αυλαία ανοίγει για να παρουσιαστεί ο άμβωνας του «ήρωα».50 Η ιστορική αφήγηση στη δραματουργία του Καζαντζάκη παραμένει βαθιά «ρομαντική», όπως
ορίζει τον όρο ο Μπρεχτ.51 Και η κριτική επισημαίνει ότι ο Καζαντζάκης παρουσιάζει έναν «καρλαϋκό ήρωα».52
Πράγματι, αν αναζητήσουμε το έδαφος όπου βλασταίνουν οι δραματουργικές
επιλογές του Καζαντζάκη, πρέπει να γυρίσουμε σχεδόν έναν αιώνα πίσω από την
εποχή που ξεδιπλώνονται οι αντι-ηρωικές σκέψεις του Μπρεχτ. Πρέπει να επιστρέψουμε στους Ήρωες του Τόμας Καρλάυλ (Thomas Carlyle, 1795- 1881).53 Ο
γεννημένος στη Σκωτία συγγραφέας, βαθύς γνώστης της γερμανικής λογοτεχνίας
και φιλοσοφίας, δηλώνει με απόλυτη πεποίθηση στις πρώτες σελίδες της μελέτης
του: «Παν ό,τι βλέπομεν συντελεσμένον και έτοιμον εν τω κόσμω, ουδέν άλλο
Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 134. Για τη σύνδεση του Καζαντζάκη με το τοπίο του Νεορομαντισμού, βλ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας, ό.π., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
50. Μέρος της κριτικής εστιάζει ακριβώς σε αυτό το σημείο για να επαινέσει την παράσταση,
και υποστηρίζει ότι το αδύναμο έργο κατάφερε να αποκτήσει «θεατρικότητα» χάρη στον «πολύπειρο» σκηνοθέτη Αλ. Σολομό, αλλά και με τη συμβολή των άλλων συντελεστών. Ο Καποδίστριας
«είναι ο τραγικός ήρωας που θ’ αντιπαλαίσει με τον ατομικισμό, τον εγωισμό, το πείσμα των υπηκόων του». Γίνεται «σύμβολο», «ιδέα», «αστραπή φωτός που περνά τα σκοτάδια των καρδιών και
της Ιστορίας, με σκοπό να φωτίσει το δρόμο των κατοπινών»∙ βλ. Στέλιος Ι. Αρτεμάκης, «Ο “Καποδίστριας” του Καζαντζάκη στο Εθνικό», Ελεύθερος Κόσμος, 21.11.1976. Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος για τη δραματουργική αδυναμία του Καζαντζάκη σε όλα τα θεατρικά του έργα. Ωστόσο,
«Ο Καποδίστριας του Καζαντζάκη προβληματίζει πολύ τον θεατή. Και τούτο έχει μεγάλη σημασία
στα κρίσιμα χρόνια μας». Στα προσόντα του έργου συγκαταλέγεται η «αριστοκρατική αντίληψη»
και η «ανδροπρέπεια»! Επίσης επαινούνται το «έντονα μυστηριακό κλίμα» της παράστασης και
οι καλές ερμηνείες. Το δημοσίευμα κλείνει με ένα κρεσέντο που αντιγράφει τις κατηγορίες που
απευθύνει ο Καποδίστριας στους άθλιους Έλληνες, τους οποίους «μισεί» αφού καταστρέφουν την
Ελλάδα. Ο ίδιος ο συντάκτης ρωτά τον δικό του αναγνώστη αν μπορούμε να «μεμφθούμε» τον Καζαντζάκη για τις κατηγορίες που απευθύνει στους συντοπίτες του. Για την ανάλογη δραματουργική
τεχνική αρκετών ελλήνων συγγραφέων της μεταπολεμικής περιόδου, βλ. Κυριακή Πετράκου, «Οι
υπερμεγέθεις θεατρικοί ήρωες των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων», Θεατρολογικά Miscellanea,
Αθήνα, Δίαυλος, 2004, 255-274.
51. Δηλαδή εστιασμένη στον κεντρικό «ήρωα»-οδηγητή του πλήθους, στο άτομο που διαμορφώνει την «Ιστορία»∙ βλ. Μπρεχτ, «Η αποτρέψιμη άνοδος του Αρτούρο Ούι (1941)», στο Ο Μπρεχτ
ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 243. Ο γερμανός συγγραφέας ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν επιδιώκει να επανακάμψει στον Νατουραλισμό: «Είναι σαφές ότι η τέχνη εξωραΐζει (που δεν σημαίνει ωραιοποιεί). Εξωραΐζει και μόνο για το λόγο ότι πρέπει να προσφέρει την πραγματικότητα για απόλαυση» (ό.π., 248).
52. Κώστας Γεωργουσόπουλος, «Παραγωγή ηρώων», Το Βήμα, 22.12.1976.
53. Θωμάς Καρλάυλ, Οι ήρωες, από το αγγλικόν πρωτότυπον, μετά προλόγου υπό Ανδρέου Γ.
Δαλέζιου διδάκτορος του Πανεπιστημίου της Ιένης, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Ι. Βασιλείου,
1924. Ο μεταφραστής, στον μεστό περιεχομένου πρόλογο (σ. γ΄-δ΄), σημειώνει ότι ο Καρλάυλ είχε
«ηγέτη αστήρ» τον Γκαίτε, ανέλυσε τη φιλοσοφία του Φίχτε (Fichte) και «εκτοξεύει τους σμερδαλέους του κεραυνούς κατά του υλισμού της εποχής του, τείνοντος να εκτοπίσει παν ό,τι ωραίον,
υψηλόν και ευγενές» (σ. γ΄).
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είναι ειμή το εξωτερικόν υλικόν αποτέλεσμα, η πρακτική εφαρμογή και ενσάρκωσις ιδεών, αίτινες είχον γεννηθεί και ωριμάσει εις τον εγκέφαλον μεγάλων ανδρών. […] ολόκληρος η ψυχή της ιστορίας του κόσμου ευλόγως δύναται να θεωρηθεί ως ιστορία των μεγάλων ανδρών». «Η κοινωνία ιδρύεται επί της λατρείας
των ηρώων».54
Δεν θα σχολιάσω εδώ ότι ο συγγραφέας δεν διανοείται να συμπεριλάβει στην
ανάλυσή του γυναίκες. Θα επισημάνω μόνο ότι το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στα
ελληνικά στην καρδιά του μεσοπολέμου, ξεκινά από τον ήρωα ως θεότητα και καταλήγει στο πιο χρήσιμο για το θέμα μας κεφάλαιο, όπου περιγράφεται η πολιτική
δραστηριότητα του Κρόμγουελ και του Ναπολέοντα.55 Ο δεύτερος «πολιτικός
και στρατηλάτης» καταδικάστηκε απερίφραστα από τον Μπρεχτ, ενώ παλιότερα,
ο Νορντάου, στην περίφημη μελέτη του για τον Εκφυλισμό, κατέτασσε τον ίδιο
«ήρωα» στους «εγωπαθείς εκφυλισμένους».56
Οι ήρωες του Καρλάυλ τυπώθηκαν το 1841. Η μελέτη συγκεφαλαιώνει την
ιδεαλιστική και ατομικιστική πτυχή της ρομαντικής κοσμοαντίληψης, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ισχυρό ανάχωμα στην υλιστική θεώρηση του κόσμου που
συγκροτείται κιόλας στην Ευρώπη: μόλις επτά χρόνια από την έκδοση του βιβλίου
που διακηρύττει ότι «η λατρεία των ηρώων ουδέποτε θα εκλείψει εφόσον υπάρχουν επί γης άνθρωποι», κυκλοφορεί το Κομμουνιστικό μανιφέστο, που θα αποδώσει πρωταρχική σημασία για την «πρόοδο» της ανθρωπότητας στην δημιουργική δύναμη της αποκαλούμενης ανώνυμης «μάζας».57
54. Καρλάυλ, Οι ήρωες, ό.π., 5-6, 18 αντίστοιχα. Οι σελίδες του Καρλάυλ αναζητούν τους
«ήρωες» στη λατρεία και την Ιστορία, επιλέγοντας τις πιο χαρακτηριστικές, σύμφωνα πάντα με
τον συγγραφέα, περιπτώσεις: ξεκινά από τη θεότητα στη σκανδιναβική μυθολογία, «τον πρώτον
ήρωα», τον «Οδίν», περνά στον προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ, εξετάζει τον Δάντη και τον Σαίξπηρ,
σταθμεύει για λίγο στον Λούθηρο, τον Νοξ (Knox), τον Τζόνσον, τον Ρουσσώ και τον Μπερνς
(Burns).
55. Καρλάυλ, «Ο ήρως βασιλεύς. Cromwell, Ναπολέων. Η σύγχρονος επανάστασις», Οι ήρωες,
ό.π., 229-282. Ο συγγραφέας εκτιμά τον πρώτο και ανασκευάζει την κατακραυγή εναντίον του
αποκαλώντας τον «πραγματικώς έντιμον άνθρωπον» (σ. 274), ενώ εκφράζει αρκετές επιφυλάξεις
για τον Ναπολέοντα, ιδιαίτερα της δεύτερης περιόδου, όταν «το ολέθριον της αγυρτείας στοιχείον»
άρχισε να κυριαρχεί πάνω του (σ. 279). Στη λογοτεχνική αξιοποίηση της ζωής του Κρόμγουελ έχει
προηγηθεί ο Ουγκώ, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, στον πρόλογο του Cromwell διατύπωσε το μανιφέστο του γαλλικού Ρομαντισμού, το 1827.
56. Μπρεχτ, «Η αποτρέψιμη άνοδος του Αρτούρο Ούι (1941)», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ,
ό.π., 243∙ Max Nordau, Εκφυλισμός, μτφρ. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα, Νέα Εκδοτική Εταιρεία Χρήστου Φέξη και Βασ. Κομπούγια, 1922, 60.
57. Καρλάυλ, Οι ήρωες, ό.π., 21. Πολύ χαρακτηριστική είναι η στάση του έλληνα μεταφραστή
Α. Δαλέζιου, ο οποίος προσυπογράφει τη θέση που αγωνίζεται να αποδείξει ο συγγραφέας: «η ανώνυμος μάζα, ως τοιαύτη, ήκιστα συντελεί αυτή καθ’ εαυτήν, εις την πρόοδον της ανθρωπότητος,
την πνευματικήν και ηθικήν κατεύθυνσιν της οποίας καθορίζουν εκάστοτε και ρυθμίζουν ολίγα τινά
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Είναι περισσότερο από προφανές ότι η δραματουργία του Καζαντζάκη στον
Καποδίστρια, αλλά και σε πολλά ακόμα έργα του, επικεντρώνεται σ’ έναν «ήρωα»,
έναν «μεγάλο άνδρα», ο οποίος θυσιάζεται για το κοινό καλό, αποκαλύπτοντας
την προσήλωση του συγγραφέα στις διακηρύξεις του Καρλάυλ. Στον αντίποδα
βρίσκονται τα έργα και η σκηνική πράξη του καλοδιαβασμένου στα κείμενα του
Μαρξ Μπρεχτ.58 Εξαιρετικό παράδειγμα, πέρα από Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ,
αποτελεί ο αντι-ηρωικός Γαλιλαίος.59
*
«Η δίκη του ήρωα», «Ο μύθος του ήρωα», «Η κωμωδία των ηρώων», «Ηρωισμός
χωρίς ήρωες», «Ούτε ήρωες ούτε ηρωισμός» είναι τίτλοι από τα περιεχόμενα της
μελέτης του Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, που κυκλοφορεί στην ελληνική γλώσσα
στα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.60 Αποσπάσματα του βιβλίου περιλαμβάνει
το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για το έργο Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ.61
προνομιούχα πνεύματα, δίδοντα σάρκα και οστά εις τα εν τη ψυχή των μαζών εν υποσυνειδήτω και
οιονεί υποτυπώδει καταστάσει υποφώσκοντα ιδανικά» (σ. γ΄-δ΄).
58. «Η ιστορική αντίληψη των μικροαστών (και των προλετάριων όσο δεν έχουν καμιά άλλη)
είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της ρομαντική. Ο πρώτος Ναπολέων απασχόλησε τη φτωχή φαντασία
των Γερμανών όχι βέβαια χάρη στο Ναπολεόντειο Κώδικα, αλλά χάρη στα εκατομμύρια των θυμάτων
του. Οι λεκέδες από αίμα πηγαίνουν ωραία σ’ αυτούς τους κατακτητές, σαν φακίδες»∙ βλ. Μπρεχτ, «Η
αποτρέψιμη άνοδος του Αρτούρο Ούι (1941)», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 243.
59. «Ο “ήρωας” του έργου δεν είναι επομένως ο Γαλιλαίος, μα ο λαός, όπως είπε ο Βάλτερ
Μπένγιαμιν. Αυτή είναι μια κάπως πολύ σύντομη διατύπωση, μου φαίνεται. Ελπίζω πως το έργο
δείχνει πως η κοινωνία αποσπά από τα άτομά της αυτό που χρειάζεται απ’ αυτά. Το ένστιχτο της
έρευνας, ένα κοινωνικό φαινόμενο, όχι λιγότερο απολαυστικό ή δικτατορικό από το ένστικτο της
αναπαραγωγής, κατευθύνει τον Γαλιλαίο στην τόσο επικίνδυνη περιοχή, τον σπρώχνει στην οδυνηρή διαμάχη του με τις έντονες επιθυμίες του για άλλες απολαύσεις. Υψώνει το τηλεσκόπιο στ’ αστέρια και παραδίνεται στα βασανιστήρια. Στο τέλος ασχολείται με την επιστήμη του σα να ήταν κανένα βίτσιο, κρυφά, πιθανώς με τύψεις συνείδησης. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορεί
κανείς να θέλει σώνει και καλά είτε μόνο να επαινέσει το Γαλιλαίο είτε μόνο να τον καταδικάσει»∙
βλ. Μπρεχτ, «Έπαινος ή καταδίκη του Γαλιλαίου;», στο Ο Μπρεχτ ερμηνεύει Μπρεχτ, ό.π., 171.
60. Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, Αθήνα, Κέδρος, Ιούνιος 1975. Νωρίτερα έχουν δημοσιευθεί
στην Ελλάδα σχετικές μελέτες του ίδιου συγγραφέα: Bernard Dort, «Πώς παίζεται ο Μπρεχτ από
τους επιγόνους του στο “Μπερλίνερ Ανσάμπλ”», Θέατρο, τχ. 6 (Νοέμ.-Δεκ. 1962), 71-72∙ ο ίδιος,
«Πολιτικό θέατρο: Τοποθέτηση και ιστορική αναδρομή», μτφρ. Παναγιώτης Σκούφης, Θέατρο, τ. 6,
τχ. 31 (Ιαν.-Φεβρ. 1973), 11-22∙ ο ίδιος, «Επικό θέατρο και πολιτική συνειδητοποίηση», μτφρ. Άννα
Φραγκουδάκη, Θέατρο, τ. 6, τχ. 33 (Μάιος-Ιούν. 1973), 13-21.
61. Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, ό.π., 130-137. Η μελέτη εξετάζει μέσα από το αντι-ηρωικό
φίλτρο αρκετά μπρεχτικά θεατρικά έργα: Η ανάκριση του Λούκουλλου∙ Η άνοδος του Αρτούρο Ούι∙
Οι Οράτιοι και οι Κουριάτιοι∙ Τα ντουφέκια της κυρά Καρράρ∙ Η Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της∙
Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ.
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Ο γερμανός συγγραφέας και, στην αθηναϊκή παράσταση, ο Ντουφεξής και οι
συνεργάτες του οργανώνουν το «θεατρικό παιγνίδι» σκηνής και πλατείας, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια «κοινή διεργασία» σε συνάρτηση πάντα με την
ιστορική πραγματικότητα, «που τυλίγει απ’ όλες τις μεριές και την πλατεία και τη
σκηνή, που αποτελεί στην κυριολεξία, τον ορίζοντα του θεάτρου».62
Στον σημερινό μελετητή οι δυο γειτονικές παραστάσεις, στα πρώτα χρόνια
της Μεταπολίτευσης, δεν επιτρέπουν το παραμικρό περιθώριο σύγχυσης, απαγορεύουν τη δημιουργία λαθεμένων εντυπώσεων, σχετικά με τον σχεδιασμό του
ρεπερτορίου του μεγαλύτερου κρατικού θεατρικού θεσμού: Το Εθνικό Θέατρο
ανοίγει την πόρτα σε κάποιες ρηξικέλευθες επιλογές από το ευρωπαϊκό δραματολόγιο, που ανατρέπουν την αφήγηση της επίσημης ιστορίας. Αλλά ταυτόχρονα
παρουσιάζει έργα διάσημων ελλήνων δημιουργών που παραμένουν αγκυροβολημένα στην καρλαϋκή, ιδεαλιστική, αντιμετώπιση των ιστορικών γεγονότων –
ακόμα και όταν πρόκειται για έναν συγγραφέα που δημιουργεί αντισυμβατική
εικόνα, ως πολέμιος της επίσημης Εκκλησίας. Τις διαχρονικές αντιφάσεις στις
επιλογές του δραματολογίου του Εθνικού επισημαίνουν μερικοί σχολιαστές της
παράστασης των Οραμάτων της Σιμόν Μασάρ, που αντιλαμβάνονται τα πρώτα
χρόνια της Μεταπολίτευσης ως «κοινοβουλευτική διχτατορική» περίοδο του
κρατικού θεσμού.63
Τις μέρες που εργαζόμουν πάνω στην εισήγησή μου, προφανώς συμμεριζόμενη την επιμονή του Μπρεχτ για ένα θέατρο αντιηρωικών ρόλων, μια μεγάλη
αφίσα στην πλατεία Αριστοτέλους διαφήμιζε με τεράστια γράμματα: Ήρωες στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.64 Για να μην έχουμε την παραμικρή αυταπάτη
ότι το ζήτημα που μας απασχόλησε έχει κλείσει…

