χίμαιρα
Ω Θεέ, ω Αφροδίτη, Ω Ερμή, των κλεφτών προστάτη,
δώστε μου μετά από χρόνια σαν θελήσω, σαν ικετεύσω,
ένα μικρό καπνοπωλείο,
με τα μικρά γυαλιστερά κουτιά του
πάνω στα ράφια με τάξη στοιβαγμένα
και τον χύμα αρωματικό καπνό
και τον ψιλοκομμένο,
και τον ξανθό καπνό απ’ τη Βιρτζίνια
χύμα μέσα στις φωτεινές τις γυάλες,
και μία πλάστιγγα
όχι και τόσο λιγδιασμένη,
και τις πουτάνες να περνούν για κουβεντούλα,
έτσι για λίγη πάρλα, και να σουλουπώσουν
λίγο τα μαλλιά τους.

Ω Θεέ, Ω Αφροδίτη, Ω Ερμή, των κλεφτών προστάτη,
χαρίστε μου ένα μικρό καπνοπωλείο,
ή βάλτε με σε όποιο επάγγελμα και να ’ναι
πέρα από τούτο το καταραμένο επάγγελμα

του ποιητή
όπου το μυαλό χρειάζεται να δουλεύει ασταμάτητα.
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Λογοτεχνία, αειθαλής και αειπάρθενος..
τού Μ.Τασάκου
Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα
Βάλε στα ρούχα σου φωτιά
Βάλε στα όργανα φωτιά
Να τιναχτεί σαν μαύρο πνεύμα
Η τρομερή μας η λαλιά…

Η

(Διονύσης Σαββόπουλος, στίχοι και μουσική)

μάχη για την γνήσια λογοτεχνία, εκείνη που (εκ)-παιδεύει και μεταμορφώνει, είναι
πάντοτε μια μάχη χαρακωμάτων, με όπλα κάπως πρωτόγονα. Η τέχνη, ιδιαίτερα
στην Ελλάδα, στάθηκε πάντοτε υπόθεση πνευματικών μειονοτήτων και η υπεράσπισή της ταυτίστηκε με ανθρώπους μοναχικούς, κάποτε απομονωμένους, πικραμένους και εν πολλοίς αιρετικούς. Για όσο διάστημα βεβαίως η κοινωνία είχε μια κάποια συνοχή, ακόμη και αυτές οι νησίδες
αποκτούσαν κάποτε εμβέλεια, επιρροή ή έστω σιωπηλή παραδοχή της αξίας τους ή τής αναγκαιότητάς τους. Η αξιολόγηση επίσης του ποιητικού και πεζογραφικού έργου διατηρούσε, έστω και
με προβλήματα, τους ποιοτικούς διαχωρισμούς και τα κριτήρια της – η κακή λογοτεχνία,
(δηλαδή η μη λογοτεχνία), σπάνια κατόρθωνε να εμφανισθεί σαν γνήσια, ακόμη και όταν χρησιμοποιούσε ευτελή μέσα μεταμφίεσης για να καλύψει τη ρηχότητά της.
Ωραία, θα διαπιστώσει κάποιος, εάν πάντα έτσι ήταν, εάν η λογοτεχνία πορευόταν πάντα μέσα σε
κλίμα αδιάφορο ή και εχθρικό, τότε τι προσπαθεί να παραστήσει τούτη η προσπάθεια, αυτό το
μικρό, ασήμαντο και πρωτόγονο περιοδικό; Τέτοιες απόπειρες υπάρχουν πολλές έντυπες και ψηφιακές - πάλι θ’ ακούσωμε κλαυθμούς και οδυρμούς για την λογοτεχνία που χάνεται, για την ποίηση που χειμάζει, για το πνεύμα που κακοποιείται;
Υπάρχει μία έντονη, (δηλαδή πολύ σημαντική), ποιοτική διαφορά στο πνευματικό τοπίο τις τελευταίες δεκαετίες που επιβάλλει περισσότερο από ποτέ την κατάθεση γνώμης, τη σύγκρουση με το
ευτελές ή, (για να το γράψω με τρόπο θετικό), την ανάδειξη αξιών και ποιοτήτων σε πεζογραφία και
ποίηση. Είναι μια διαφορά που καλύπτει πλέον τρεις και περισσότερες γενιές και γι αυτό παύει να
αποτελεί φαινόμενο συγκυριακό, ξεκινά να αποκτά χαρακτηριστικά διαχρονικά που αυτόματα
κληροδοτούνται στο αναγνωστικό και βιβλιόφιλο σώμα. Ας τη βαπτίσουμε αυτή τη διαφορά, επιτέλους ας την ονοματίσουμε: με βηματισμό αργό αλλά σταθερό η μη λογοτεχνία έχει πετύχει
εκείνο που από την αρχή επιδίωκε, να πείσει δηλαδή για την αξία της, να περάσει το προσωπείο
για πρόσωπο γνήσιο, να παραστήσει πως προωθεί εκείνο που κακοποιεί, να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη με τις ευλογίες του πλήθους.
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Παρόλα αυτά, η ανάδειξη της άξιας λογοτεχνίας δεν ήταν ποτέ υπόθεση των άλλων, αλλά πρωτίστως εκείνων πού διατείνονται πώς την υπηρετούν, αγωνίζονται για την ανάδειξή της, προσπαθούν
να την τραβήξουν έξω από τα υπόγεια όπου συνήθως κείται μοναχή και αποκαρδιωμένη. Για δεκαετίες ολόκληρες στην Ελλάδα, όσοι διαθέτουν άποψη, κρίση και σκέψη, απλώς αμύνονται, παραχωρούν χώρο στο ασήμαντο, υποκύπτουν στον φόβο της πλειονότητας, των πολλών, τού πλήθους,
λιγοψυχούν μπροστά στην απομόνωση πού επιφέρει η διαφορά από την ομοιόμορφη μάζα. Αν υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που διαπερνά τις επόμενες σελίδες είναι το ακριβώς αντίθετο, η δύναμη δηλαδή πού μπορεί να έχει η συνείδηση, το ξέχωρο πρόσωπο, ο αδιάκοπος πνευματικός
κόπος, η ατομική κρίση και άποψη.
Αλλά ας επιστρέψω στη λογοτεχνία, (ιδιαιτέρως στην ποίηση), και στο μικρό αυτό περιοδικό που διαβάζετε ετούτη τη στιγμή. Εδώ δεν υπάρχει επίσημη συντακτική ομάδα, επίσημη άποψη, επίσημη
γλώσσα. Μόνο ένα πλήθος συνεργατών με κάποια κοινά κριτήρια ποιότητας, (θα τα δείτε έμμεσα να
ξεδιπλώνονται σε άλλες σελίδες…), - καμία αυταπάτη για την εμβέλεια της προσπάθειας, καμιά μεγαλομανία για δήθεν παρεμβάσεις και τομές που θα επηρεάσουν το πνευματικό τοπίο. Οι περισσότεροι είμαστε απαισιόδοξοι, κάποιοι λιγότεροι, άλλοι περισσότερο, μα δεν είναι εκείνο που έχει σημασία, καθώς η κίνηση αυτή έχει περισσότερο συμβολική σημασία. Όλοι μας έχουμε τις εργασίες
μας, (κάποιοι πάλι και όχι…), τα προβλήματά μας, κάποιες προτιμήσεις ανάμεσα στις ποιότητες που
μελετούμε. Κανείς μας δεν αγαπά τη γκρίνια, την άγονη νοσταλγία (για τι πράγμα άραγε;), τη διαφωνία για την ίδια την απόλαυση της διαφωνίας. Όλοι όμως εκτιμούμε τον χρόνο που έχουμε κερδίσει. Τον κόπο που χρειάζεται για να αποτολμήσεις το τέλειο κι ας ξέρεις πως δεν θα το πετύχεις
ποτέ. Την αισθητική και νοητική απόλαυση που μπορεί να δώσει ένα γνήσιο κείμενο και ιδίως τις
πολλαπλές αναγνώσεις –σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της άξιας λογοτεχνίας σε κάθε μορφή.
Και κυρίως: Με τον τρόπο του ο καθένας είναι συνήθως αναρχικός, με την έννοια πως δεν αναγνωρίζει καμία άλλη αρχή πέρα από τη συνείδησή του, τη σκέψη του και τη θέλησή του. Δεν παύουμε
βεβαίως να είμαστε υποκείμενοι στην εμπειρία και στη γνώση μας –γι αυτό και κάθε κείμενο εκφράζει τον γράφοντα και μόνο αυτόν. Η αναρχία σαν στάση ζωής οδηγεί και την αντίδραση στο
μέτριο, στο ψεύτικο, στο εύκολο. Ο καθείς μας κουβαλά μια προσωπική βιβλιοθήκη αυστηρά επιλεγμένη και την καταθέτει χωρίς καμία απαίτηση αποδοχής. Αυτό είναι και το νόημα του τίτλου
στο κείμενο: Η γλώσσα και η λογοτεχνία δεν παθαίνουν ποτέ τίποτε από εκείνους που τις κα-