62. Οι φράσεις στα εισαγωγικά, στο Ντορτ, Ανάγνωση του Μπρεχτ, ό.π., 220.
63. «[…] στη χώρα τούτη όπου πριν από 40 χρόνια το Εθνικό Θέατρο έσπευσε να κατεβάσει το
αθωότατο Αρνί του φτωχού του Τσβάιχ, μόλις η απίθανη Εστία το χαρακτήρισε… αριστερίζον, το
ίδιο κρατικό θέατρο, στη μεν πρώτη φασιστική δικτατόρευσή του της 7ετίας, δεν δίστασε ν’ ανεβάσει τον εκρηχτικό Γαλιλαίο του Μπρεχτ, ενώ σήμερα, στη δεύτερη κοινοβουλευτική διχτατορική
του περίοδο, δε διστάζει να μας προσφέρει τα βαθιά ριζοσπαστικά Οράματα της Σιμόν Μασάρ του
ίδιου συγγραφέα»∙ Μανώλης Σκουλούδης, «Η δύναμη της αγαθότητας», Ελευθεροτυπία, 9.1.1977.
64. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης και Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονίκης, «Ήρωες: Μια μουσική πανδαισία από έργα με κοινή θεματική», Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης, 21 Ιουνίου 2019 (Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής)∙ διαφήμιση διαθέσιμη
διαδικτυακά στο https://thessaloniki.gr/ (τελευταία επίσκεψη, 2.11.2019).
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Μελίνα Μερκούρη
Η κατασκευή μιας δημόσιας εικόνας
τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης

Προεκλογική καταχώρηση στον Τύπο υπέρ της Μελίνας Μερκούρη
για τις εκλογές του 1977, στις οποίες εκλέχτηκε πρώτη στη Β΄ περιφέρεια Πειραιά,
αποσπώντας το 25,32% των ψήφων.
Πηγή: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη (αρχείο).

Σ

τη μελέτη της Ανδρέας Παπανδρέου: Πολιτισμικό πορτρέτο, η Μυρσίνη Ζορμπά αφιερώνει χωριστό κεφάλαιο στη Μελίνα Μερκούρη, την «εμβληματική
περσόνα του ελληνικού πολιτισμού μέσα και έξω από τη χώρα», σε όλες τις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου. H Μερκούρη, παρατηρεί η Ζορμπά, «υπουργός από την πρώτη κυβέρνηση του ’81, θα παραμείνει στη θέση της ακλόνητη
σε δεκαέξι ανασχηματισμούς, εκπροσωπώντας θεσμικά την πολιτιστική πολιτική
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της χώρας».1 Πρόκειται για μια διαδοχή υπουργικών θητειών τα θετικά και τα
αρνητικά των οποίων η συγγραφέας αποτιμά ψύχραιμα στο οικείο κεφάλαιο του
βιβλίου, προσγράφοντας στα θετικά: α) την προτεραιότητα, έστω προσωποπαγή,
που έδωσε η Μελίνα Μερκούρη στην επικοινωνία με το εξωτερικό, β) την προτεραιότητα που έδωσε στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τη διατύπωση, στο
Μεξικό το 1982, στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της Unesco, πρώτη φορά για τα νεότερα χρόνια, του αιτήματος για την επιστροφή των γλυπτών
του Παρθενώνα, γ) την ενεργοποίηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου,
και τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων που συνδέονταν με αυτό σε ανεξάρτητους
παραγωγούς, δ) τη θέσπιση του θεσμού των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., τον οποίο γενναία χρηματοδότησε επίσης, και γενικότερα την έμφαση στην πολιτιστική αποκέντρωση,
ε) τον θεσμό των «πολιτιστικών πρωτευουσών», που, διαβεβαιώνει η Ζορμπά,
ήταν ιδέα της Μελίνας, κ.ά. Στα αρνητικά των θητειών αυτών η Ζορμπά εντοπίζει
το γεγονός ότι, παρά τις τόσες προσπάθειες και πρωτοβουλίες,
η πολιτιστική πολιτική της χώρας παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια αιχμάλωτη ενός
συντηρητικού πλαισίου, που κινιόταν μεταξύ «ένδοξου» παρελθόντος και τουριστικών προτεραιοτήτων. Δέσμια μιας καθυστερημένης γραφειοκρατίας, συντεχνιακών και τοπικών συμφερόντων, πελατειακών σχέσεων [...].2

Εκείνο που, πάντως, ερεθιστικά διαπιστώνει η Ζορμπά στο βιβλίο της γύρω από
την υπουργία Μερκούρη είναι ότι η σχέση Ανδρέα Παπανδρέου-Μελίνας Μερκούρη δεν περιγράφεται πουθενά (σ. 167: «δεν ανιχνεύεται πουθενά η προσωπική
τους σχέση»)· ο λόγος που ο Παπανδρέου την επέλεξε για υπουργό του, και δεν
την αντικατέστησε ποτέ, επίσης πουθενά δεν περιγράφεται, και δεν σχολιάζεται.
Έχει, δηλαδή, η επιλογή «φυσικοποιηθεί» τόσο, που νοείται αυτονόητη. Είναι
πάντως ενδιαφέρον ότι η Ζορμπά με διαισθητικότητα ονομάζει τη σχέση τους
«θεατρική».3
Εκκινώντας από τις παρατηρήσεις της Ζορμπά, η παρούσα ανακοίνωση ιχνηλατεί τα συστατικά στοιχεία κατασκευής της δημόσιας εικόνας της Μελίνας
Μερκούρη, εικόνας που την οδήγησε να γίνει «η Μερκούρη», η κατοπινή αυτονόητη Υπουργός Πολιτισμού των κυβερνήσεων Παπανδρέου. Η διευρεύνηση
πραγματοποιείται μέσα από έναν συνδυασμό θεωρητικών υποθέσεων αλλά και
1. Βλ. Μυρσίνη Ζορμπά, «Μελίνα-Υπουργείο Πολιτισμού», Ανδρέας Παπανδρέου: Πολιτισμικό
πορτρέτο, Αθήνα, Πεδίο, 2019, 167-176: 167.
2. Ό.π., 175-176.
3. Ό.π., 167-168.
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δεδομένων που προσφέρει το αρχειακό υλικό του Ιδρύματος Μερκούρη, δηλαδή
ένα σύνολο τεκμηρίων που αφορούν το «δημόσιο πρόσωπό της», συγκεκριμένα
την εκτενή συλλογή αποκομμάτων από άρθρα εφημερίδων που αναφέρονται σε
αυτήν, της περιόδου 1974-1981 (πρόκειται κυρίως για έντυπα ελληνικά και, δευτερευόντως, σε μειούμενη κλίμακα συχνότητας, για έντυπα αμερικανικά και γερμανικά, ιταλικά και ισπανόφωνα).4
Ως προς τις θεωρητικές προϋποθέσεις του άρθρου μου, ας υπενθυμίσω, εδώ,
τις γνωστές σε όλους θέσεις των σύγχρονων θεωρητικών της κοινωνικής ανθρωπολογίας γύρω από τη λειτουργική χρήση της «θεατρικότητας» στη δημόσια ζωή,
και τις λίγο περισσότερο εξειδικευμένες τους θέσεις γύρω από την ύπαρξη ενός
σημειωτικού συνεχούς –και όχι ρήξης– ανάμεσα στον τελετουργικό και τον λειτουργικό τρόπο της αναπαράστασης του καθημερινού, σε συμβολικό επίπεδο. Για
την πρώτη περίπτωση παραπέμπω στο έργο του Erving Goffman, Η παρουσίαση
του εαυτού στην καθημερινή ζωή (1959), που
προσφέρει μια αποκαλυπτική ανατομία της κοινωνικής ζωής με όρους θεατρικού
φαινομένου, ξεκινώντας από την ιδέα ότι στις καθημερινές συναναστροφές κάθε
άνθρωπος παρουσιάζει τον εαυτό του στους άλλους, και προσπαθεί να ελέγξει την
εντύπωση που σχηματίζουν οι άλλοι γι’ αυτόν, με τον τρόπο που ένας ηθοποιός
παρουσιάζει έναν χαρακτήρα στο κοινό.5

Σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση, ας αναφέρω την έννοια του «κοινωνικού δράματος» του Victor Turner. Ως «κοινωνικό δράμα» ο Turner ορίζει μια στιγμή ρωγμής
στον κανονικό ρυθμό της ζωής, η οποία διέρχεται από τα στάδια της καθαυτό ρήξης, της κρίσης, της διορθωτικής πράξης, και της «επιστροφής στην κανονικότητα», δηλαδή της κοινωνικής επανένταξης. Το «κοινωνικό δράμα» εξυπηρετεί τον
επαναπροσδιορισμό των ποικίλης φύσης «σταθερών» της κοινωνικής ζωής, όταν
αυτές καθίστανται με την πάροδο του χρόνου αναχρονιστικές και μη λειτουργικές.6
4. Το Αρχείο Μελίνας Μερκούρη έχει έτος εκκίνησης το 1955, συμπληρώνεται δε ώς σήμερα
(με ψηφιακό υλικό επίσης). Ευχαριστώ την υπεύθυνη του Ιδρύματος Μελίνας Μερκούρη, κ. Πωλίνα
Τζεϊράνη, για τη συναδελφική και γενναιόδωρη αντιμετώπιση τις μέρες που επισκέφθηκα το Ίδρυμα.
5. Από κριτική του Marshall Berman, των New York Times, που αναπαράγεται στο οπισθόφυλλο
του βιβλίου· βλ. Erving Goffman, Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή [1959], μτφρ. Μ.
Γκόφρα, επιμ. Κ. Λιβιεράτος, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2006.
6. Βλ. σχετικά Victor Turner, From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, Νέα
Υόρκη, Performing Arts Journal Publications, 1982. Σχόλιο του «κοινωνικού δράματος», μεταξύ
άλλων στο: D. M. Boje, «Victor Turner’s postmodern theory of social drama: Implications for
organization studies» (2003), διδακτικό υλικό, διαθέσιμο στο https://business.nmsu.edu/~dboje/
theatrics/7/victor_turner.htm (τελευταία επίσκεψη, 14.11.2019).
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Και τα δύο αυτά μοντέλα, που αναλύουν τη δημόσια ζωή σε αναλογία προς το
θεατρικό φαινόμενο, μπορούν να εφαρμοστούν στην ιστορία της Μελίνας Μερκούρη. Στην περίπτωσή της, εντοπίζουμε μια από τις πρώτες συστηματικές εκδηλώσεις της «θεαματικοποίησης» της ελληνικής πολιτικής ζωής, που έχει πλέον
εμπεδωθεί στις μέρες μας, ενώ σε σχέση με την έννοια του «κοινωνικού δράματος», οι θεαματικές/θεατρικές παρεμβάσεις της Μερκούρη αναφορικά με κομβικά θέματα/προβλήματα της ελληνικής δημόσιας ζωής των δεκαετιών του ’70 και
του ’80 απέδωσαν, έχω την εντύπωση, μια «επιστροφή στην κανονικότητα», με
κατά τι βελτιωμένους όρους. Αν δούμε τις διαφορετικές επιτελέσεις ταυτότητας
που επιχείρησε η Μερκούρη μέσα από το καλλιτεχνικό και πολιτιστικό έργο της,
όσο και μέσα από τη δημόσια εικόνα της, σε διάλογο προς τα ταυτοτικά ζητήματα
που αναδύθηκαν στην Ελλάδα την περίοδο 1974-1981 –συγκεκριμένα, σε διάλογο προς: το ζήτημα της ταξικής κινητικότητας∙ το ζήτημα του μετασχηματισμού
της εθνικής ταυτότητας∙ το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης–, συνειδητοποιούμε με ποιο τρόπο η Μερκούρη ικανοποίησε τις προσδοκίες του συλλογικού
φαντασιακού της περιόδου σε επίπεδο συμβολικών αναπαραστάσεων εθνικής,
ταξικής και γυναικείας ταυτότητας – κερδίζοντας έτσι την μακροβιότητά της
στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Εγκύπτοντας στην ύφανση αυτού του σχεδίου,
στις δοκιμαστικές του εκφορές, όσο ήταν ακόμα εν εξελίξει, αντιλαμβανόμαστε
τον τρόπο με τον οποίο, δοκιμάζοντας, ίσως αρχικά αποτυγχάνοντας, αλλά και
εντέλει επιτυγχάνοντας στις επιλογές της, η Μερκούρη αυτο-σκηνοθέτησε τον
δημόσιο εαυτό της με επιδραστικότητα και διάρκεια. Διευκρινίζοντας πως πρόκειται για την προσωπική μου επαγωγική ανάγνωση του σχετικού αρχειακού υλικού, θα εντόπιζα, ειδικότερα, πέντε πεδία αιχμής του δημόσιου διαλόγου στην
Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, στα οποία παρενέβη η Μελίνα
Μερκούρη σε επίπεδο συμβολικών αναπαραστάσεων και τομών. Πρόκειται για
τα εξής: η σχέση με τον αμερικανικό παράγοντα, το ζήτημα της Κύπρου, το γυναικείο ζήτημα, το ζήτημα της ενίσχυσης μιας προοδευτικής και συνδικαλιστικά
συνειδητής θεατρικής δραστηριότητας, και, τέλος, το ζήτημα της ορατότητας του
ιδιωτικού, στη σύσταση του συνολικού προφίλ ενός δημόσιου προσώπου.
Η ιστορία της αυτοσκηνοθεσίας της Μερκούρη είναι, βέβαια, παλαιά. Η παλαιότερη, αναγνωρισμένη επιτέλεση του εαυτού της ως χειραφετημένης femmefatale σημειώνεται στη Στέλλα, δραματική ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, του
1955,7 και αργότερα στον ρόλο της ως συνειδητοποιημένης πόρνης στο Ποτέ την
7. Σύμφωνα με τη βιογράφο της Μερκούρη, Φρίντα Μπιούμπι, Μελίνα: Μια θεά με το διάβολο
μέσα της, Αθήνα, Τερζόπουλος, 1996, ο ρόλος της Στέλλας γράφτηκε για τη Μελίνα «sur mesure».
Σχετικά με τις σημαντικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μεταφορά του θεατρικού έργου του
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Κυριακή, ταινία μάλλον κωμική, του μετέπειτα συζύγου της Jules Dassin, του
1960. Όπως παρατηρεί η Όλγα Κουρέλου, οι εικόνες αυτές, της χειραφετημένης
ξανθιάς, ήταν τόσο ισχυρές στο εγχώριο σταρ-σύστεμ, όπου βασίλευαν οι αιθέριες ή/και αποκαθαρμένες από σεξουαλικές συνδηλώσεις μελαχρινές σταρ (η
Έλλη Λαμπέτη, η Σμαρούλα Γιούλη, η Γκέλυ Μαυροπούλου), ώστε ορισμένες
από τις στερεοτυπικές ιδιότητες της μυθοπλαστικής αυτής ύπαρξης –της θαρραλέας, της ασυμβίβαστης, της απρόβλεπτης, κ.λπ.– μεταφέρθηκαν, συνειδητά
ή ασυνείδητα, στη μετέπειτα πολιτική εικόνα της ηθοποιού.8 Κατά την Παναγιώτα Μήνη (που στο σημείο αυτό παραπέμπει στην μεταπτυχιακή εργασία του
Ν. Τσαγκαράκη, «Η ανεξαρτησία και η ελληνικότητα ως κυρίαρχα στοιχεία της
κινηματογραφικής ταυτότητας της Μελίνας Μερκούρη», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ρέθυμνο, 2004), στη Στέλλα, ειδικότερα, εγκαινιάζεται
η συνύφανση της κινηματογραφικής ταυτότητας της Μελίνας Μερκούρη με την
έννοια της ελληνικότητας.9
Άλλωστε, και μόνο το γεγονός ότι, συχνά, αναφερόμαστε στην ηθοποιό και
μετέπειτα πολιτικό μόνο με το μικρό της όνομα δηλώνει τη φαντασιακή εγγύτητα,
την όσμωση ορίων πραγματικότητας και μυθοπλασίας που, κατά τον θεωρητικό
του κινηματογράφου Richard Dyer, συγκροτεί τη σχέση του κοινού με έναν ή με
μια σταρ. Το όνομα του/της σταρ έχει καταλήξει μετωνυμικά να μεταφέρει στοιχεία ταυτότητας –ιδιότητες του μυθοπλαστικού χαρακτήρα που καθιέρωσε τον/
την ηθοποιό– στην ίδια του/της την καθημερινότητα. Το ίδιο ισχύει και για την «πολιτισμικά προσημειωμένη» ενδυμασία του/της, που μεταφέρει στην εξω-σκηνική
πραγματικότητα στοιχεία σχετικά με την κοινωνική προέλευση και ψυχοσύνθεσή
του/της.10 Έτσι, η ηθοποιός «Μελίνα» και ο μυθοπλαστικός τύπος που κατεξοχήν
την καθιέρωσε βρίσκονται σε διαρκή σχέση αλληλοτροφοδότησης και αλληλεπίδρασης.
Για να αναφερθώ σε μία μόνο κραυγαλέα, λίγο μεταγενέστερη, αξιοποίηση
τούτης της όσμωσης των ορίων, θυμίζω τη σκηνή στην ταινία του Jules Dassin
Καμπανέλλη στον κινηματογράφο, βλ. Παναγιώτα Μήνη, «Η “Στέλλα με τα κόκκινα γάντια” του Ιάκωβου Καμπανέλλη και η “Στέλλα” του Μιχάλη Κακογιάννη», στο Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου
προς τιμήν του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Συμπληρωματικός Τόμος, Πάτρα, Περί Τεχνών, 2006, 26-37.
8. Βλ. Olga Kourelou, «A different kind of blonde: Melina Mercouri in “Stella” (Michael Cacoyannis, 1955)», Celebrity Studies, τ. 7, τχ. 1 (2016), 58-68: 59, 62.
9. Βλ. Μήνη, «Η “Στέλλα με τα κόκκινα γάντια”…», ό.π., 37. Στο σημείο αυτό επανέρχεται
η Kourelou, ό.π., 58, που όμως το αιτιολογεί ως εξής: «As a result of her remarkable worldwide
success in Never on Sunday, Mercouri emerged as a powerful national symbol, being pronounced
the “soul of Greece”».
10. Βλ. σχετικά Richard Dyer, «Stars and “Character”», Stars, Λονδίνο, British Film Institute,
21998 (11979), 89-131, και ειδικά σ. 109 κ.ε.
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Φαίδρα, του 1961, σε σενάριο Μαργαρίτας Λυμπεράκη, όπου, με συμπρωταγωνιστή τον Anthony Perkins,11 υποτιθέμενο προγονό της στην ταινία, η Μελίνα, λίγα
λεπτά αφού πρωτοσυναντιέται μαζί του στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου
όπου φυλάσσονται τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και καθώς ο φακός εστιάζει στα
γλυπτά, λέει: «I need some air, please let’s go». Το αίσθημα της ασφυξίας δεν
υπαγορεύεται από τη μεταξύ προγονού και μητριάς σχέση. Γιατί άραγε ασφυκτιά
εκεί ο χαρακτήρας, και μαζί του και η ηθοποιός;12
Στους πέντε ογκώδεις φακέλους που καλύπτουν τη δημοσιογραφική αποτύπωση, τις έντυπες αναπαραστάσεις της Μελίνας Μερκούρη στα χρόνια που μας
αφορούν, και φυλάσσονται στο Ίδρυμα Μερκούρη (κάποια έτη έχουν λιγότερη
τεκμηρίωση, και εμφανίζονται δύο σε έναν φάκελο), αμέσως προβάλλει έκτυπο
το γεγονός ότι η Μερκούρη, ήδη από την άνοιξη του 1974, πριν ακόμη από την
επιστροφή της στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1974, υπογραμμίζει στον ελληνικό
και ξένο Τύπο τον αντιαμερικανισμό της.
Η συγκεκριμένη επιλογή ταυτότητας είναι, θα έλεγε κανείς, προσημειωμένη.
Στην Ελλάδα της πρώιμης Μεταπολίτευσης, εξηγούν οι ιστορικοί, «το εγχείρημα
της αποκατάστασης της “εθνικής” αξιοπρέπειας, όπως επιχειρήθηκε κυρίως από
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. [...], διαμόρφωσε τις προϋποθέσεις για τη μετάλλαξη του ελληνικού εθνικισμού». Κυρίαρχο το σύνθημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
Έτσι, ενώ η Δεξιά κινείται προς τον λεγόμενο «φιλο-ευρωπαϊσμό», η Αριστερά
κινείται προς τον αντι-ιμπεριαλιστικό, «αριστερόστροφο εθνικισμό της Μεταπολίτευσης», που εκβάλλει στον «αντιαμερικανισμό».13 Αυτονόητο λοιπόν ότι,
στις 19.4.1974, στην εφ. Los Angeles Times, ο δημοσιογράφος Jennings Parrott
εμφανίζει άρθρο με τίτλο: «Melina Ηates Americans –on Sundays too», ενώ ακολουθούν αμέσως, στις 5.5.1974 και στις 12.5.1974, διορθωτικά κείμενα για το
θέμα, αμφότερα διά χειρός Rex Reed. Το πρώτο τυπώνεται στην εφ. Τhe Miami
Herald. Το δεύτερο σώζεται στο αρχείο χωρίς ένδειξη τόπου δημοσίευσης (πιθανώς, προέρχεται πάλι από τους Los Angeles Times), ωστόσο με τον σαφέστατο
τίτλο «Melina Merkouri in Αnguish: Greek Actress Says Her ‘‘Hate America’’
Stand Misunderstood». Σύμφωνα με τα διορθωτικά δημοσιεύματα, η ηθοποιός
δεν επιθυμεί να στραφεί κατά του αμερικανικού λαού γενικώς, αλλά κατά της
11. Για πληροφορίες γύρω από τους συντελεστές της ταινίας, βλ. Μπιούμπι, ό.π., 501.
12. Την ερμηνευτική αυτή παρατήρηση οφείλω στην κ. Πωλίνα Τζεϊράνη, την οποία και ευχαριστώ∙ βλ. σχετικά το βίντεο της ταινίας Φαίδρα, στο https://www.dailymotion.com/video/x21iyuq,
19΄.11΄΄ (τελευταία επίσκεψη, 31.3.2020).
13. Βλ. σχετικά Έφη Γαζή, «Μεταπλάσεις της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας και ταυτότητας στη
Μεταπολίτευση», στο Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή, Κωστής Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η
Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 2015, 246-260, και ειδικά σ. 248 κ.ε.
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κυβέρνησης Νixon. Το θέμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, στον ελληνικό και ξένο
Τύπο της εποχής, ώς το φθινόπωρο του 1974, όχι με την ίδια ένταση, σβήνοντας
σταδιακά.
Παράλληλα αποκτά ορατότητα ένα άλλο μεγάλο «θέμα» στο ρεπερτόριο της
Μελίνας, το οποίο την ακολουθεί για μεγάλο διάστημα μέσα στη Μεταπολίτευση,
το θέμα της γυναικείας χειραφέτησης, του φεμινισμού. Πάλι στους Times του Λος
Άντζελες, εμφανίζεται στις 9.6.1974 άρθρο του Jennings Parrott με τίτλο «Melina
the Mercurial», και αίτημα, ακριβώς, τη γυναικεία, ερωτική και εργασιακή χειραφέτηση. Το θέμα ξαναπιάνει η εφ. Απογευματινή στις 6.9.1974, αφού έχει προηγηθεί σε όλες περίπου τις εφημερίδες στην Ελλάδα, και σε πλήθος ξένων εντύπων,
μεταξύ αυτών και στους New York Times, η κάλυψη της πανηγυρικής επιστροφής
της στην Ελλάδα στις 27.7.1974. Η εφημερίδα δημοσιεύει άρθρο του Β. Ψυρράκη
με τίτλο: «Φεμινιστική κίνηση στην Ελλάδα δημιουργεί η Μελίνα», ενώ παράλληλα γίνεται μνεία και στην ιδέα της να αποκτήσει «λυόμενο θέατρο» για παραστάσεις στην επαρχία (εδώ, βλέπει κανείς, προτύπωση της ιδέας των ΔΗ.ΠΕ.
ΘΕ.). Παρόμοια, στις 7.9.1974, η εφ. Αυγή δημοσιεύει άρθρο με τίτλο: «Μιλάει η
Μελίνα: ‘‘Μ’ ενδιαφέρει η Ελληνίδα και πιστεύω στους νέους’’».
Στις εφημερίδες του εξωτερικού, την ίδια περίοδο, δηλαδή στις αρχές Αυγούστου του 1974, εξακολουθεί να προβάλλεται ως είδηση η επιστροφή της Μελίνας
στην Ελλάδα, ενώ στην εφ. Chicago Daily News (στις 10-11.8.1974) δημοσιεύεται κείμενο του δημοσιογράφου Milt Freudenheim, ο οποίος παρατηρεί πως η
Μελίνα θα έχει δυσκολίες στην πατρίδα της ως «upper class woman in the role
of champion of democracy», προσανατολίζοντας –ίσως από δική του έμπνευση,
το πιθανότερο όμως με ενθάρρυνση της Μερκούρη– τις δραστηριότητές της στην
ιδέα της θεσμικής υποστήριξης του θεάτρου και των τεχνών στην Ελλάδα, μετά τον
επαναπατρισμό («She hopes to found a center to revive Greek arts and theater and
to introduce talented Greeks to influential friends in Europe and America»). Στην
κατεύθυνση αυτή βρίσκουμε, άλλωστε, και στην εφ. Απογευματινή της 3.8.1974
άρθρο με τίτλο: «Θέατρο και συνδικαλισμός, πρώτοι στόχοι της Μελίνας».
Το μεγάλο θέμα που αναδύεται στον Τύπο –ειδικά στον ελληνικό αν και όχι
μόνο– σχετικά με τη Μελίνα Μερκούρη στο τέλος του καλοκαιριού, και όλο το
φθινόπωρο του 1974, είναι η ανάμειξή της στο ζήτημα της Κύπρου, πλέον χωρίς
μνεία του αντιαμερικανισμού της, αλλά, ενδεχομένως, ως μετάλλαξη της ίδιας
«πατριωτικής» πολιτικής. Στην εφ. Απογευματινή της 20.8.1974, διαβάζουμε άρθρο με τίτλο: «Παράσταση υπέρ της Κύπρου οργανώνει η Μελίνα», όπου αναφέρεται επίσης και η ανάγνωση ψηφίσματος κατά της εισβολής και έκκλησης για
στήριξη, και η διαβεβαίωση ότι οι εισπράξεις θα διατεθούν υπέρ των θυμάτων.
Παραπλήσιο άρθρο αποθησαυρίζεται από την εφ. Αθηναϊκή της 21.8.1974.
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Ταυτόχρονα, σε εντελώς άλλο τόνο, η εφ. Βραδυνή δημοσιεύει στις 20.8.1974
άρθρο με τίτλο «‘‘Γνώρισα πολλούς άντρες...!’’», και υπότιτλο «Τι γράφει η Μελίνα Μερκούρη στο βιβλίο της Γεννήθηκα Ελληνίδα». Έτσι εκδηλώνεται και ένα
ακόμα μεγάλο θεματικό πεδίο που συνοδεύει τις πρώιμες αναπαραστάσεις της
Μελίνας Μερκούρη στον Τύπο της πρώτης Μεταπολίτευσης, το «ζήτημα της
ορατότητας του ιδιωτικού», το οποίο, μας θυμίζουν οι κοινωνιολόγοι Βασίλης
Βαμβακάς και Παναγής Παναγιωτόπουλος στο «κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό» λεξικό τους Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80,14 αποτελεί μια από τις μεγάλες στροφές, σε επίπεδο νοοτροπίας, που πραγματοποίησε η ελληνική κοινωνία
τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Τις προετοιμασίες της εκδήλωσης για την Κύπρο (επιστρέφω, εδώ, στο μεγάλο αυτό θέμα), που τελικά πραγματοποιείται στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις
23.9.1974 με κοινό, κατά τον Τύπο, 50.000 ατόμων, παρακολουθούν πλήθος εφημερίδες του κέντρου και της περιφέρειας. Για την εφ. Τα Νέα της 21.9.1974, η
Μελίνα είναι «Το πρόσωπο της εβδομάδος», ενώ από την εφ. Θεσσαλία αποθησαυρίζεται την ίδια περίοδο άρθρο με θέμα τις μελλοντικές θεατρικές επιλογές
της σταρ (29.8.1974: αναφέρονται ειδικά η Μήδεια, και η Μάνα Κουράγιο), και
από την εφ. Ελληνικός Βορράς στις 28.9.1974, συνέντευξη με τίτλο: «Μελίνα:
‘‘Ας μην πούμε τίποτε για πολιτική…’’», όπου διευκρινίζεται ότι η σταρ επιθυμεί
να γυρίσει μια ταινία με θέμα τη γυναίκα στην Ελλάδα.
Η αποτίμηση του ίδιου του γεγονότος την επομένη της εκδήλωσης είναι θεαματική. Για την εφ. Αθηναϊκή (24.9.1974), η εκδήλωση ήταν «λαϊκό πανηγύρι»
και «η πρώτη ελεύθερη συναυλία» της Μεταπολίτευσης. Σε άλλο τόνο, η εφ.
Απογευματινή δημοσιεύει, την ίδια μέρα που ο Τύπος καλύπτει θετικά τη συναυλία στο Παναθηναϊκό (24.9.1974), διαφήμιση δίσκου 45 στροφών της Μερκούρη,
υπό κυκλοφορία από την Polydor, με τίτλο «Είμαι Ρωμιά», ηχογραφημένου στο
Παρίσι, όπου και πρωτοκυκλοφόρησε το 1972.15
Τέλος, αποθησαυρίζεται στο αρχείο, με ημερομηνία παραγωγής 26.8.1974
(δηλαδή εκείνη την ίδια περίοδο προετοιμασίας της συναυλίας στο Στάδιο), άλλη
μια προτύπωση της ιδέας με την οποία έμελλε να ταυτιστεί η πολιτισμική πολιτική της Μερκούρη στη δεκαετία του 1980, της ιδέας της επιστροφής των Ελγινείων Μαρμάρων. Σε σκίτσο της ισπανόφωνης εφημερίδας La Nación, σχεδιάζεται
η μορφή της σταρ στην Ακρόπολη: η Μελίνα στο προσκήνιο με το χέρι ψηλά,
14. Ευρύτερο σχολιασμό του θέματος, στο Νικόλαος Παπαδογιάννης, «Ο πολιτισμός στα χρόνια
της Μεταπολίτευσης», στον διαδικτυακό τόπο των ΑΣΚΙ, http://metapolitefsi.com/Ενότητες/Πολιτισμός (τελευταία επίσκεψη, 15.11.2019). Για το έργο των δύο κοινωνιολόγων, βλ. Β. Βαμβακάς και Π.
Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2014.
15. Βλ. σχετικά Μπιούμπι, ό.π., 505.
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φωνάζοντας για την ειρήνη, και πίσω της ο Παρθενώνας, και χέρια πλήθους που
επευφημεί. Πρόκειται για σκίτσο που συνδυάζει την εικαστική μεταγραφή μιας
από τις γνωστές φωτογραφίες της Μερκούρη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τον
Ιούλιο του 1974 (η φωτογραφία αναπαράγεται και στο απόκομμα από το περιοδικό People της 12.8.1974, που σώζεται στο αρχείο) με το εμβληματικό σύμβολο της Ελλάδας στον διεθνή χώρο, τον Παρθενώνα. Είναι, μάλιστα, σχεδιαστικά