κοποιούν, διατηρούν πάντοτε τον πλούτο τους, παρθενικά εδάφη για όποιον θέλει από την
αρχή να εντρυφήσει.
Γράφω τούτες τις γραμμές μέσα σε πανδαιμόνιο – είναι ο δημιουργικός πυρετός νέων αλλά και
μεγαλύτερων που προσπαθούν να σελιδοποιήσουν, να επιλέξουν, να συγγράψουν. Στην ανακοίνωση
και μόνο του περιοδικού κείμενα βγήκαν από τα συρτάρια, βιβλία ξεσκονίστηκαν, παλαιοπωλεία
στέναξαν. Φίλοι, μα και άγνωστοι, έστειλαν συνεργασίες, τούς ευχαριστούμε γι αυτό και ζητάμε να
μας συγχωρήσουν αν τα κριτήριά μας για τη λογοτεχνία εμπόδισαν τη δημοσίευση. Ας επιχειρήσουν ξανά και να θυμούνται ότι οι κρίσεις μας είναι υποκειμενικές και δεν διεκδικούν το αλάθητο,
πολλές φορές αποτυγχάνουν οικτρά. Ο Τάκης γράφει τα απαντητικά μηνύματα, κάθε χειρόγραφο
που έρχεται είναι τιμητικό για μας, κάθε χειρόγραφο παίρνει την απάντησή του και μια κάποια αξιολογική κρίση. Ο Γιώργος αρχειοθετεί τις συνεργασίες γεμάτες από σημειώσεις και προτάσεις.
Η Anabelle έχει βαλθεί να έβρει χωρία αρχαίων κειμένων για κάποια άρθρα, πίσω της βουίζει
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ολόκληρη ομάδα ξένων φοιτητών της ελληνικής. Η Simone προσπαθεί να πείσει ιστότοπους για
την δημοσίευση, ήρθε από πολύ μακριά για να προσφέρει. Κόσμος πάει και έρχεται, είναι ο πυρετός μιας παρέας που προσπαθεί να έβρει μια νησίδα, ένα όνειρο που θα σκλαβώσει τον ελεύθερο
χρόνο τους…
Ειλικρινά δεν έχω ιδέα εάν βρεθούν κάποιοι με υπομονή μεγάλη να διαβάσουν τα πολλά και μεγάλα σε μέγεθος κείμενα, δεν γνωρίζω εάν θα βρεθούν φιλόξενοι χώροι για να στεγάσουν τούτη την
προσπάθεια, αγνοώ παντελώς εάν όλη αυτή η φασαρία θα σηκώσει έστω και την ελάχιστη σκόνη σε
ένα άνυδρο λογοτεχνικά τοπίο. Δεν τα ξέρω όλα αυτά και για να είμαι ειλικρινής δεν μ΄ενδιαφέρουν
και καθόλου. Προσπαθούμε απλώς να υπερασπιστούμε μια ποιότητα κειμένου πού την πιστεύουμε κρυμμένη κάτω από το ανούσιο, υποτιμημένη από το αναγνωστικό κοινό, αποσυνάγωγη,
σχεδόν θνήσκουσα..
Η γλώσσα είναι ενιαία και γι΄αυτό πολύχρωμη, στα κείμενα πού ακολουθούν θα διαπιστώσετε ποικίλες προτιμήσεις. Κάποια ποιήματα σε πολυτονικό, ενδιάμεσες αποχρώσεις τονισμού σε εγκλιτικά
και άλλα, διατήρηση του τελικού ν ακόμη και εκεί πού κανονικά αποκόπτεται, λέξεις αποτέλεσμα
ματαιόδοξης γλωσσοπλαστικής προσπάθειας. Επίσης αποφεύγουμε την βαρύγδουπη, (και πολλές
φορές αδόκιμη) ορολογία, επιλέγοντας περιφραστικές περιγραφές για την καλύτερη επικοινωνία
του αναγνώστη με το κείμενο. Ξεκινούμε κυρίως με ελληνική λογοτεχνία, στο μέλλον η μεταφρασμένη θα καταλάβει περισσότερο χώρο. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Μιχάλη τον Ραδηνό για το
ποίημα πού έγραψε πάνω στο περιοδικό και το παραθέτω αμέσως μετά. Σε κάποιους μπορεί να φανεί βλάσφημο γι αυτήν την προσπάθεια, μα εγώ καλά γνωρίζω πώς είναι ο δικός του τρόπος για να
εκφράσει μια θυμωμένη και πάντα θλιμμένη τρυφερότητα..
Ο καιρός είναι άγριος, ο ουρανός νεφοσκεπής, στα πέλαγα η θάλασσα ανήσυχη..

Ας έχωμε λοιπόν ένα καλό και αρκούντως τρικυμιώδες ταξίδι..
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Ποίηση
Σκύβει ο γραφιάς στα παλιόχαρτα, ολημερίς
ανασαίνει την σκόνη και την βρώμα
Διαβάζει, γράφει, σκίζει, μονολογείκάτι νομίζει ότι πλάθει, κάτι νομίζει πως αφήνει
σε τούτο τον παλιότοπο
σε μυαλά γεμάτα από σφηνάκια
σε μυαλά παρκαρισμένα στο μανχάταναυλή, κήπος, σκύλος και γκόμενα ξανθιά
δίχως αίμα και σφυγμό
Έϊ! γραφιά, άϊ! Μάνο της αυταπάτης!
Πόσα χρόνια μελετάς την γαλλική επανάσταση;
Θυμάσαι τούς αποκεφαλισμένους;
Το ηλίθιο κεφάλι τους πώς χοροπηδούσε
ριγμένο στην κοπριά της γκιλοτίνας;
Η ποίηση έτσι χοροπηδά στους αιώνες,
σαν κεφάλι γελωτοποιού κομμένο στην λεπίδα,
σαν τόπι βουτηγμένο στα σκατά
Έϊ! γραφιά! όσο κυνηγάς την ηλίθια μπάλα
κοίτα και λίγο πίσω

Τ’ ακέφαλα κορμιά χειροκροτούν
σαν μηχανάκια κουρδιστά, δεν έχουν πια μάτια,
δεν σε βλέπουν καημένε, είναι και κουφά..
Α! την έπιασες την μπάλα επιτέλους;
Βλαμμένε..
Δίχως γήπεδο θέλω να ιδώ
τι θα το κάμεις αυτό το κωλοτόπι..

(Μιχάλης Ραδηνός, ποίημα ανέκδοτο, αποκλειστικά για την «χίμαιρα»)
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Για τις σχολές δημιουργικής γραφής
τής Άννας Καραντώνη
(ευφημισμός, από λεξ. Μπαμπινιώτη: σχήμα λόγου κατά το οποίο χρησιμοποιείται λέξη με θετική
σημασία για να αποφευχθεί αναφορά σε λέξη δυσοίωνη ή απαγορευμένη).

Κ

άθε κίνηση στην εκπαίδευση, (για να το πούμε καλύτερα: κάθε μόδα στην εκπαίδευση),
προϋποθέτει ένα σχετικά μακρύ χρονικό διάστημα προετοιμασίας μέσα στην κοινωνία, μια παγίωση αντιλήψεων και εν τέλει την σιωπηλή ή μή αποδοχή τους. Αρκετό καιρό πριν από την εμφάνιση των σχολών γραφής, η εκπαιδευτική και λογοτεχνική κοινότητα σιώπησε, (γιατί άραγε;),
μπροστά στην μετονομασία (από συγκεκριμένους εκδότες), του ξύλινου λόγου και την άτεχνης γραφής σε λογοτεχνία. Συγγραφείς, γοητευμένοι από την άνοδό τους στις λίστες των ευπώλητων,
παράτησαν τα μικρά βιβλιοπωλεία και τα παραδοσιακά λογοτεχνικά στέκια και έγιναν μόνιμοι
θαμώνες των μεγάλων αλυσίδων, (όπου βεβαίως τα πρώτα τους βιβλία, εκείνα με λογοτεχνική
αξία, έλαμπαν δια της απουσίας τους σαν μην εμπορικά). Μεγαλοσχήμονες κριτικοί βιβλίου,
(πρώτος και καλύτερος εκείνος του συγκροτήματος), έγραφαν ύμνους παραμονές της έλευσης της
Fnac στην Ελλάδα – ο συγκεκριμένος μάλιστα δεν παρέλειψε να περάσει γενεές δεκατέσσερις
τους μικρούς βιβλιοπώλες για την άγνοια και την προχειρότητά τους, (ο λαλίστατος βέβαια δεν
βρήκε μια κουβέντα να γράψει όταν η γαλλική αλυσίδα τα μάζεψε και έφυγε νύχτα). Ένας θηριώδης μηχανισμός επέβαλε το άρλεκιν και τα πιο ανόητα και βαρετά κείμενα, ως λογοτεχνία αξιώσεων
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και βέβαια ελάχιστη αντίσταση συνάντησε – το πλήθος αποδέχεται χωρίς δεύτερη κουβέντα ό,τι
κολακεύει την ευκολία του και την παθητικότητά του. Οι πάσης φύσεως ατάλαντοι αμέσως αναθάρρησαν: εάν η κυρία Μαριγούλα μπορεί να γράψει ένα βιβλίο και να πλουτίσει από αυτό, γιατί
όχι κι εγώ; Κι αυτή ήταν μια απορία απόλυτα φυσική. Καθηγητές στα σχολειά, ιδιαίτερα εκείνοι
που αρέσκονται να λογίζονται «φίλοι» των μαθητών τους, ένοιωσαν την ανάγκη να εκμοντερνιστούν
και ξεκίνησαν να καλούν τους συγγραφείς των ευπώλητων για παρουσιάσεις. Άξαφνα, βιβλία που
παλιότερα διαβάζονταν για πλάκα ή αποτελούσαν το ανέκδοτο της παρέας, βρέθηκαν να υποστηρίζονται από θηριώδεις διαφημιστικές καμπάνιες, προωθητικές παρουσιάσεις σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, βομβαρδισμό παρουσιάσεων από «τις μεγάλες αλυσίδες πολιτισμού».
Αυτό ήταν. Το τοπίο, (με τη συνδρομή βεβαίως χιλιάδων άλλων μικρών ή μεγαλύτερων παραγόντων), είχε καταλλήλως διαμορφωθεί. Το επόμενο βήμα ήταν αναμενόμενο. Συγγραφείς με πενιχρά εισοδήματα, (όπως κάποτε οι δημοσιογράφοι), είδαν τις μετοχές τους να ανεβαίνουν σε ΙΕΚ και
πάσης φύσεως σχολές, (όπως επίσης κάποτε οι δημοσιογράφοι), φιλόλογοι που έψαχναν να αυξήσουν
τις αποδοχές τους έστησαν και από ένα εργαστήρι, η τηλεοπτική εικόνα του best seller είχε ριζώσει για τα καλά και πλήθη συγγραφέων ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι προς τη δόξα και το χρήμα
(αυτό το τελευταίο έχει εκλείψει τελευταία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία πού σχετίζεται με τους εκδοτικούς οίκους).
Ας δούμε λίγο τώρα το ζήτημα στην ουσία του κι ας ξεκινήσουμε από τα λιγότερο σημαντικά. Αναρωτιόμουν πάντοτε: τι σημαίνει δημιουργική γραφή; (πέρα από την αυτόματη μετάφραση του
αγγλικού όρου). Ποιος είναι ο εκπαιδευτικός ορισμός της; Ακριβώς εδώ λοιπόν έχουμε τον πρώτο ευφημισμό, (εδώ η λέξη είναι κάπως αδόκιμη στην στενή της ερμηνεία, αλλά τη χρησιμοποιώ
με μια ευρύτερη έννοια, εκείνη της συγκάλυψης, της υπεκφυγής). Όλοι αυτοί οι κύριοι και κυρίες
αυτών των σχολών πού ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στα πιο απίθανα μέρη, εκείνο που πραγματικά θα ήθελαν να βροντοφωνάξουν ήταν το: «προσέλθετε, η σχολή μας είναι σχολή λογοτεχνικής γραφής», αλλά φαίνεται πως κάποια προσχήματα απέμειναν ακόμη και η λέξη λογοτεχνία συνήθως αποφεύγεται. Όμως με τρόπο υπαινικτικό άλλοτε, κάποτε άμεσα, το εννοούν σε κάθε συνέντευξη, σε κάθε δήλωση, σε κάθε διαφήμιση. Ξέρουν πως στη συνείδηση του παιδιού που πάει να
πληρώσει τα δίδακτρα ο όρος «δημιουργική γραφή» έχει πλέον ταυτιστεί με την λογοτεχνική,
το ξέρουν όλοι στους διαδρόμους κι ας το αρνούνται οι καθηγητές στην αίθουσα, «εδώ είμαστε