πολύ κοντά επίσης στη γνωστή φωτογραφία της Μερκούρη από την εποχή της
υπουργίας της, με τα λουλούδια στο ένα χέρι και το άλλο υψωμένο σε χαιρετισμό,
μπροστά στον Παρθενώνα. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το σκίτσο προηγείται χρονικά – οδηγώντας μας πάλι σε υποθέσεις εργασίας σχετικά με τον τρόπο
που οι αισθητικές αποτυπώσεις της σταρ έχουν προαναγγείλει, ας μου επιτραπεί ο
όρος, όπως και στην περίπτωση της Φαίδρας, τις πολιτικές της επιλογές.16
Τον Οκτώβριο του 1974, η θεματική αλλάζει. Οι εκλογές της 17ης Νοεμβρίου
έχουν προκηρυχθεί, και η εφ. Ακρόπολις, στις 2.10.1974, για πρώτη φορά μπαίνει στον χορό των αναπαραστάσεων, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Ανδρέα
Παπανδρέου σε εγκάρδιο χαιρετισμό με τη Μερκούρη, και άρθρο με τίτλο: «Ο
Ανδρέας βάλλει εναντίον όλων. Διεκδικεί την εξουσία». Τα θέματα της ατζέντας
του Ανδρέα, όπως τα διακρίνει το άρθρο, είναι η άμυνα, η κοινή αγορά, και ο
αντιαμερικανισμός. Στην εφ. Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, την επομένη μέρα
(3.10.1974), ανακοινώνεται η προβολή της ταινίας του Dassin The Rehearsal (Η
δοκιμή) με θέμα το Πολυτεχνείο, την οποία έχουν οι δυο τους ολοκληρώσει λίγο
πριν από την έλευσή τους στην Ελλάδα, την άνοιξη του ίδιου χρόνου. Αρνητικά
αξιολογεί από την άλλη πλευρά την εκδήλωση στο Παναθηναϊκό στάδιο δημοσίευμα στο λαϊκό περιοδικό Θησαυρός στις 8.10.1974, προετοιμάζοντας το κοινό
του για τις εκλογές, ενώ δημοσιοποιείται και «καυγάς» της Μελίνας Μερκούρη
με την ηθοποιό Ρένα Βλαχοπούλου σχετικά με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.
Σε γενικές γραμμές, η δημοσιογραφική κάλυψη του Οκτωβρίου περιστρέφεται γύρω από την ανακοίνωση των γυναικών υποψηφίων που κατέρχονται στις
εκλογές. Η εφ. Ακρόπολις, στις 9.10.1974, δίνει τα ονόματα των Τσουδερού, Συνοδινού, Καρέζη και Μερκούρη, ενώ παραπλήσιο δημοσίευμα έχουμε και στην
εφ. Θεσσαλονίκη λίγο αργότερα. Ακολουθεί η κάλυψη των προεκλογικών συγκεντρώσεων του Παπανδρέου στην Πάτρα, το Αίγιο και το Κιάτο, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, με τη Μελίνα στο πλευρό του (στις 22.10.1974 στην εφ.
16. Τον φωτογραφικό «τόπο» των αποτυπώσεων διάσημων πολιτικών προσώπων και σταρ μπροστά στον Παρθενώνα διερευνά, πάντως, το ανώνυμο άρθρο «Celebrities at the Acropolis of Athens»
(19.1.2015) στο: https://www.athenswalkingtours.gr/blog/index.php/2015/01/19/celebrities-at-theacropolis-of-athens/ (τελευταία επίσκεψη, 15.11.2019).
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Ημέρα των Πατρών δημοσιεύεται φωτογραφία των δύο, με τον Κουτσόγιωργα
πλάι, που αναφέρεται ως «νομικός σύμβουλος»). Έτσι, στις 2.11.1974 αναγγέλλονται, από τις εφημερίδες Αθηναϊκή και Απογευματινή, τα εγκαίνια του πολιτικού
γραφείου της Μερκούρη στη Νίκαια. Σε συνέντευξή της στην εφ. Αθηναϊκή της
ίδιας μέρας, η ηθοποιός αναφέρει ότι επέλεξε τον Πειραιά ως εκλογική περιφέρεια λόγω οικογενειακής παράδοσης – χωρίς μνεία στην ταινία και το τραγούδι
(«Τα παιδιά του Πειραιά») που την έκαναν διάσημη, μια τακτική που σύντομα
θα αναθεωρήσει. Την επομένη (3.11.1974), ο Ριζοσπάστης δημοσιεύει άρθρο με
θέμα τη δημογραφία της ελληνικής πολιτικής ζωής, επισημαίνοντας ότι σε 1.426
υποψηφίους ανά την επικράτεια έχουμε μόλις 35 γυναίκες, γεγονός που το έντυπο χαρακτηρίζει «ρεκόρ» (εκ των οποίων οι τρεις είναι ηθοποιοί). Αμέσως, η
Μερκούρη τροποποιεί την προεκλογική της καμπάνια: «Ο “Πειραιάς” είναι το
τραγούδι μου. Ένα κομμάτι από την καρδιά μου», δηλώνει στην εφ. Αθηναϊκή
στις 4.11.1974, ενώ αρχίζει να φωτογραφίζεται σε λαϊκές αγορές, ιδιαίτερα με
γυναίκες. Μέριμνές της: ο «αντικαπιταλισμός» και –αίτημα που θα επιταθεί, καθώς κυλά η δεκαετία– η ισότητα των δύο φύλων. Στην προεκλογική αφίσα της
16.11.1974 η Μερκούρη, κάτω από τη φωτογραφία της, περιγράφεται από τη λεζάντα ως «αγωνίστρια», σκηνοθεσία που, όμως, δεν την προστατεύει από την
ήττα στις «δημοψηφισματικού χαρακτήρα» εκλογές του 1974, όπου το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
καταλαμβάνει 12 έδρες και η Νέα Δημοκρατία 213, σε σύνολο 300.17 Ακολουθούν, από τον δεξιό και λαϊκότερο Τύπο της εποχής, καταγγελτικά δημοσιεύματα
σε σχέση με τα έσοδα της συναυλίας για την Κύπρο (βλ. «Πού πήγαν τα λεφτά της
Κύπρου», Θησαυρός, 19.11.1974), ενώ η χρονιά κλείνει για τη Μερκούρη με την
ένσταση που καταθέτει σε σχέση με το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης,
διά του δικηγόρου της, μετέπειτα υπουργού Δικαιοσύνης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Γ.-Α.
Μαγκάκη (βλ. εφ. Αθηναϊκή, 19.12.1974: «Η Μελίνα υποστηρίζει ότι της ‘‘κλέψανε’’ την εκλογή. Κατέθεσε ένσταση»). Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε πως η
κατασκευή της δημόσιας εικόνας της Μερκούρη για το έτος 1974 «μαρκάρεται»
πολιτικά και ταξικά από τις δράσεις της σχετικά με το εθνικό θέμα της Κύπρου.
Οι πρωτοβουλίες της στο θέμα της Κύπρου αποτελούν το σημείο αιχμής του διακυβεύματος των αναπαραστάσεών της την περίοδο αυτή σε όλη την έκταση του
πολιτικού φάσματος, και λαμβάνουν αρνητικό ή θετικό χρωματισμό αντίστοιχο
της παραταξιακής τοποθέτησης του εντύπου που τις συνθέτει.
Με την είσοδο του 1975, και μετά την ήττα της στις εκλογές, η αυτοσκηνοθεσία της Μερκούρη τροποποιείται ελαφρώς. Από τη μία πλευρά, συνεχίζει
17. Βλ. σχετικά Γιάννης Βούλγαρης, «Η βελούδινη μετάβαση και η ταχεία εναλλαγή», Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης (1974-1990), Αθήνα, Θεμέλιο, 42008 (12001), 25-28, και ειδικά σ. 25.
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να υπογραμμίζεται η συμμετοχή της στον αγώνα του κυπριακού λαού κατά της
εισβολής – και με βλέψεις, ίσως, άμεσης συμμετοχής σε συνομιλίες αργότερα,
εφόσον υπάρξει κοινοβουλευτικό βήμα (καθώς φημολογείται η συμμετοχή της σε
σχήμα του Υπουργείου Εξωτερικών). Ως προς την πτυχή αυτή, πολλαπλή αναφορά γίνεται στον Τύπο σε δημοσιεύματα για την πορεία διαμαρτυρίας ελλαδιτισσών και κυπρίων γυναικών προς την Αμμόχωστο, την οποία οργανώνει και στην
οποία συμμετέχει τον Απρίλιο του 1975, και σε δημοσιεύματα για τη συλλογική
διαμαρτυρία γυναικών στο Ηρώδειο της Αθήνας, με ανάγνωση ψηφίσματος, στην
οποία συμμετέχει επίσης την ίδια χρονική στιγμή (βλ. εφ. Αθηναϊκή, 21.4.1975).
Έχουν, άλλωστε, προηγηθεί δημοσιεύματα που καθιστούν ορατή τη Μελίνα και
σε συσχετισμό προς την Ημέρα της Γυναίκας, που γιορτάζεται για πρώτη φορά
από τα Ηνωμένα Έθνη στις 8.3.1975.
Από την άλλη πλευρά, έμφαση δίνεται πλέον στη διπλή εικόνα της Μελίνας
τόσο ως ενεργού πολίτη όσο και ως ηθοποιού –μιας καλλιτέχνιδας που, μάλιστα,
κατά περίπτωση αναλαμβάνει και ρόλο δημόσιου διανοούμενου, όπως συμβαίνει,
λόγου χάριν, με τη συμμετοχή της στην έρευνα του Γιώργου Πηλιχού γύρω από τις
σχέσεις τέχνης και εξουσίας, που δημοσιεύεται στις 19.6.1975 σε χωριστό άρθρο
των Νέων, με τη φωτογραφία της στο κέντρο.18 Ταυτόχρονα, η Μελίνα επιδιώκει
να προσεταιριστεί και τα σχετικώς νέα ακόμα τότε μέσα μαζικής επικοινωνίας,
όπως η τηλεόραση, σχεδιάζοντας σειρά εκπομπών για ποικίλα κοινωνικά θέματα
με τον γενικό τίτλο «Διάλογος με τη Μελίνα», που, όμως, ενώ γυρίζονται, δεν
προβάλλονται ποτέ (σχετικά με την αιφνίδια διακοπή μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, βλ. εφ. Τα Νέα, 22.9.1975∙ σχετικά με την πολεμική που ξέσπασε κατόπιν, βλ. ενδεικτικά περ. Θησαυρός, 23.9.1975: «Μελίνα Μερκούρη... η
ακρίδα του Ε.Ι.Ρ.Τ.»). Και ενώ ήδη από τον Φεβρουάριο του 1975 έχουν προηγηθεί αναγγελίες για συνεργασία της με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο
Μπαλκόνι του Ζαν Ζενέ σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη (παράσταση που δεν
πραγματοποιήθηκε), η χρονιά του 1975 κλείνει με την εμπορική της επιτυχία στο
θέατρο Κάππα, με την Όπερα της πεντάρας του Μπρεχτ, σε μετάφραση Παύλου
Μάτεσι, σκηνοθεσία Dassin, και με συμπρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο.19
18. Στην ίδια γραμμή, στη μεγάλη έρευνα που διεξάγει ο Άλκης Αγγέλου για λογαριασμό της
Αυγής, για το φύλλο της Πρωτοχρονιάς του 1977, με τίτλο «Έλληνες διανοούμενοι μιλούν για τον
καινούργιο χρόνο», και συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των Αγγέλου, Αναγνωστάκη, Βασιλικού, Βουρνά, Ζάννα, Ιωάννου, Κουν, Μαρωνίτη, Σβορώνου, Ταχτσή, Φατούρου κ.ά., η Μερκούρη απαντά
πως τα μεγάλα εθνικά θέματα της περιόδου είναι οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, η οικονομία,
η ανάγκη για προοδευτικές κι αυτόνομες συσπειρώσεις καλλιτεχνών, καθώς και για «ανοιχτή» πληροφόρηση με τη σωστή διαχείριση της τηλεόρασης.
19. Για την ταυτότητα της παράστασης, βλ. Μπιούμπι, ό.π., 497.
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Για την παράσταση αυτή, πάντως, λαμβάνει αρνητική κριτική από μερίδα του
λόγιου κριτικού κοινού. Στις 3.12.1975, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος γράφει στο
Βήμα κριτική με τίτλο «Μορφές εκμετάλλευσης», αναφερόμενος υπόρρητα στην
αριστερή θεματική του Μπρεχτ, και ουσιαστικά στην εκμετάλλευση που υπέστη
το υλικό από τους συντελεστές, για εμπορικούς λόγους (βλ. εξάλειψη των τεχνασμάτων ανοικείωσης, έμφαση στην πλοκή, ψυχολογισμός).
Σε παρόμοιο ύφος κυλά το 1976, με απόηχους στους πρώτους μήνες από τις
συγκρούσεις της Μερκούρη με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ της περιόδου 1974-77, Τάκη Λαμπρία, ως προς το θέμα των «κομμένων» εκπομπών, και
με κεντρικό γεγονός, για τη δημόσια παρουσία της Μερκούρη, την παράσταση
της Μήδειας στα θέατρα των Φιλίππων, του Σέιχ Σου και του Λυκαβηττού, με το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Μίνωα Βολανάκη, μουσική
Θ. Αντωνίου, και κοστούμια Ντ. Βαχλιώτη.20 Το έργο, το οποίο συνομιλεί και
με ελεύθερη διασκευή της Μήδειας που ετοιμάζει τον ίδιο καιρό για το σινεμά ο
Dassin (κυκλοφορεί το 1978), με τίτλο A Dream of Passion (Κραυγή γυναικών),
εικονογραφείται από τη Μελίνα σε διαδοχικές συνεντεύξεις της ως εκδήλωση
θυμωμένου φεμινισμού. Σε συνέντευξη που παραχωρεί στην εφ. Τα Νέα στις
12.7.1976 στην Φάνη Πετραλιά, η Μήδεια περιγράφεται ως η «πρώτη γυναίκα
επαναστάτρια κατά του κατεστημένου», ενώ η προσωποπαγής ταύτιση χαρακτήρα και ηθοποιού εμπεδώνεται στον επίτιτλο του κειμένου: «Η Μελίνα σαν Μήδεια». Αντίστοιχα, στην εφ. Ελευθεροτυπία, στις 14.8.1976, ημέρα της πρεμιέρας
στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, δημοσιεύεται άρθρο με τη φωτογραφία της στο
κέντρο και τίτλο: «Στόχος της Μελίνας η ανδροκρατούμενη κοινωνία μας». Άλλωστε, στη συνέντευξη Τύπου με την οποία είχε παρουσιαστεί το έργο στο κοινό
νωρίτερα τον ίδιο χρόνο, παρουσία των ηθοποιών, μετά την κατατοπιστική εισαγωγή από τον μετριοπαθή σκηνοθέτη Μίνωα Βολανάκη, η Μελίνα, «σαν αληθινή
οργισμένη Μήδεια, άφησε στο τέλος τον εαυτό της να ξεσπάσει», κατά τον συντάκτη της εφ. Αθηναϊκή της 3.7.1976 Zήση Τσιριγκούλη, εκστομίζοντας φράσεις
όπως εκείνη που μπαίνει ως τίτλος στο κείμενο: «Αισθάνομαι σαν κι αυτή, τρίτης
κατηγορίας πολίτης». Εκδηλώνεται, με άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή η επιτελεστικότητα του μεικτού αυτού χαρακτήρα, της «Μελίνας-ως-ρόλου», σε πλήρη
ανάπτυξη. Σήμερα θα ονομάζαμε το γεγονός happening.
Η οργή της Μελίνας σχετίζεται, βέβαια, με την απόφαση αποκλεισμού της
παράστασης από το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου του 1976
(βλ., ενδεικτικά, δημοσίευμα στα Επίκαιρα, 29.4.1976, όπου αντί υπογραφής η
φωτογραφία της Μελίνας, και τίτλος: «‘‘Με φιμώνουν αλλά θα αντιδράσω’’»).
20. Για την ταυτότητα της παράστασης, βλ. Μπιούμπι, ό.π., 497.
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Πρόκειται για μια διαμάχη που αποτυπώνεται σε πλήθος δημοσιευμάτων στον
Τύπο της περιόδου, με ηχηρά ονόματα να συμμετέχουν σε αυτήν∙ είχε λάβει μέρος, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, ο Μάριος Πλωρίτης, με δημοσίευμά του στην
εφ. Τα Νέα στις 22.4.1976, με τίτλο «Η σφαγή της ‘‘Μήδειας’’», και υπότιτλο, σε
εισαγωγικά: «Κάθε άξιος καλλιτέχνης στη χώρα μας όχι μόνο ‘‘ατιμάζεται’’ αλλά
και σφαγιάζεται».21 Παρά την υποστήριξη των διανοουμένων, οι λόγιες κριτικές της παράστασης και πάλι δεν είναι καλές. Ο Στάθης Δρομάζος γράφει στην
εφ. Καθημερινή, 7.9.1976, ότι οι κοινωνικοί προβληματισμοί για τους οποίους το
έργο είχε τόσο διαφημιστεί πέρασαν σαν διακοσμητικές «πινελιές», ότι ο σκηνοθέτης, από ένα πολύπλευρο κείμενο, επέλεξε και πάλι να απομονώσει και να
προβάλει ένα από τα λιγότερο ενδιαφέροντα στοιχεία του χαρακτήρα, εκείνο της
εγκαταλελειμμένης γυναίκας, και ότι, παρά την ενδιαφέρουσα κινησιολογία της,
δηλαδή την υποκριτική που άσκησε με το σώμα, ως προς τον λόγο της Μήδειας η
τραγική απόδοση της Μερκούρη χαρακτηρίστηκε από «ανισομέρεια»: «Ο λόγος
της, κουρδισμένος σε ένα κλειδί, παιζότανε ουσιαστικά σε δύο τόνους, ή καλύτερα σε έναν, που τον διαφόριζε μόνο το ύψος της φωνής», κλείνει την αποτίμησή
του ο Δρομάζος. Άλλοι, όχι αναγκαστικά λιγότερο απαιτητικοί κριτικοί, όπως ο
Μπάμπης Δ. Κλάρας (εφ. Βραδυνή, 10.9.1976: «μαινάδα μαινόμενη»), ή ο Τάσος
Λιγνάδης (περ. Επίκαιρα, 23.9.1976: «λέαινα της προδομένης κλίνης»), την επιδοκιμάζουν. Το ίδιο ισχύει για τους ξένους ανταποκριτές, λ.χ. της εφ. International
Herald Tribune, σε σχετικό άρθρο της 15.9.1976. Ολοκληρώνοντας την καλοκαιρινή του περιοδεία, το έργο κάνει πρεμιέρα στο ΚΘΒΕ στις 13.11.1976.22
Σταματώ εδώ την περιδιάβασή μου στη δημόσια παρουσία της Μερκούρη
κατά την πρώτη Μεταπολίτευση, συνοψίζοντας ως εξής τις παρατηρήσεις που
διατύπωσα στις σελίδες που προηγήθηκαν: η Μερκούρη αποτέλεσε μια από τις
πρώτες περιπτώσεις συνειδητής και στοχευμένης χρήσης της θεατρικότητας
στην ελληνική δημόσια ζωή. Πρόκειται για μια χρήση θεατρικών τεχνικών στη
δημόσια ζωή η οποία επέτρεψε την διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία νοηματο21. Η ίδια η συνεργασία με το ΚΘΒΕ δεν δείχνει τελείως ανέφελη. Λόγου χάρη, σε ανυπόγραφο δημοσίευμα της εφ. Η Βραδυνή, 24.3.1976, αναφέρεται ότι η συνεργασία κινδυνεύει γιατί η
διεύθυνση του ΚΘΒΕ δεν είναι διατεθειμένη να πληρώνει καθημερινό αεροπορικό εισιτήριο στη
Μερκούρη ώστε να ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη για τις πρόβες, ενώ διανυκτερεύει στο σπίτι της.
22. Με τις μεταπολιτευτικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, όπως διαμεσολαβείται από τη
λάμψη της Μερκούρη, εισερχόμαστε σε ένα ερευνητικό πεδίο που υπερβαίνει τα όρια της δικής μου
ειδίκευσης, ωστόσο οφείλω να το αναφέρω, ως χωριστό αντικείμενο ερευνητικού προγράμματος
που τώρα εκπονείται στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ, με θέμα την «‘‘Κοινόχρηστη αρχαιογνωσία’’
και τις παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Ελλάδα (1975-1995)», επιστημονική υπεύθυνη την
Ελένη Παπάζογλου, και ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από τους Ε. Καλτσούνα, Τ. Καράογλου,
Ν. Μινιώτη.
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δοτήσεων από το έργο προς στο πρόσωπο, και από το πρόσωπο προς το έργο.
Έτσι, με το έργο της η Μελίνα Μερκούρη ενίσχυσε τη δημόσια εκδήλωση της
προσωπικότητάς της, και με τη δημόσια εκδήλωση της προσωπικότητάς της ενίσχυσε το έργο της, προβαίνοντας σε συστηματικές και μελετημένες διαπιδύσεις
από τη σφαίρα της μυθοπλασίας προς τη δημόσια περσόνα, αλλά και αντίστροφα:
ανασημασιοδοτώντας τη μυθοπλασία με την οποία κάθε φορά εργαζόταν καλλιτεχνικά μέσα από την υποστήριξη που της πρόσφερε με γεγονότα του βίου της,
υπακούοντας στους νόμους που ρυθμίζουν το φαινόμενο των σταρ, αλλά και στη
συνέχεια θέτοντας όλο αυτό το σύστημα της υψηλής προσωπικής ορατότητας και
της παραστασιακής επιτέλεσης στην υπηρεσία στόχων που είχε στην πολιτική της
σταδιοδρομία. Η διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορία «υλικού» από την προσωπική
ζωή στην τέχνη και από εκεί πίσω στη δημόσια πολιτική της στάθηκε το κλειδί της
μακροβιότητάς της στη σκηνή της χώρας, καλλιτεχνική και πολιτική, όπως και
της, ως έναν βαθμό, επιτυχούς διεκπεραίωσης των πολιτικών της στόχων. Για τον
λόγο αυτό, δίκαια η Ζορμπά περιγράφει την υποστήριξη που πρόσφερε η Μελίνα
στον Παπανδρέου, όταν έγινε Υπουργός Πολιτισμού, ως «θεατρική».
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Καρατζάς, Σταμάτης 224
Καρατζαφέρη, Ιωάννα 215, 217
Καρδάκου, Μαρώ 408
Καρέζη, Τζένη 485
Καρέλλη, Ζωή 296
Καρούζος, Νίκος 314, 317, 404, 405
Κάρτερ, Γιώργος 306
Καρύδης, Νίκος 393
Καρυπίδης, Γιώργος 266, 274
Καρυπίδης, Θεόκλητος 296
Κάσδαγλης, Εμμανουήλ Χ. 272
Κάσδαγλης, Νίκος 32, 34, 39, 79, 80,
188, 258
Καστοριάδης, Κορνήλιος 28
Καστρινάκη, Αγγέλα 365-366
Κατακουζηνός, Γιώργος 84
Κάτος, Γιώργος 408, 412
Κατσιμίχας, Χάρης και Πάνος 339
Καφέτση, Άννα 407
Καχτίτσης, Νίκος 28
Κεσμέτη, Νατάσα 303, 307
Κεχαγιόγλου, Γιώργος 408
Κιουρτσάκης, Γιάννης 26
Κιτρομηλίδης, Πασχάλης 19
Κλάρας, Μπάμπης 489
Κλιάφα, Μαρούλα 152, 166
Κοβαλένκο, Γιούρι 389, 390
Κογγίδου, Αλκμήνη 303
Κοκόλης, Ξενοφών Α. 235-236, 280
Κολιόπουλος, Γιάννης 200
Κολλάτος, Δημήτρης 452
Κονδύλης, Παναγιώτης 19
Κονδύλης, Φώντας 66, 68, 70
Κοντολέων, Μάνος 112, 115, 116, 118,

Ιατρίδη, Ιουλία 64
Ιατρόπουλος, Δημήτρης (συνθέτης ήχου)
174, 175
Ιατρόπουλος, Δημήτρης (ποιητής) 332
Ιλίνσκαγια, Σόνια 235
Ιορδάνου, Σωτήρης 67, 68, 70, 72
Ίσαρης, Αλέξανδρος 296, 400
Ιωάννου, Γιώργος 32, 33, 35, 46, 65, 67,
68, 70, 76, 79, 80, 84, 188, 189, 234,
235, 236, 296, 382, 422, 487

Κ
Καβάφης, Κ. Π. 234, 287, 289, 290, 291,
292, 293, 300, 408
Καββαδία, Τασσώ 389, 390
Καββαδίας, Νίκος 408
Καζαντζάκης, Νίκος 26, 289, 461, 467-475
Καζαντζής, Τόλης 39
Καΐρης, Γιώργος 389, 390
Κακίσης, Σωτήρης 189, 410
Κακναβάτος, Έκτωρ 389
Κακογιάννης, Μιχάλης 219, 480
Κακούρη, Αθηνά 111, 115, 116, 117,
119, 121-123
Καλαϊτζής, Γιάννης 442
Κάλας, Νικόλας 29, 329, 408, 409
Κάλβος, Ανδρέας 287, 289
Καλιότσος, Παντελής 67, 71, 75
Καλλίας, Φώτης 410
Καλλιγέρη, Μαριλένα 306
Καλλιφατίδης, Θοδωρής 188
Καλοκύρης, Δημήτρης 32, 38, 307, 408,
409, 410, 411, 412
Καλούτσας, Τάσος 33
Καλφόπουλος, Τάκης 389, 390
Καμπασακάλης, Γιώργος 301-324
Κανελλίδης, Αντρέας 342
Καποδίστριας, Ιωάννης 461, 467-475
Καππάτος, Ρήγας 400
Καραβέλα, Μαρία 451
Καραβίας, Πάνος 63
Καραβίδας, Κώστας 133
Καραγάτσης, Μ. 28, 111, 438
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Κύρου, Άδωνις (και Άδωνης) 345-346,
348, 354, 452
Κύρου, Κλείτος 296
Κωσταβάρας, Θανάσης 68