για να μάθουμε να γράφουμε βιβλία που μπορούν να γίνουν μεγάλες επιτυχίες».
Όμως, για να μην είμαι άδικη, ας δούμε το επιχείρημα των πιο καλοπροαίρετων από εκείνους που
διδάσκουν «δημιουργική γραφή». Μεταφέρω ένα απόσπασμα από συζήτηση που είχαμε για το θέμα με ένα φιλόλογο, κατά τα άλλα συμπαθή και πολλές φορές άξιο στις κρίσεις του.
«Δεν ισχυρίζομαι ποτέ στους μαθητές μου πως έχω τη δυνατότητα να γεννήσω ένα μεγάλο συγγραφέα, να
ξυπνήσω ένα μοναδικό ταλέντο ή να δώσω μια έτοιμη συνταγή για τη συγγραφική επιτυχία. Εκείνο που παρουσιάζω είναι λογοτεχνικές τάσεις και ρεύματα, συζητούμε για τα κινήματα στη λογοτεχνία όπως αυτά αποτυπώνονται στα κείμενα, εμβαθύνουμε στην ουσία τους, αλλά και στα περικείμενα – από τα σημεία στίξης έως
και το ρυθμό ή την μετρική στην ποίηση. Επιπλέον ενθαρρύνω τα παιδιά να τολμήσουν συγγραφή κειμένου,
να δούμε την προσπάθειά τους μέσα σε κοινό, να εντοπίσουμε τα αφηγηματικά ή άλλα προβλήματα, να καταλάβουν τις αδυναμίες και τα κενά τους…»
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Προσέξτε το απόσπασμα και ας μου πει κάποιος (γιατί εγώ δύσκολα αντιλαμβάνομαι τη διαφορά), πού διαφέρουν αυτές οι προθέσεις από κείνες που αρχικά θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε έδρα
στη φιλοσοφική σχολή. Και αν ο σκοπός είναι στο τέλος τέλος να εντρυφήσουν τα παιδιά σε λογοτεχνικές σπουδές, γιατί δεν τα ενθαρρύνουμε να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, παρά απομονώνουμε το κομμάτι που τα γοητεύει, εκείνο της συγγραφής;
Θα πει κάποιος: μα γιατί μένεις στα λόγια ενός και μόνο καθηγητή, εδώ ολόκληρο πανεπιστήμιο
έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργικής γραφής. Πολύ καλά, ας δούμε πως παρουσιάζεται το
πρόγραμμα αυτό στην ιστοσελίδα τους:
«Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μοναδικό στην Ελλάδα, λειτουργεί με έδρα τη Φλώρινα
από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι μέλη Δ.Ε.Π ελληνικών Πανεπιστημίων, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες,
δόκιμοι και γνωστοί συγγραφείς, ποιητές, στιχουργοί, σεναριογράφοι και προσωπικότητες
διεθνούς κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο».
Αυτό βέβαια δεν είναι παρουσίαση από έναν επιστημονικό οργανισμό, περισσότερο θυμίζει διαφήμιση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, ο συντάκτης μάλλον το καταλαβαίνει, νοιώθει την ανάγκη βέβαια
τής προσπάθειας να ορίσει το αντικείμενο, το περιεχόμενο, το σκοπούμενο και γράφει τα παρακάτω:
«Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή ενός κατάλληλου επιστημονικού και δημιουργι-

κού περιβάλλοντος για την προώθηση της Δημιουργικής Γραφής, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής. Κι αυτό γιατί η διδασκαλία της Δ.Γ. πολύ συχνά εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα
στοιχεία: την πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την
πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Οι φοιτητές του αποκτούν θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στον κλάδο, αλλά και τις δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση,
όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα. Παράλληλα προς την ερευνητική
του αποστολή, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της λογοτεχνίας και της δημιουργικής
παραγωγής του ελληνικού λόγου.».
Όποιος κατάλαβε ας διαφωτίσει και μένα την πτωχή. Τέτοιο συντακτικό και εννοιολογικό αλαλούμ
(συγχωρέστε μου την κακόγουστη έκφραση) δύσκολα βρίσκει κανείς και πάντως όχι σε κείμενο
πανεπιστημιακού ιδρύματος. Αφήνω την πρώτη πρόταση που περιέχει το ζητούμενο ως αξίωμα, τη
δημιουργική γραφή ως όρο αποδεκτό και ερμηνευόμενο από όλους με τον ίδιο τρόπο και διαβάζω
παρακάτω: «οι φοιτητές αποκτούν θεωρητικό και εμπειρικό (;) υπόβαθρο στον κλάδο…». Κλάδο; Ποιον
κλάδο; Πότε φύτρωσε αυτός ο κλάδος και δεν το πήραμε χαμπάρι εμείς οι αποσυνάγωγοι; Όμως
όλη η πονηρία, όλα εκείνο το ιστορικό που αναφέραμε παραπάνω, το κλείσιμο του ματιού στους
υποψήφιους συγγραφείς, βρίσκεται στην εξής φοβερή φράση: «…δεξιότητες που τους καθιστούν

ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται
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με την εκπαίδευση, όπως και με τις ανάγκες της πολιτισμικής αγοράς ευρύτερα». Εντάξει, τώρα το κατάλαβα, απλά δεν είχα αντιληφθεί πως όλη η φασαρία γίνεται για την πολιτιστική αγορά
και τις ανάγκες της. Pardon για την παρανόηση. Μωρέ είστε σοβαροί; που θάλεγε και ο
Τασάκος. Ολόκληρο πανεπιστημιακό ίδρυμα, που αν μη τι άλλο οφείλει να είναι ιδιαίτερα σχολαστικό στην επιστημοσύνη του και την προσφορά του, στήνει στην ουσία ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, πετάει
και μια παράγραφο υπαινικτική του λαμπρού μέλλοντος και κατά τα άλλα προσφέρει εκπαιδευτικές
υπηρεσίες; Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα δίδακτρα, δεν ασχολούμαι καθόλου με την επιλογή
των συνεργατών – εκεί θα είχαμε να πούμε πολλά, μα έτσι θα παρεκκλίναμε από τη ουσία και θα
πέφταμε σε απλό κουτσομπολιό.
Επειδή ακριβώς δεν είμαστε μόνο της γκρίνιας και της κριτικής, ας σοβαρευτούμε και ας δούμε
την πραγματική, την αληθινή διαδικασία που οδηγεί στη συγγραφή με αξία, με βάθος, με γνησιότητα. Δεν υπάρχει φυσικά ένας δρόμος, μία συγκεκριμένη μέθοδος ή οδηγίες χρήσης – υπάρχουν
όμως προϋποθέσεις.
Όταν διαβάσετε σε άλλες σελίδες το άρθρο για τις προσωπικές βιβλιοθήκες, εύκολα θα αντιληφθείτε πως η άξια συγγραφή προϋποθέτει σχεδόν πάντα την αδιάκοπη ανάγνωση, ανάλυση και μελέτη
των πιο καλών, των πιο σημαντικών κειμένων της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Κατά την
προσωπική μου γνώμη απαραίτητη είναι η ανάγνωση ακόμη και των μετρίων, πολλές φορές ακόμη και της μη λογοτεχνίας. Είναι μια διαδικασία πολλές φορές επίπονη – κάποιος ξεκινά να κολυμπά σε έναν ωκεανό, μα όταν επιμείνει θα καταλήξει σε μια μικρή λίμνη με τα πιο διάφανα, τα πιο
λάγαρα νερά. Η σημασία της ανάγνωσης εύκολα αποδεικνύεται και σε όποιον μελετήσει λίγο παραπάνω το γλωσσικό και λογοτεχνικό αποτύπωμα προηγούμενων γενεών που βίωσαν ένα εκπαιδευτικό σύστημα αναχρονιστικό, αυταρχικό, ελάχιστα παιδευτικό και γι αυτό εναπόθεσαν την γνώση
τους στο εξωσχολικό, στο ελεύθερο κείμενο, στα λογοτεχνικά ρεύματα. Όταν διαβάσεις, αποδεχθείς, απορρίψεις, κρίνεις, συγκρίνεις – τότε και μόνο τότε το μέταλλο που υπάρχει μέσα σου
μπορεί να αρχίσει να παίρνει μορφή, να γίνεται αιχμηρό, να αποκτήσει το δικό του σχήμα
που κάποτε μπορεί να αποτυπωθεί και στο χαρτί.
Λέει κάπου ο Ελύτης το εξής εξαιρετικό: «Tα παιδικά μου χρόνια είναι γεμάτα καλαμιές. Ξόδε-