120, 121, 123-124, 125, 126
Κοντός, Γιάννης 32
Κορνάρος, Θέμος 258
Κορνέτης, Κωστής 417
Κοροβέσης, Περικλής 21, 22, 58, 135,
141, 142
Κορομηλά, Μαριάννα 200
Κόρφης, Τάσος 134, 304, 411
Κοτζιά, Ελισάβετ 23, 141
Κοτζιά, Μάγδα 393
Κοτζιάς, Αλέξανδρος 21, 32, 33, 34, 36,
39, 58, 76, 80, 93, 94, 145, 158, 162,
224, 234, 258, 401, 422, 431
Κοτζιάς, Κώστας 103, 258
Κότσιρας, Γιωργής 63, 64
Κουβελογιάννης, Ανδρέας 111, 114, 116,
119
Κούκιος, Μανόλης 458
Κουλούρης, Χρήστος 63, 64
Κουλουφάκος, Κώστας 21, 262, 400
Κουμανούδης, Στέφανος Ν. 407
Κουμανταρέας, Μένης 32, 35, 45, 57, 58,
65, 66, 68, 72, 74, 80, 85, 86, 90, 134,
183-196, 262, 400, 422, 430, 433-434
Κουμαριανού, Αικατερίνη 200
Κουν, Κάρολος 173, 462, 487
Κούνδουρος, Νίκος 442, 449
Κουρέλου, Όλγα 481
Κουρκουλάκου, Λίλα 438, 452, 456
Κούρκουλος, Νίκος 443, 487
Κούρτοβικ, Δημοσθένης 25, 26, 33, 256,
389
Κουτρουμπούσης, Πάνος 331, 336, 346,
353-358, 363
Κουτσόγιωργας, Αγαμέμνων 486
Κουτσούκος, Ηλίας 306
Κοχλατζής, Βαγγέλης 389, 390
Κοχλατζής, Βασίλης 390
Κρανάκη, Μιμίκα 25
Κριαράς, Εμμανουήλ 223, 224
Κυριακίδης, Αχιλλέας 31, 32
Κυριτσόπουλος, Αλέξης 262, 400
Κύρκος, Λεωνίδας 451
Κυρλής, Γιάννης 306

Λ
Λαδιά, Ελένη 67, 68, 73
Λαζόγκας, Γιώργος 398
Λάζος, Ευάγγελος 393
Λαϊνά, Μαρία 32
Λαμπελέ, Φούλα 369
Λαμπέτη, Έλλη 481
Λαμπρίας, Τάκης 488
Λαμπρίδης, Μανόλης 290-291
Λαμπρόπουλος, Βασίλης 29
Λεβάντας, Χρήστος 258
Λεγκάκης, Γιάννης 134
Λιάκος, Αντώνης 287
Λιβεριάδης, Θέμης 408
Λιγνάδης, Τάσος 489
Λιοντάκης, Χριστόφορος 32, 389, 410
Λοΐζου, Μάρω 150, 152
Λουντέμης, Μενέλαος 258
Λούρος, Νικόλαος Κ. 376
Λυμπεράκη, Μαργαρίτα 79, 422, 431, 482

Μ
Μαγκάκης, Γ.-Α. 486
Μαγκλής, Γιάννης 64, 66, 73, 75
Μακράτος, Τάσος 134
Μακρής, Γιώργος Β. 336
Μακρής, Δημήτρης 435, 443-452, 457
Μακρής, Σόλων 64
Μακρυγιάννης, Στρατηγός 246
Μαμαλάκη, Ζερμαίν 67, 68, 70
Μανούσακας, Γιάννης 263
Μαρής, Γιάννης 109, 111, 113, 115, 116,
117, 119, 120, 124, 347
Μαριδάκης, Γεώργιος 376
Μάρκαρης, Πέτρος 389
Μαρκετάκη, Τώνια 437
Μάρκογλου, Πρόδρομος 39, 80, 81
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Μπερλής, Άρης 333, 341, 406, 407
Μπλάνας, Γιώργος 342
Μποτονάκι, Έλλη 407
Μπούμη-Παπά, Ρίτα 389
Μπουρατίνος, Αιμίλιος 303, 310
Μπούτος, Βασίλης 33
Μπράτσος, Άγης 183
Μυλωνά, Εύα 406
Μυράτ, Δημήτρης 389
Μυριβήλης, Στράτης 111, 438
Μυταράς, Δημήτρης 405
Μωραΐτης, Αντώνης 200
Μωραΐτης, Μάκης 419
Μωϋσείδης, Στυλιανός 112, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 126

Μαρκόπουλος, Γιάννης 134
Μαρκόπουλος, Γιώργος 32, 332
Μαρωνίτης, Δ. Ν. 27, 32, 65, 218, 223237, 251, 274, 279, 487
Μαστοράκη, Τζένη 32, 47, 54, 89, 99, 328,
330, 332, 333, 335, 341, 361, 402, 404
Μάτεσις, Παύλος 389, 487
Ματσούκας, Κώστας 341
Μαυροπούλου, Γκέλυ 481
Μαύρος, Γεώργιος 376, 438
Μαυρουδής, Κώστας 38
Μεϊμάρης, Σπύρος 334, 335, 406
Μερακλής, Μιχάλης 63, 64
Μερκούρη, Μελίνα 445, 449, 477-490
Μέσκος, Μάρκος 39
Μεταξάς, Ιωάννης 61, 150, 157, 166,
241, 275, 436
Μηλιώνης, Χριστόφορος 32, 39, 79,
422, 423-428
Μήνη, Παναγιώτα 481
Μήτρας, Μιχαήλ 336, 353, 403
Μητροπούλου, Κωστούλα 79, 421, 422
Μητρούσιας, Σοφοκλής 306
Μήτσορα, Μαρία 31, 32, 33, 36, 57, 80,
83, 346, 358
Μιγάδης, Γιάννης 405
Μικέ, Μαίρη 139
Μικελίδης, Ν. Φ. 456
Μιλλιέξ, Ροζέ, βλ. Milliex, Roger
Μιτσοτάκη, Κλαίρη 33
Μιχαηλίδης, Μιχάλης 36
Μοδινός, Μιχάλης 26
Μοσκώφ, Κωστής 283-300
Μοσχοβάκης, Αντώνης 442, 453, 455
Μουζέλης, Νίκος 18, 283, 286
Μουλλάς, Παναγιώτης 33, 221, 295
Μουρσελάς, Κώστας 36
Μούτσης, Δήμος 134
Μπακόλας, Νίκος 34
Μπαλής, Νίκος 342
Μπάλκος, Αναστάσιος 112, 113, 116, 118
Μπάρας, Αλέξανδρος 67, 68, 73, 75
Μπαχαριάν, Ασαντούρ 263
Μπελεζίνης, Ανδρέας 406

Ν
Νάκας, Θανάσης 407
Ναπολέων Α΄, βλ. Napoléon Ι
Νάτσινα, Αναστασία 95, 142
Νεφελούδης, Παύλος 263, 264
Νιάρχος, Θανάσης 38, 190, 308, 401, 402
Νικηφόρου, Τόλης 306
Νικολαΐδης, Αριστοτέλης 66, 71, 74, 75
Νικολαΐδης, Νίκος 98-100, 105, 440
Νικολαΐδου, Σοφία 25
Νικολοπούλου, Δήμητρα 341
Νόλλας, Δημήτρης 22, 24, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 42, 57, 58, 80, 85, 188, 403, 421
Νοταράς, Αλέξανδρος 373
Ντελόπουλος, Κυριάκος 165, 200, 201
Ντουφεξής, Σταύρος 464-465, 468, 476

Ξ
Ξανθούλης, Γιάννης 31, 33, 35, 38
Ξένος, Δημήτρης 341
Ξύδης, Αλέξανδρος 274, 275, 277
Ξύδης, Θεόδωρος 375, 376

Ο
Οικονόμου, Ζήσης 317
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Π

Παπανδρέου, Γεώργιος 61
Παπανικόλας, Κωνσταντίνος 309
Παπανούτσος, Ευάγγελος 62
Παπαπάνος, Κώστας 377
Παπαχλιμίτζου, Αλεξάνδρα 342
Παπουτσάκης, Χρήστος 263
Παππάς, Τάσος 335
Παρίση, Αριστέα 407
Πατατζής, Σωτήρης 67, 68, 73, 74, 392
Πατίλης, Γιάννης 38, 303, 306, 319, 324
Πατρίκιος, Τίτος 215, 217, 219, 235,
Πατσιφάς, Αλέκος 393
Παυλίδης, Μάνος 200
Πεντζίκης, Νίκος Γαβριήλ 28, 32, 296, 410
Περλέγκας, Τίμος 449
Πετρής, Γιώργος 262, 400
Πετρόπουλος, Ηλίας 408
Πέτρουλας, Σωτήρης 93, 106
Πέτσα, Βασιλική 353
Πετσάλης, Νίκος 200
Πετσάλης-Διομήδης, Θανάσης 62, 63, 64
Πετσετίδης, Δημήτρης 33
Πικρός, Γιάννης 200
Πλαζομίτης, Γιάννης 306
Πλασκοβίτης, Σπύρος 34, 65, 67, 68, 72,
76, 445
Πλασσαρά, Κατερίνα 101
Πλατής, Νίκος 111, 115, 118, 346, 348353, 358, 362
Πλωρίτης, Μάριος 389, 393, 489
Πολίτη, Τζίνα 87, 407
Πολίτης, Αλέξης 221
Πολίτης, Κοσμάς 28, 391, 394
Πολίτης, Λίνος 203, 417
Πολιτοπούλου, Μαριλένα 25
Πόρτολος, Δημήτρης 198, 199, 200, 202
Πουλαντζάς, Νίκος 28, 215, 218, 219,
220, 221, 260
Πουλικάκος, Δημήτρης 336
Πούλιος, Λευτέρης 314, 316, 329, 330,
334
Πρατικάκης, Μανόλης 314
Πράτσικας, Μανώλης 67, 68, 73
Πρατσίνης, Νίκος 341

Πάγκαλος, Θεόδωρος 436
Παγουλάτος, Ανδρέας 398, 399
Παιδαράκη, Μίνα 341
Παΐζης, Κώστας 200
Παλαμάς, Κωστής 278, 289
Παναγιωτάτος, Δημήτρης 345-346, 348,
354, 358
Παναγιωτόπουλος, Βασίλης 221, 239
Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ. 63
Παναγιωτόπουλος, Νίκος 262
Παναγιωτόπουλος, Παναγής 484
Παναγιώτου, Γιώργος Α. 33
Παναγόπουλος, Δανιήλ 404
Παναγούλης, Αλέξανδρος 409
Πανασσής, Πάνος 342
Πάνου, Γιάννης 25, 31, 33, 35, 36, 37,
43, 44, 57, 234
Πανουσόπουλος, Γιώργος 51
Πανσέληνος, Αλέξης 22, 25, 31, 32, 34,
35, 41, 42, 107
Πανσελήνου, Έφη 105, 258
Παπαγεωργίου, Βασίλης 411
Παπαγεωργίου, Κώστας Γ. 32, 38, 263,
274, 279
Παπαγεωργίου, Σόφη 200
Παπαγιώργης, Κωστής 55, 391
Παπαδάκις, Νίκος 397, 403
Παπαδημητρακόπουλος, Ηλίας Χ. 32,
35, 46
Παπαδημητρίου, Δημήτρης 392
Παπαδημητρίου, Δράκος Δ. 392
Παπαδιαμάντης, Αλέξανδρος 173, 187,
201, 289, 293, 294, 295, 358
Παπαδίτσας, Δημήτρης 63
Παπαδογιάννης, Άλκης 341
Παπαδόπουλος, Λάκης 339
Παπαθανασοπούλου, Αλεξάνδρα 407
Παπαϊωάννου, Ειρήνη 67, 68, 74, 75
Παπαϊωάννου, Μιχάλης Μ. 295
Παπακώστας, Αλέκος 261, 399
Παπανδρέου, Ανδρέας 365, 477, 478,
485, 490

497

Ευρετηριο
Πρεβελάκης, Παντελής 91, 92, 93, 105,
106, 107, 389
Πρωτονοτάριος, Πέτρος 200
Πρωτοπάτσης, Αντώνης 400

Σγουράκης, Γιώργος 274, 277
Σεφέρη, Μαρώ 277
Σεφέρης, Γιώργος 26, 61, 186, 234, 269282, 287, 288, 292, 293, 358, 389,
393, 408
Σικελιανός, Άγγελος 289
Σιμόπουλος, Ηλίας 63, 64
Σίμωσι, Γαβριέλλα 404
Σινόπουλος, Τάκης 65, 234, 399, 403,
408, 409
Σίνου, Κίρα 389, 390
Σιοπαχάς, Χρίστος 173
Σιούρμαν, Καίτη 168, 169, 170, 171
Σιώτης, Ντίνος 327, 328, 330, 338
Σκαλιόρας, Κωστής 200, 389
Σκαμπαρδώνης, Γιώργος 33
Σκαρίμπας, Γιάννης 28, 36, 57, 66, 68, 71
Σκάρος, Ζήσης 67, 70
Σκαρτσής, Σωκράτης 411
Σκάσσης, Θωμάς 25
Σκούρτης, Γιώργος 134
Σμαραγδής, Γιάννης 173
Σολομός, Αλέξης 467-468, 470, 473
Σολωμός, Διονύσιος 25, 287, 289
Σουλιώτης, Μίμης 408, 409
Σουλογιάννης, Ευθύμιος 200
Σουλουγανή, Αφροδίτη 112, 114, 116
Σουρούνης, Αντώνης 31, 33, 36, 129,
135, 137-140, 141, 142, 143, 146
Σοφιανός, Κώστας 303, 306
Σπανούδης, Αλέκος 404
Στάικος, Κωνσταντίνος 200
Σταμάτης, Χαράλαμπος Θ. 112, 115
Σταματίου, Κώστας 215, 275, 453
Σταμπουλόπουλος, Γιώργος 451
Στασινόπουλος, Μιχαήλ 368, 375, 401
Στασινοπούλου, Μαρία 200, 225
Σταυρακοπούλου, Σωτηρία 306
Σταυρίδη-Πατρικίου, Ρένα 200
Σταυροπούλου, Έρη 136
Σταύρου, Τατιάνα 66, 68, 72, 154
Στρατηγοπούλου, Δανάη 389
Συκουτρής, Ιωάννης 132
Συνοδινού, Άννα 280, 485

Ρ
Ρακιντζής, Θανάσης 173
Ράλλης, Γεώργιος 213, 383
Ραλλίδη, Ιουλία 341, 342
Ράμφος, Στέλιος 19, 201
Ραπτόπουλος, Βαγγέλης 31, 32, 33, 35,
47, 49, 51-54, 58, 183-196, 423, 432434
Ραυτόπουλος, Δημήτρης 22, 141, 251,
255-267, 391, 399, 400
Ραφαηλίδης, Βασίλης 437, 453-454
Ρεντζής, Θανάσης 449
Ρίτσος, Γιάννης 65, 153, 287, 288, 289,
389, 408
Ροΐδης, Εμμανουήλ 187
Ρόμβος, Τέος 341
Ρούφος, Ρόδης 106, 258, 275, 276
Ρώμας, Διονύσιος 32
Ρώτας, Βασίλης 389, 399

Σ
Σαββίδης, Γ. Π. 200, 223, 408
Σαββόπουλος, Διονύσης 51, 53, 192, 441,
454
Σακελλαρίου, Μιχαήλ 224
Σακελλαροπούλου, Αλεξάνδρα 173-174
Σαμαράς, Λουκάς 404, 405
Σαμαρτζής, Τάσος 342
Σαμοΐλης, Σπύρος 200
Σαμουηλίδης, Χρήστος 67, 68, 72
Σαντορινιός, Μιχάλης 408
Σαράντη, Γαλάτεια 64
Σαρεγιάννης, Ι. Α. 234
Σαρή, Ζωρζ 150, 152, 159-165, 166
Σαχίνης, Απόστολος 63, 64, 76
Σαχτούρης, Μίλτος 82, 234, 235, 408
Σβορώνος, Νίκος 244, 249, 260, 487
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256, 257, 258, 262, 272, 280, 289,
290, 291, 400, 403
Τσιρόπουλος, Κώστας 67, 74, 75, 76, 95,
106, 376
Τσιτσέλη, Καίη 188, 189
Τσόκλης, Κώστας 404
Τσουδερού, Βιργινία 485
Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος 17-18, 215,
216, 283, 286
Τυπάλδος, Γιάννης 451

Σφακιανάκης, Άρης 31, 33, 35, 49
Σφυρίδης, Περικλής 32, 46
Σχινάς, Αλέξανδρος 355
Σώτηρα, Ντίνα 341
Σωτηριάδου, Κλαίτη 407
Σωτηριάδου, Κοραλία 398
Σωτηρίου, Διδώ 149, 152, 154, 155-156,
164, 166
Σωτηροπούλου, Έρση 31, 32, 33, 35, 36

Τ

Υ

Ταμβακάκης, Φαίδων 31, 49
Ταμβάκης, Κώστας 406
Τασσόπουλος, Γιώργος 342
Τατσόπουλος, Πέτρος 31, 32, 33, 35,
49-51, 58, 105
Ταχτσής, Κώστας 275-276, 307, 308,
391, 487
Τεγοπούλου, Μάνια 332
Τερζάκης, Άγγελος 111, 273, 401
Τερζής, Μιχάλης 306
Τζαβέλας, Γιώργος 438
Τζανής, Γιάννης 306
Τζελέπης, Πάνος Νικολής 405
Τζιόβας, Δημήτρης 180, 241
Τζώρτζης, Γιάννης 341, 342
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Ο συλλογικός αυτός τόμος εστιάζει στα χρόνια 19741981, με στόχο να διερευνήσει τα αφετηριακά χαρακτηριστικά της Μεταπολίτευσης στον χώρο της λογοτεχνίας
αλλά και ευρύτερα της διανόησης και του πολιτισμού. Τα
είκοσι εννέα άρθρα που τον απαρτίζουν καλύπτουν ζητήματα που αφορούν τις λογοτεχνικές τάσεις, τις θεματικές,
τις τεχνικές, τις αξιολογήσεις, αλλά και συγγραφικά αρχεία της περιόδου· διερευνούν έννοιες όπως η αμφισβήτηση και συζητούν σημαντικές φυσιογνωμίες στον χώρο
της διανόησης αλλά και πρόσωπα λιγότερο γνωστά· αναδεικνύουν τους διεθνείς προσανατολισμούς της ελληνικής λογοτεχνίας και κριτικής στο πεδίο της πρόσληψης,
των πολιτικών ενδιαφερόντων και των μεταφράσεων· τέλος, εξετάζουν αμφίδρομα τις σχέσεις της λογοτεχνίας με
τον κινηματογράφο, καθώς και τη διαπλοκή ιδεολογίας
και θεάματος.