ψα πολύ άνεμο για να μεγαλώσω. Μόνον έτσι όμως έμαθα να ξεχωρίζω τούς πιο ανεπαίσθητους συριγμούς και να ακριβολογώ τα μυστήρια όπου άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο
πράγμα ο έρωτας. Άλλο η επιθυμία και άλλο η λαχτάρα. Άλλο η πίκρα και άλλο το μαράζι.
Άλλο τα σπλάχνα κι άλλο τα σωθικά». Ποιοι είναι αυτοί οι ανεπαίσθητοι συριγμοί; Μα τι άλλο
από τις αποχρώσεις των εννοιών, από τον πλούτο των συνώνυμων, έτι δε και των ομόηχων, η ικανότητα της ακριβολογίας στην έκφραση συναισθημάτων; Ελάχιστοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται
πως σκέπτονται με βάση τον γλωσσικό τους πλούτο, όσο πιο περιορισμένος, όσο πιο φτωχός, όσο
πιο γενικός, τόσο φτωχότερη η σκέψη, η συνθετική ικανότητα, η λογοτεχνική έκφραση. Αυτές οι
αρμονικές της γλώσσας (για να δανειστούμε μουσικό όρο), δεν διδάσκονται παρά κλέβονται μέσα από
κείμενα πάσης φύσεως, ακόμη και πάσης αξίας.
Απέναντι σ αυτή τη διαδικασία οι σχολές δημιουργικής γραφής κλείνουν το μάτι στην ευκολία και
στην ουσία «κόβουν δρόμο». Γιατί να περιμένει κάποιος την αφομοίωση του πλούτου τών κειμένων, όταν μπορεί να διαβάσει την ουσία τους σε λίγες φωτοτυπημένες αράδες; Γιατί να διαβάσει
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σελίδες επί σελίδων για να καταλάβει τι σημαίνει υπερρεαλισμός, όταν με έναν ορισμό της κακιάς
ώρας και των πέντε γραμμών μπορεί να απομνημονεύσει το ζητούμενο και να καταστεί πλέον επαΐων; Με τον ίδιο τρόπο που η δημοσιογραφία μέσα από σχολές ταυτίστηκε με τα ιδιωτικά κανάλια
και εξυπηρέτησε τις ανάγκες τους και την δική τους άποψη για τον δημόσιο λόγο, έτσι και οι σ.δ.γ
ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις ανάγκες της «πολιτιστικής αγοράς», συγκεκριμένων εκδοτών και
μεγάλων βιβλιοπωλείων. Γιατί, ακόμη και αν δεχθούμε τον όρο δημιουργική γραφή και πως αυτός
διδάσκεται, ποια είναι άραγε τα κριτήρια; Ποια πρότυπα χρησιμοποιούνται, ποια υποδείγματα
αφηγηματικών τεχνικών; Του Ντοστογιέφσκι; Του Θεοτόκη; Της Μαντά; Ποιος κτίζει αυτά τα
κουτάκια και ποιες είναι αυτές οι σπουδαίες προσωπικότητες που υπόσχεται το πανεπιστήμιο Μακεδονίας στον κύκλο προγραμμάτων του; Μια γρήγορη ανάγνωση των ονομάτων αποδεικνύει την
ευκολία, αλλά κυρίως και την κατεύθυνση.
Πίσω από όλο αυτό το σκηνικό υπάρχουν πάντα οι σειρήνες της ευκολίας, των γρήγορων σπουδών,
ο εξοβελισμός του βάθους και της ουσίας. Ο σκοπός είναι: πιο γρήγορα, πιο λαχανιασμένα, πιο
κερδοφόρα. Με το μάτι στον αναγνώστη που είναι αδηφάγος και μένει πάντα ανικανοποίητος, γιατί τα κείμενα που διαβάζει είναι όλα ίδια, δεν εξελίσσονται, δεν βαθαίνουν, δεν βουτάνε ποτέ σε
βαθιά νερά. Μα δείτε το και πρακτικά, δείτε το και εκ του αποτελέσματος. Βελτίωσαν οι σχολές
δημοσιογραφίας τον δημόσιο λόγο; Πολλαπλασίασαν οι σ.δ.γ τις λογοτεχνικές αξίες, την ποικιλία
έκφρασης, τις γλωσσικές ικανότητες; Σήμερα που το διαδίκτυο προσφέρει μια διέξοδο στο εκδοτικό αδιέξοδο, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε την τραγική φτώχεια του κειμένου, τον ανιαρό
και ξύλινο μέχρι αυτοκτονίας λόγο, τις κοινοτοπίες που είχαμε να διαβάσουμε από τη γενιά των
ρομαντικών ποιητών.
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*(σ.δ.γ: σχολές δημιουργικής γραφής)
Η μασημένη τροφή είναι πάντα άοσμη, άγευστη και άνοστη. Πάει και πληρώνει κάποιος για
να μάθει συντακτικό και ορθογραφία, όταν μία απίστευτη ποικιλία γραμματικής διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Κάποτε για να βρούμε ένα λήμμα εγκυκλοπαιδικό περπατούσαμε χιλιόμετρα, σήμερα μεγάλες βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακές διατριβές, ολόκληροι κύκλοι σπουδών
από σοβαρά πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι διαθέσιμα σε μια οθόνη. Κι όμως δεν το πατάμε το καταραμένο πλήκτρο, προτιμούμε τη λογοτεχνία σε δέκα απλά μαθήματα από τον
κάθε «ταλαντούχο» και ο λόγος είναι απλός: Το πρώτο θέλει κόπο, ξενύχτι, μελέτη, μα το
δεύτερο υπόσχεται αποτελέσματα, αποδοχή από το απαίδευτο πλήθος, αναγνώριση από
τους άθλιους εμπόρους ελπίδας που ονοματίζουν την επιχείρησή τους εκδοτική.
Αν το σημερινό λογοτεχνικό τοπίο σάς εκφράζει τότε πράγματι οι σ.δ.γ είναι ένα απαραίτητο σκαλοπάτι. Γιατί εκεί θα αποφύγετε την κούραση, θα την εξαγοράσετε με αρκετές
χιλιάδες ευρώ και στα πίσω καθίσματα της αίθουσας αγρυπνούν πάντα τα μάτια των εκδοτών που ψάχνουν για τον επόμενο γλυκερό αφηγητή που ονειρεύεται αυτόγραφα και προβολή στα media. Εάν παρά ταύτα αναζητάτε ακόμη τα άξια, μη γελιέστε, είναι μπροστά
σας, είναι δίπλα σας, πολλές φορές αόρατα και σκονισμένα. Στην περίπτωση αυτή οι σχολές ευκολίας και ανώδυνης γραφής απλά θα καθυστερήσουν την ανακάλυψή τους…

§

[ ] Είναι καιρός πιά να το πούμε
πώς τούτο το ταξίδι
θα βαστάξει πολύ,
γιατί οι δρόμοι μας κλείστηκαν

από τα πάθη πού προπορεύονται.
Ταξιδεύουμε και πολεμάμε,
χανόμαστε πολλοί μες στην προσπάθεια,
κι άλλοι νοσταλγούμε ένα τέλος,
γιατί σώθηκαν πια τα τρόφιμα της ψυχής
κι ο ύπνος κρεμάστηκε στα βλέφαρά μας

(Κρίτων Αθανασούλης, «Ταξίδι»)
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Μικρό εισαγωγικό σε τρία ποιήματα του Τάκη Παπατζώνη

Δ

τής Αντιγόνης Ηλιάδη

ειλά, πολύ δειλά ξεκίνησε να εμφανίζεται ο Τ.Κ.Παπατζώνης στα κριτικά σημειώματα των νεότερων χρόνων και ακόμη πιο δειλά ξεκίνησε η ανάγνωση και η απόπειρα κατανόησής του σε ορισμένες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι κριτικοί από παλιά ήσαν αμήχανοι απέναντι στο έργο του. Ο Βαγενάς, με την σχεδόν εικονολατρική εμμονή πού τον διακατέχει για την γενιά του 30, σπεύδει να τον κατατάξει λογοτεχνικά
– αν και του αναγνωρίζει κάποιες (μεταιχμιακές) ιδιαιτερότητες. Από τους υπόλοιπους συναδέλφους και κριτικούς, άλλοι σιωπούν και άλλοι περιορίζονται σε σποραδικές αναφορές στην ποίησή του. Κι όμως ο Παπατζώνης είναι περίπτωση μοναδική στην ελληνική ποίηση, αλλά όχι
για τους λόγους πού σήμερα πιά επικαλούνται οι λογοτεχνικοί και εκπαιδευτικοί κύκλοι. Καθιέρωσε τον ελεύθερο στίχο, μάλιστα, -οπωσδήποτε μία σημαντική εισαγωγή στην ελληνική
λογοτεχνία. Πήρε την θεολογική πρώτη ύλη και την μετουσίωσε σε μία θηριώδη και παρθένο
ποιητική δεξαμενή, -καμία αντίρρηση. Στην πραγματικότητα όμως το αποτύπωμά του στον
ελληνικό στίχο προκύπτει διαχρονικό, (όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους άξιους), από
το βάρος της σκέψης, το βάθος του στίχου, την αδιάκοπη και σοβαρή εξερεύνηση της
ύπαρξης. Όσοι «ετικετοποιούν» τον Παπατζώνη και κρεμούν το ταμπελάκι «θρησκευτικός
ποιητής», κάμουν ένα ακόμη λάθος. Η θεολογία, η πίστη, ακόμη και η θρησκεία με τα λατρευ-
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τικά της, είναι για τον Παπατζώνη, ό,τι είναι η ιστορία για τον Καβάφη – ένα στρώμα δηλαδή
γεμάτο από πυκνούς συμβολισμούς πού διευκολύνουν τον σχηματισμό της πρώτης ποιητικής
ύλης, της πρώτης ιδέας, είναι σταθερά σημεία για την έναρξη της κουβέντας για το οντολογικό
πρόβλημα, δεν είναι το τέλος, δεν είναι αυτοσκοπός και κυρίως δεν είναι ύμνος ή κατάρα σε
μία αμετάβλητη πραγματικότητα.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, άλλωστε η αρχική μας σκέψη ήταν η καταγραφή κάποιων ποιημάτων του χωρίς σχόλια, όπως και στις υπόλοιπες σελίδες του περιοδικού. Ακριβώς επειδή απουσιάζει ένα ευρύτερο αφιέρωμα στον Παπατζώνη, για τους νέους αναγνώστες τής ποίησης
επιλέξαμε τρία από τα πιο «εύκολα» ποιήματά του – αλλά ακόμη κι αυτά απαιτούν μεγάλη προσοχή λέξη τη λέξη. Ο Παπατζώνης είναι πράγματι ένας πολύ δύσκολος ποιητής, (κατ’ εμέ ίσως
ο δυσκολότερος στην προσέγγιση και κατανόησή του), - απαιτεί πρότερη ποιητική εκπαίδευση,
άφθονο χρόνο, πολλαπλές αναγνώσεις, ακόμη ακόμη και κάποια θεολογική γνώση-με άλλα λόγια μία ευρύτατη παιδεία πού λίγοι κατέχουμε.
Επιλέγω τα ποιήματα «Έλεγχος», «Τα εις εμαυτόν» και το «Το νείκος του άδου». Το πρώτο
θα έπρεπε ίσως να το διαβάζουν κάθε μέρα όσοι ασχολούνται με την λογοτεχνία, (και όχι μόνο),
για να κατανοήσουν τα προαπαιτούμενα τής ποιότητας και του άξιου κειμένου. Το δεύτερο,
(τίτλος βέβαια προερχόμενος από το γνωστό έργο του Μάρκου Αυρήλιου), είναι ένας σαφής απολογισμός βίου, οπωσδήποτε με ενδιαφέροντες, φιλοσοφικούς σχεδόν, προβληματισμούς. Και το
τρίτο, αποτελεί ένα σπάραγμα για τον θάνατο, από τα πιο χαμηλόφωνα και συγκλονιστικά ποιήματα για την απώλεια σε πρώτη ανάγνωση, αλλά βεβαίως και μία μελέτη-κέντημα για τις εσωτερικές αντιφάσεις του ανθρώπου πού πιστεύει βαθιά, αλλά όλο του το είναι αμφισβητεί την μεταφυσική της πίστης του.
Τα ποιήματα έχουν όλα αναδημοσιευθεί από τον ιστότοπο www.ellopos.gr
α. Για την χρήση του «Παπατζώνης» αντί τού «Παπατσώνης» όπως είναι ευρύτερα γνωστό το
όνομα του ποιητή, παραθέτω ένα απόσπασμα από το επίμετρο του Άγγελου Παρθένη στο βιβλίο «Τάσος Ζερβός, Ποιήματα» από τις εκδόσεις Ροδακιό, το 2003: «Με την ευκαιρία αυτή θα
ήθελα να κάνω [δύο] παρατηρήσεις. (α) Σχετικά με τον Τάκη Παπατζώνη. Από ίδια πείρα, και ο Τάσος
Ζερβός και εγώ, προτιμήσαμε την γραφή του ονόματός του με «ζήτα» («Παπατζώνης»), όπως δηλαδή
υπέγραφε τις επιστολές του, αλλά και όπως ανέγραφε στο πίσω μέρος του φακέλου, όταν απαντούσε σ’
εμάς, αλλά, φαντάζομαι, και σ’ όλους τους άλλους (και δεν ήσαν λίγοι) πού του έστελναν τα βιβλία τους,
και όχι με «σίγμα» («Παπατσώνης»), όπως φαίνεται να έχει επικρατήσει σήμερα [ ]
β. Γράφω στην αρχή για την διδασκαλία της ποίησης σε εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά μία πρόχειρη ματιά στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τού λυκείου, καταγράφει σχεδόν αμέσως
τον παλαιολιθικό και στεγνό τρόπο πού μεταδίδεται σήμερα η λογοτεχνία σε σχολειά και πανεπιστήμια. Το θέμα όμως τής λογοτεχνίας στην εκπαίδευση σκοπεύουμε να αποτελέσει μέρος
ξεχωριστού αφιερώματος σε επόμενο τεύχος..
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Ιδού ένα πρωτότυπο ερώτημα: Τι είναι ποίηση;
Του Μ.Τασάκου

Ν

(Πρώτο

μέρος)

ά ένα θέμα, που αν θέλαμε να το βαφτίσουμε με ινδιάνικο όνομα θα το ονομάζαμε «καυτή πατάτα που κανείς δεν θέλει να ακουμπήσει». Δεν υπάρχει επιστήμονας της φιλολογίας ή διανοούμενος, που να μην επιχείρησε να αναμετρηθεί με τον ορισμό της ποίησης κι ας ήξερε από τα πριν πως πρόκειται για μάχη
χαμένη, για μια απόπειρα εκ των προτέρων καταδικασμένη. Δεν πρόκειται βέβαια μόνο για το
γνωστό εγγενές πρόβλημα του «ορισμού» - κάθε απόπειρα να ορίσουμε είναι ατελής από την
αφετηρία της, σε δέκατα του δευτερολέπτου μια άλλη πραγματικότητα έχει γεννηθεί και κάμει
τον ορισμό μας ατελή και ήδη παρωχημένο. Όχι, είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό, καθώς
κάθε προσπάθεια ορισμού της λογοτεχνίας, στην πραγματικότητα απαιτεί ορισμό του αντικειμένου της, δηλαδή της σκέψης και του συναισθήματος, της συνείδησης και ενός χαώδους συγκινησιακού φορτίου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται να επιμείνουμε ιδιαίτερα στην ματαιοπονία
τού εγχειρήματος, χρόνια πριν ο Μπαχτίν έχει αναφερθεί στο πρόβλημα με επάρκεια όταν
μιλά για ανολοκλήρωση, (πείτε το και ημιτέλεια, και οι δύο όροι είναι πρόσφατοι και σχετικά
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αδόκιμοι…), την αδυναμία δηλαδή της σκέψης και του λόγου να ολοκληρωθούν και να οριστικοποιηθούν (Μιχαήλ Μπαχτίν, «Δοκίμια ποιητικής» σε μετάφραση Γιώργου Πινακούλα, Πανεπιστημιακές
εκδόσεις Κρήτης, 2014, η παραπάνω επισήμανση ανήκει στον μεταφραστή της έκδοσης).
Θα πει κάποιος: Και ποιος ο λόγος να κάμωμε θεωρητικές ασκήσεις επί χάρτου με προκαθορισμένο το ημιτελές αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να ορίσουμε την ποίηση; Τι μπορεί να προσφέρει
μια τέτοια απόπειρα στην απόλαυση του κειμένου, στην πρόσληψή του, στην αποκάλυψη του νοήματος;
Είναι μια εύλογη ερώτηση, που κατά ένα περίεργο τρόπο μας φέρνει αντιμέτωπους με τις πραγματικές προθέσεις των προσπαθειών για τον ορισμό της ποίησης, ίσως και της λογοτεχνίας γενικότερα, αλλά ας μην διευρύνουμε τόσο ένα ήδη αχανές ζήτημα. Να λοιπόν μία πρώτη και κάπως αυθαίρετη διατύπωση: Κάθε απόπειρα να ορίσουμε την ποίηση, είναι στην πραγματικότητα μία απόπειρα αξιολόγησης, μία προσπάθεια να ορίσουμε την καλή ποίηση, να αφήσουμε έξω τις
γκρίζες περιοχές, να νοιώσουμε ασφαλείς με την δημιουργία ενός κριτηρίου ποιότητας, που
θα μπορεί να καθοδηγεί με σχετική ασφάλεια τις επιλογές μας. Για να είμαστε λοιπόν πιο ακριβείς, ας επαναδιατυπώσουμε το ερώτημα: Τι συνιστά την καλή ποίηση, πώς ξεχωρίζουμε ένα γνήσιο ποιητικό κείμενο από ένα κίβδηλο; Κι ακόμη καλύτερα: Υπάρχουν (αντικειμενικά) κριτήρια
στην ποίηση ή θα πρέπει να παραδοθούμε σε έναν απόλυτο σχετικισμό, όπου αληθές και γνήσιο
είναι το όποιο κείμενο συγκινεί ξεχωριστά την κάθε συνείδηση που το προσεγγίζει; Ορίστε λοιπόν
ένα μικρό διευκρινιστικό βήμα, όποιος ρωτά «τι είναι ποίηση;», στην ουσία θέτει ένα ερώτημα
για τα κριτήρια της ποιότητάς της. Τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε πως οι απαντήσεις στο ερώτημα δεν έχουν απλή φιλολογική αξία, αλλά ανοίγουν ένα τεράστιο θέμα που σχετίζεται με την
αξία τού κειμένου, άρα παίρνει αξία πρακτική για τον κάθε αναγνώστη ή «εκπαιδευόμενο» στην
πρόσληψη της ποίησης. Για την αξιολόγηση της ποίησης θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος, προς
το παρόν ας μείνουμε λίγο παραπάνω στο καίριο ερώτημα του καθορισμού των κριτηρίων της.
Η αγωνία ορισμού αντικειμενικών κριτηρίων είναι φανερή στις περισσότερες προσπάθειες λογοτεχνών και φιλοσόφων να προσεγγίσουν το προαιώνιο ερώτημα για την αξία του κειμένου. Η άποψή
μου βέβαια είναι πως αυτή η αγωνία είναι μεγαλύτερη στον αναγνώστη που νοιώθει ανήμπορος να
διακρίνει διαφορές στην ποίηση, ακριβώς γιατί έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
όπου η συζήτηση για τα κριτήρια έχει καταργηθεί, ακόμη και η απλή αναφορά στο ζήτημα έχει
γίνει το νέο taboo της λογοτεχνίας. Ανήμπορος ο αναγνώστης να σταθεί κριτικά πάνω από το κείμενο, αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει στην ισοπεδωτική άποψη του απόλυτου υποκειμενισμού, του
«έτσι μ’ αρέσει», την κατάφαση απέναντι σε οποιαδήποτε ποιότητα τού προτείνεται ή διαφημίζεται.
Την ίδια ώρα όμως που συμβαίνει αυτό, ο καθείς που διαθέτει ελαχίστως ανήσυχη σκέψη, νοιώθει
ενοχλητική αυτήν την κριτική αναπηρία, την ανικανότητα σύγκρισης. Ας επαναφέρουμε λοιπόν
αυτήν την συζήτηση με όλους τους κινδύνους παραλείψεων και σφαλμάτων, ας προσπαθήσουμε με
χαλαρό, (μη επιστημονικό), τρόπο κάποιες επαναδιατυπώσεις.
Αποφθέγματα για την ποίηση υπάρχουν πάμπολλα, δυστυχώς όμως τα περισσότερο είναι αυτό που
λέει η λέξη, απλά αποφθέγματα. Κάποια είναι ποιήματα από μόνα τους, κάποια άλλα δείχνουν να
προσεγγίζουν το ερώτημα με μια σχετική επάρκεια.
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Σύγχυση δεν υπάρχει μόνο στους αναγνώστες, τις περισσότερες φορές υπάρχει και στους ίδιους
τους ποιητές. Για παράδειγμα, «η ποίηση είναι το άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας», από Ελύτη. Πολύ σημαντική διαπίστωση, μα δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα. «Η ποίηση δεν είναι ο τρόπος
να μιλήσουμε, αλλά ο καλύτερος τοίχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας», από Αναγνωστάκη.
Χμμ… ενδιαφέρουσα άποψη, ίσως ένας στίχος από μόνος του με την δική του σημειολογία, αλλά
συνεχίζει να απέχει μακράν από το ζητούμενο. Λίγο πιο ακριβής ο Frost σημειώνει «Ποίηση είναι όταν ένα συναίσθημα έχει βρει τη σκέψη του και όταν η σκέψη έχει βρει τις λέξεις της »,
εξαιρετική περιγραφή, αλλά μόνον περιγραφή, γιατί άλλωστε το ίδιο δεν ημπορεί να συμβεί και με
ένα πεζογράφημα; Η αναφορά του Βρεττάκου έχει το ίδιο πρόβλημα γενίκευσης, «Η ποίηση δεν

είναι παρά ένας μεγεθυντικός φακός της πραγματικότητας. Η μεγέθυνση των αληθινών διαστάσεων του ανθρώπου και του κόσμου που μας περιβάλλει, μπορεί να μας μεταδώσει την αίσθηση του μεγαλείου της ζωής την οποία είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε». Η Δημουλά μεταθέτει την απόπειρα από την ποίηση στο ποίημα, η γενίκευση είναι και εδώ ακυρωτική της προσπάθειας, αλλά η αναφορά στη γλώσσα οδηγεί σε πιο συγκεκριμένες αναφορές, κάπως μας προσγειώνει σε μικρότερο χώρο, «Ένα ποίημα λοιπόν είναι η διπλή ζωή των λέξεων, ο κρυμμένος

ερωτισμός τους και η λαγνεία τους για παρθένα οράματα. Είναι ο τυχοδιώκτης των λέξεων, η
πλεονεξία τους: κάθε τόσο εγκαταλείπουν τη μετριότητα της χρήσης τους και ακολουθώντας
δυσανάγνωστους χάρτες, που χάραξε ανώνυμη ανησυχία, ψάχνουν, σκάβουν να βρουν φλέβες
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χρυσού λυτρωτικού ρόλου». Από κοντά και ο Εμπειρίκος με το «Η ποίησις είναι ανάπτυξις
στίλβοντος ποδηλάτου», μοιάζει περισσότερο με αγχώδη προσπάθεια για την υπεράσπιση του
υπερρεαλισμού (στην καλύτερη περίπτωση) ή ευφυολόγημα, αλλά πάντως πέρα από το χαριτωμένο
στην έκφραση και τον όποιο συμβολισμό ο καθένας μπορεί να προσδώσει, δεν μας βοηθά ιδιαίτερα. Εντάξει, ας δούμε και τον Μπόρχες, «Ποίηση είναι η έκφραση του ωραίου, διαμέσου λέξεων περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους». Ο πιο σχολικός ορισμός, αφήστε που θα πεταχθούν αμέσως οι υπέρμαχοι του σχετικισμού και θα αρχίσουν τις ερωτήσεις του τύπου «και ποιος ορίζει το
ωραίο;» και «ποιος κρίνει το περίτεχνο των λέξεων;» και άλλα τέτοια τάχα βαθυστόχαστα, μα το ίδιο
γενικά, το ίδιο ανούσια, το ίδιο φλύαρα.
Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη παρόμοιες απόπειρες, μα όλες μοιάζουν με τους κύκλους του καρχαρία
στην ανίχνευση του θύματός του. Βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς πως από την κάθε προσπάθεια θα μπορούσαμε να πάρουμε μεμονωμένα στοιχεία, επιτυχημένες διατυπώσεις, τις πιο σαφείς
αναφορές – μα τότε δεν θα σχηματίζαμε ορισμό, θα γράφαμε δοκίμιο και δοκίμια υπάρχουν πολλά, από τα «Επτά δοκίμια για την ποίηση» του Έλιοτ έως τα δοκίμια ποιητικής του Μπαχτίν που
αναφέραμε πιο πάνω, υπάρχουν πολλές γόνιμες σκέψεις για την ποίηση, μα όλες αποφεύγουν το
ζήτημα των κριτηρίων, όλες μεταθέτουν την κρίση του κειμένου στην αντοχή μέσα στο χρόνο, κριτήριο κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα επικίνδυνο και κατά πολύ επισφαλές, καθώς εσκεμμένα αγνοεί πως η διαχρονικότητα μπορεί και να καθοδηγείται και να επιβάλλεται.

Στην δική μου κρίση, οι περισσότεροι ορισμοί έως και σήμερα πάσχουν σε δύο κύρια σημεία. Το
πρώτο είναι πως αδυνατούν, να προσεγγίσουν έστω, έναν διαχωρισμό ανάμεσα στο ποίημα
και στο πεζογράφημα. Η επικράτηση του ελεύθερου στίχου άλλωστε θόλωσε ακόμη περισσότερο
το ζήτημα, καθώς αφαίρεσε από τον ορισμό της ποίησης το πιο σταθερό χαρακτηριστικό της μέχρι τον 19ο αιώνα που ήταν η ομοιοκαταληξία. Η δεύτερη (και κατά πολύ σημαντικότερη) αναπηρία προέρχεται από μία μετάθεση, πολύ συχνά συγχέεται η ίδια η ποίηση με τα αποτελέσματα που επιφέρει ή ακόμη και τον σκοπό που πρέπει να υπηρετεί. Όταν ο Στήβενς γράφει
πως «Η ποίηση είναι η αναζήτηση του ανεξήγητου» λέει την γνώμη του για τον χώρο που πρέπει
να κινείται η ποίηση, μα δεν μας δίνει κανένα στοιχείο για την ταυτότητά της . Και όταν ο Σεφέρης υποστηρίζει πως «Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα», δημιουργεί ένα πολύ
καλό αφετηριακό σημείο για ποιητική έρευνα, που όμως επιμένει να είναι αχανής και απροσδιόριστη.
Είδαμε τις αδυναμίες, ας ξεκινήσουμε τώρα μία προσέγγιση κάπως θετικότερη.
Όλοι οι ορισμοί λοιπόν παρέχουν κάποια ψήγματα ερμηνείας, αλλά υπάρχει και ένας που κατά την
γνώμη μου έχει πλησιάσει με μεγάλη ακρίβεια το ζητούμενο και φυσικά αναφέρομαι στην φράση
ότι ποίηση είναι «γλώσσα φορτισμένη με νόημα στον ανώτατο δυνατό βαθμό». Έχω την υποψία
πως όταν ο E.Pound έγραφε τούτες τις γραμμές τις ένοιωσε αδύναμες, μα αυτό δεν αλλάζει το
αποτέλεσμα, αυτός ο ορισμός είναι ό,τι πιο κοντινό μπορούμε να έχουμε σήμερα για την ποίηση,
αλλά και συνολικότερα για την λογοτεχνία αν τον αφήσουμε ως έχει και δεν επιχειρήσουμε συμπληρώσεις. Από πού προκύπτει η επάρκεια αυτού του ορισμού; Κατ’ αρχάς από την μεγίστη δυνατή εκφραστική του ακρίβεια, οι αμφισημίες απουσιάζουν, όπως και οι εξωκειμενικές ή εντελώς
υποκειμενικές αναφορές. Στην ουσία πρόκειται για μία τρισδιάστατη απεικόνιση του κειμένου,
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όπου η κάθε διάσταση κλιμακώνει αξιολογικά την προηγούμενη: Γλώσσα, (που ο καθείς μπορεί να
χρησιμοποιήσει), φορτισμένη όμως με νόημα, (ακόμη το πεδίο είναι πολύ ευρύ), στον ανώτατο δυνατό
βαθμό – σ αυτήν την τελευταία αναφορά εντοπίζεται κατά την γνώμη μου η μεγάλη επιτυχία αυτού
του ορισμού. Ο Pound τοποθετεί μια προϋπόθεση (στον ανώτατο βαθμό…), που από την ίδια της
την φύση δημιουργεί ένα μόνιμο μέτρο σύγκρισης, το πιο ασφαλές κριτήριο, ένα εργαλείο αξιολόγησης που δεν πρόκειται να στερέψει ποτέ, καθώς η συνείδηση και το νόημα δεν έχουν πυθμένα
και πάντα θα υπάρχει ένα ακόμη σκαλοπάτι, μια άλλη γωνία (καλύτερη από την προηγούμενη) από
την οποία το ποίημα θα αποπειραθεί να δώσει την καλύτερη δική του απάντηση.
Δεν μπορώ να ανακαλέσω στην μνήμη μου κάποια αξιόλογη προσπάθεια ακύρωσης αυτού του ορισμού στην ημεδαπή, εκτός ίσως από εκείνη του Μ.Σουλιώτη, που θεωρεί μεν σημαντική την προσπάθεια του Pound, αλλά διατυπώνει δύο ενστάσεις (Αλφαβητάριο για τήν ποίηση, εκδόσεις επίκεντρο,
νέα έκδοση μεν, αλλά απροσδιορίστου χρονολογίας σύμφωνα με την εκνευριστική συνήθεια πολλών εκδοτών
να αφήνουν αχρονολόγητα τα βιβλία τους). Η πρώτη: « … είναι ορισμός πολύ πιο χρήσιμος σε

όσους έχουν ήδη εμπειρία της ποίησης παρά σ εκείνους που γυρεύουν τρόπο να την προσεγγίσουν». Πρόκειται κατά την γνώμη μου για αντίρρηση τραβηγμένη εξόφθαλμα από τα μαλλιά και
υποψιάζομαι βρίσκεται εκεί μόνο και μόνο για να προσφέρει βάση σε απόψεις που ακολουθούν παρακάτω («όλες οι απόψεις (για την ποίηση) είναι σωστές, στον βαθμό που δεν αξιώνουν να είναι οι μόνες σωστές»). Μπαίνω σε μεγάλο πειρασμό να σχολιάσω το ευφυολόγημα και την ευκολία των αυτονόητων αξιωμάτων, αλλά θα ξεφύγω από το θέμα μας.
Για να είμαι δίκαιος, η δεύτερη ένσταση του Σουλιώτη έχει λογική βάση: « Το πρόβλημα με την
συγκινησιακή χρήση (σ.σ.: ερμηνεύει την λέξη «φορτισμένη» του Pound), και τη φόρτιση της γλώσσας

έγκειται στό ότι δεν μας εξηγούν πως θα ξεχωρίσουμε αν το κείμενο που έχουμε μπροστά
μας είναι καλό ποίημα ή καλό εδάφιο πεζού λόγου…».
Για να δούμε. Εάν και ο ορισμός του Pound καλύπτει με άνεση και με περισσή λιτότητα και την
καλή λογοτεχνία και την ποίηση, αφήνει πράγματι έξω τον διαχωρισμό που αναφέρει ο Σουλιώτης.
Ο λόγος είναι απλός και σχετίζεται φυσικά με την εμφάνιση τοῦ ελεύθερου στίχου. Ας το πούμε
από την αρχή: από την στιγμή που ο έμμετρος στίχος και οι κανόνες του απουσιάζουν από ένα
ποίημα, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα «ελεύθερο» ποίημα και σε
ένα μικρό πεζό. Όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει σ αυτό το θέμα είναι «ποσοτικού» χαρακτήρα
και σχετίζονται με την πυκνότητα του κειμένου, τον ρυθμό του, ακόμη και την έκτασή του. Μα
τίποτε από αυτά δεν μπορεί να οδηγήσει σε σταθερά κριτήρια – όμως αλήθεια, πόσο απαραίτητος
είναι αυτός ο διαχωρισμός;
Χρειάστηκε να καταφύγω σε πολλές ξεχασμένες πηγές για τις ανάγκες του άρθρου, αλλά στο τέλος
απλά επιβεβαίωσα εκείνο που γνώριζα πια από μνήμης. Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη τους διανοητές της αλλοδαπής και ας δούμε πως καταλήγει στο θέμα ο Νάσος Βαγενάς, διαφωνώ μαζί του
στα περισσότερα, αλλά για το συγκεκριμένο θέμα γράφει:
«…Όπως είναι αδύνατον να εντοπίσουμε με ακρίβεια τα όρια ανάμεσα στον ποιητικό λόγο

και τον πεζό. Γιατί τα όρια αυτά δεν βρίσκονται μόνο στα λογοτεχνικά κείμενα, βρίσκονται
και μέσα στην ευαισθησία του αναγνώστη. Και η ευαισθησία του κάθε αναγνώστη (όπως
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άλλωστε και του κάθε ποιητή) είναι διαμορφωμένη όχι μόνο από τα κοινωνικά
περιστατικά, αλλά και από χιλιάδες ατομικά, προσωπικά γεγονότα, που την κάνουν να μην αντιδρά με τον ίδιο τρόπο σ'
ένα ορισμένο λογοτεχνικό ερέθισμα. Τα
όρια ανάμεσα στο λογικό και το έλλογο,
δεν βρίσκονται στο ίδιο ακριβώς σημείο
για τον καθένα. Δεν βρίσκονται πάντοτε
στο ίδιο ακριβώς σημείο ακόμη και για
τον ίδιο άνθρωπο. Γιατί ή γοητεία της
ποίησης πηγάζει ακριβώς από εκείνο το
ασύλληπτο, το μυστηριώδες, το ανεξιχνίαστο, πού το αισθάνεται κανείς, ωστόσο
αδυνατεί να το ορίσει…».
Ο Βαγενάς, όπως και πολλοί άλλοι, έχει
κάμει πολλές προσπάθειες να περιορίσει το
πεδίο, να έβρει διακρίσεις για την ποιητική ταυτότητα του κειμένου, αλλά η κατάληξή του παραπάνω, εκτός από μία έξυπνη μετάθεση προς την πλευρά του αναγνώστη, αποτελεί και μια παραδοχή
ήττας – στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ήττα δική του, αλλά για μια αναπηρία των λέξεων να ορίσει διαχωρισμούς ανάμεσα στο συγκινησιακό φορτίο της ποίησης και σε εκείνο του
πεζού λόγου. Σημαίνει αυτό πως η διάκριση έχει καταργηθεί; Ότι κατά πως λέει ο Βαγενάς πετάμε το μπαλάκι στον αναγνώστη και από διαφορετικούς δρόμους καταλήγουμε στον απόλυτο υποκειμενισμό; Επικίνδυνη άποψη, όπως και να το κάνουμε εμπεριέχει και κάποια λογοτεχνική δειλία.
Ευτυχώς δεν είναι μοναχά η ομοιοκαταληξία δηλωτική του ποιητικού κειμένου. Ακόμη και πριν
από την εμφάνιση του ελεύθερου στίχου, υπήρχαν πολλά ακόμη στοιχεία που όριζαν ένα ποίημα
και που σήμερα δείχνουμε να τα έχουμε λησμονήσει. Πρώτα απ όλα ο ρυθμός και δεν αναφέρομαι στον ρυθμό του μέτρου, του έμμετρου στίχου, εκείνον που συμπίπτει με την ανθρώπινη ανάσα
όταν απαγγέλει, μα για τον εσωτερικό ρυθμό του ποιήματος, εκείνον που ο ποιητής, χωρίς τα δεκανίκια της ρίμας, θα πρέπει να δημιουργήσει μόνος του. Εδώ ξεκινά και η μεγάλη σύγχυση για
τον αναγνώστη, που κι αυτός με την σειρά του χωρίς το «λυσάρι» της ομοιοκαταληξίας, θα πρέπει
να κοπιάσει για να ανακαλύψει (στο βαθμό βέβαια που υπάρχει) εκείνον τον μοναδικό ρυθμό που ο
ποιητής έφτιασε από την αρχή. Εδώ επίσης και η μεγάλη πλάνη των υποψήφιων ποιητών, που
μη μπορώντας να διακρίνουν τις διαφορές ρυθμού με το πεζογράφημα, το νομίζουν πανεύκολο να
γράψουν ένα ποίημα, ανακουφισμένοι που δεν χρειάζεται να σκεφθούν λέξεις που να ταιριάζουν
μεταξύ τους ή που δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν σε ίαμβους και δεκαπεντασύλλαβους.
Όμως ο ποιητικός ρυθμός δεν εξαρτάται από το ποιητικό μέτρο, βεβαίως μπορεί να στηρίζεται
και σ αυτό, αλλά ακόμη και όταν αυτό απουσιάζει διατηρείται και λειτουργεί σε ανεξάρτητη ανάγνωση. Όταν ο Βιζυηνός γράφει

Κι᾿ ἀπὸ τότε ποὺ θρηνῶ
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τὸ ξανθὸ καὶ γαλανὸ
καὶ οὐράνιο φῶς μου,
μετεβλήθη ἐντός μου
καὶ ὁ ρυθμὸς τοῦ κόσμου.
Μπορούμε φυσικά να αναγνωρίσουμε το μέτρο και την ομοιοκαταληξία, δίπλα όμως σ αυτά υπάρχει ο άλλος ρυθμός, ο εσωτερικός, εκείνος που ο ποιητής δημιουργεί με τον ήχο, την αισθητική
και την αρμονία των λέξεων, θα τολμούσα να πω με το σύνολο του συγκινησιακού του φορτίου την
ώρα που γράφει. Μπορεί αυτή η διαδικασία να οριστεί; Μάταιο, καθώς ο κάθε ποιητής (ιδιαίτερα
του ελεύθερου στίχου) συνθέτει μοναδικά και στην καλή ποίηση ανεπανάληπτα. Θα καταλάβουμε,
για παράδειγμα, την σημασία των αποχρώσεων και των εννοιών, αν προσπαθήσουμε να παραλλάξουμε το τελευταίο δίστιχο, κάπως έτσι

Άλλαξε μέσα μου
Η αρμονία του σύμπαντος
Το νόημα παραμένει παραπλήσιο, η λέξη «αρμονία» διαθέτει από μόνη της ισχυρό νόημα, όμως
πόση διαφορά!, πόσο ο ρυθμός ξαφνικά προσγειώνεται, πεζολογεί, θα έλεγα με χυδαίο τρόπο
«ξεφουσκώνει» και μετατρέπει την κορύφωση της φόρτισης σε μια άχρωμη φράση. Δείτε επίσης
πόσο σημαντικά μεταβάλλεται το νοηματικό χρώμα – στον Βιζυηνό η γλώσσα ομιλεί φυσικά, το
δίστιχο παραπέμπει μάλλον σε έναν δυναμισμό, σε κάποιου είδους εσωτερική εξέγερση (διέγερση),
στα μάτια μας είναι ανάγλυφη η εικόνα μιας αποδόμησης, αλλά και μιας επαναδημιουργίας την
ίδια ώρα. Προσπαθήστε να εκφέρετε τον παραλλαγμένο στίχο και θα δείτε την διαφορά: Οι τόνοι
χαμηλώνουν, η κραυγή γίνεται ψίθυρος, οι δύο στίχοι παραπέμπουν μάλλον σε παραίτηση και διάθεση minore, παρά σε έκπληξη, θετική στάση, αλλαγή ζωής. Δύσκολα θα τα αντιληφθείτε όλα αυτά
εάν έχετε απομακρυνθεί από τις ανεπαίσθητες διαφοροποιήσεις και αποχρώσεις των λέξεων, από
την διαφορετικό νοηματικό χρωματισμό τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα εννοήσετε την φράση
«Μέσα μου» σαν μια απλή νεοελληνική μεταφορά του «εντός μου», κάτι που σημαίνει πως «τα σωθικά» τα θεωρείτε ταυτόσημα με «τα σπλάχνα», το «διψάω» ταυτόσημο με το «διψώ», κάποτε μπορεί να οδηγηθείτε να μιλάτε για μυρωδιά πιστεύοντας πως μιλάτε για άρωμα. Στην ουσία πρόκειται για απώλεια νοηματικού πλούτου, απώλεια της λεκτικής, άρα και επικοινωνιακής, ικανότητας και αντίληψης.
Κάποιοι θα ισχυριστούν πως η παρουσία ρίμας και μέτρου διευκολύνει τον ποιητή στο παραπάνω
πεντάστιχο, ας δούμε λοιπόν καθαρότερα την παρουσία του ποιητικού ρυθμού στον Καρυωτάκη ή
στον Καβάφη, ποιητές που τις περισσότερες φορές, όχι απλά εξόρισαν την ομοιοκαταληξία από
την ποίησή τους, αλλά επέβαλλαν ποιητικούς ρυθμούς και εν γένει τεχνικές άγνωστες σχεδόν έως
τις μέρες τους. Ο Καρυωτάκης βέβαια γενικώς ομοιοκαταληκτεί, αλλά ακόμη και τότε η μετρική
του δεν υπακούει σε κανόνες, έχει εναλλαγές, κάποτε χασμωδίες, άλλοτε λόγο αφαιρετικό. Ας δούμε μία στροφή από το ποίημα «Οι Αγάπες» όπου η ρίμα απουσιάζει…

«Θα τελειώσουν. Επάνω μου γέρνοντας,
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θ΄ απομείνουν βουβές, μυροφόρες.
Ολοένα στην ήσυχη κάμαρα
θα βραδιάζει, και μήτε θα βλέπω
τα μεγάλα σαν έκπληκτα μάτια τους
που γεμίζανε φως τη ζωή μου…»
Φαινομενικά ο στίχος δεν υπακούει στον μετρικό ρυθμό, όμως ο εσωτερικός ρυθμός είναι εξακολουθητικά παρών, οι λέξεις που φαίνονται τυχαίες κινούνται σε πεδίο προσεκτικά επιλεγμένο, με τις
αντιθέσεις τοποθετημένες εκεί που πρέπει, (βουβές – ήσυχη, βραδιάζει – φως…) και κυρίως: ακόμη
και εάν αφαιρέσουμε την δύναμη του περιεχομένου, τον ρυθμό τον αντιλαμβανόμαστε αμέσως με
μια αίσθηση συμμετρίας, με μια αποκορύφωση που εκτονώνει το φορτίο των προηγούμενων στίχων. Όλο κι όλο 26 λέξεις, απλές καθημερινές, με εξαίρεση ίσως εκείνο το «μυροφόρες», λόγος
πεζός που όμως, ακόμη και εάν δεν έχουμε διαβάσει τις προηγούμενες στροφές, μπορεί να σταθεί
σχεδόν ακέραιος εντός μας, αφήνει το αποτύπωμα μιας λύπης απροσδιόριστης, μιας συγκίνησης
για την φθορά, το ξέθαμπο της μνήμης, το κενό και την απώλεια. Πολύ καλύτερα από εμέ το εκφράζει ο Τέλλος Άγρας στην κριτική του
«…Αληθινά, κάποια μικρή στιχουργική Αναγέννηση επήγασεν από τον Καρυωτάκη για τους νεώτερους του,
κι ίσως και για μερικούς παλαιότερους του… Αλλ΄ ο στίχος, εκτός από την ποικιλία του, παίρνει, στα χέρια
του Καρυωτάκη, νεύρα κι ευρωστία, πατά στερεά, στερεώτερα τελειώνει. Αυτό είναι το μυστικό του! Αυτό
είναι που αφήνει, στο τέλος – όπως κι ο στίχος του Καβάφη – μιάν αίσθηση συμμετρίας! Και μάλιστα μιάν
αίσθηση επιτυχίας, ακρίβειας, οξύτητας! Κάποιο στιχουργικό πείσμα νομίζεις ότι, στο τέλος, κατορθώνει, να
κάνει ρητό και σαφές το σχήμα της στροφής, να συνενώσει τα διεστώτα, να τετραγωνίσει τα ανυπόταχτα. Κι
είναι πολλά αυτά τα ανυπόταχτα και τα ξεχόρδιστα, καθώς είπαμε αμέσως μόλις: Ο ρυθμός, δηλαδή, του Καρυωτάκη, σπανίως χτυπά ισόχρονα με το «μετρικό ρολόι», κι ο ακανόνιστος τονισμός των περισσότερων στίχων του χρειάζεται ολοκληρωτική ανασκευή, για να αρμονιστεί με οποιαδήποτε μετρική ακολουθία. Ο δάκτυλος πηγαίνει με τον ανάπαιστο, ο ίαμβος με τον τροχαίο…».
Οπωσδήποτε είναι απροσδιόριστος ο «μηχανισμός» που προσδίδει τον ρυθμό σε ένα κείμενο και
το απογειώνει, το μετατρέπει σε ποίημα, το φορτίζει με τρόπο μοναδικό, κάτι που δεν μπορούμε
να καταφέρουμε, ακόμη και εάν χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες λέξεις, το ίδιο θέμα, ανακαλέσουμε
μέσα μας παρόμοια συναισθήματα. Ίσως σε κανέναν άλλον ποιητή να μην υπάρχει τόσο απόλυτη
αντιστοίχιση φόρμας και περιεχομένου, κάποιες φορές θαρρείς πως ο Καρυωτάκης εφηύρε την δική του τεχνική μόνο και μόνο για να μπορέσει να αποτυπώσει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια
το κάθε συναίσθημα χωριστά – το έκανε χρόνια αργότερα ο Ελύτης, όταν γινόταν γλωσσοπλάστης
για να κατορθώσει να αποτυπώσει πυρηνικά ακόμη και την ελάχιστη απόχρωση, την ανεπαίσθητη
κυτταρική μεταλλαγή…
Αν ο Καρυωτάκης διατηρεί την ομοιοκαταληξία και την στρέφει στα δικά του εσωτερικά δώματα,
ο Καβάφης την καταργεί σχεδόν, είναι πολλοί εκείνοι άλλωστε που υποστηρίζουν πως ο Αλεξανδρινός ήταν μέτριος στιχουργός, από αλλού πηγάζει η δύναμη της ποίησής του. Για να είμαι ειλι-
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κρινής διαφωνώ κάπως με την άποψη αυτή, το πιστεύω πως και στα Καβαφικά κείμενα περιεχόμενο και ρυθμός δίδουν σαφή ποιητική ταυτότητα και όχι απλά ένα «πεζό ποίημα»…

Η πόλις
Είπες· «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα.
Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.
Κάθε προσπάθεια μου μια καταδίκη είναι γραφτή·
κ’ είν’ η καρδιά μου — σαν νεκρός — θαμένη.
Ο νους μου ως πότε μες στον μαρασμόν αυτόν θα μένει.
Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω
ερείπια μαύρα της ζωής μου βλέπω εδώ,
που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.»

Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασσες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού — μη ελπίζεις—
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό.
Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ
στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γη την χάλασες.
Ξεχάστε για λίγο το ιδιόλεκτο, το εξαιρετικό περιεχόμενο, τις πολλαπλές ερμηνείες, επικεντρωθείτε στην ανάγνωση, στις παύσεις, στις ανάσες των νοημάτων. Κι όμως, όσο κι αν φαίνεται πως το
ποίημα δεν ενδιαφέρεται για κλασικούς ποιητικούς κανόνες, έχει κανόνες δικούς του, φτιαγμένους
από την αρχή, έχει τον δικό του ρυθμό, τον δικό του βηματισμό, μια αρμονία που δύσκολα θα
συναντήσετε σε ένα πεζογράφημα, όσο πυκνό κι αν είναι. Θα το καταλάβετε ακόμη καλύτερα όταν
ακούσετε μια σωστή απαγγελία. Στο www.kavafis.gr βρείτε το ποίημα και ακούστε τα ηχητικά
του, αξίζει τον κόπο. Κατά ένα περίεργο τρόπο ο εξαιρετικός Δημήτρης Χορν αποτυγχάνει, μέσα
από ένα περίεργο τρακ έχει ακόμη και προβλήματα άρθρωσης. Για τον Μίμη Σουλιώτη δεν το
συζητώ, κάποιος που διαβάζει την λίστα με τα ψώνια ερμηνεύει καλύτερα τις φράσεις (είναι φανερό
βέβαια πως ο Σουλιώτης το κάμει μάλλον επίτηδες, από εχθρότητα προς την ερμηνευτική απαγγελία…). Περιέργως η μόνη απαγγελία που διασώζεται, που διαθέτει ερμηνεία του κειμένου, είναι μιας ηθοποιού με ένα μικρό ελάττωμα στην άρθρωση, εκείνη της Έλλης Λαμπέτη. Όμως η απαγγελία και η

32

ερμηνεία δεν είναι μόνο θέμα ορθοφωνίας, πρωτίστως στηρίζεται στο λεκτικό και συναισθηματικό
φορτίο που κουβαλά ο καθείς, στην ικανότητά του να συναισθανθεί την συγκίνηση την ώρα της
ποιητικής γραφής.
Γλώσσα φορτισμένη με νόημα, αδιάλειπτος ρυθμός, το συναίσθημα στην μεγίστη δυνατή ένταση·
για να δούμε, κάπου, κάπως, μπορούμε να καταλήξουμε, να κάμωμε μία αρχή. Μήπως να επιχειρούσαμε και μία ιεροσυλία; Ας δούμε τώρα τον ορισμό του Pound με προσθήκες…

…γλώσσα φορτισμένη με νόημα, ρυθμό και (συναισθηματική) ένταση,
στον ανώτατο δυνατό βαθμό…
Κρατήστε αυτόν τον ορισμό. Βεβαίως ακόμη ατελής, ακόμη γενικός, ίσως όμως και ο καλύτερος
που διαθέτουμε. Άλλωστε θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος στο δεύτερο μέρος αυτού τού άρθρου,
όταν αναζητήσουμε τούς λόγους που η ποίηση βρίσκεται τόσο χαμηλά στις αναγνωστικές προτιμήσεις και αναγνώστες, κατά τα άλλα αξιόλογοι, λειτουργούν φοβικά σε κάθε απόπειρα προσέγγισης και ερμηνείας της.

Ιδού ένα πρωτότυπο ερώτημα: Τι είναι ποίηση;
(Δεύτερο μέρος, η ποίηση εξόριστη)
«ΠτΘ: Διαβάζει, κύριε Βαρβέρη, ο κόσμος σήμερα ποίηση;
Γ.Β.: Εγώ πιστεύω ότι δεν διαβάζει ο κόσμος ποίηση, ακόμη και αν την διαβάζει, απλά την
αναγιγνώσκει, δε νομίζω ότι τη διαβάζει.
Ζούμε, πλέον, σε εποχές που ο λόγος έχει υποχωρήσει και ο λόγος είναι ακριβώς το όργανο
της ποίησης στην πιο εξελιγμένη και συμπυκνωμένη μορφή του.
Δεν έχω καμιά αμφιβολία, ωστόσο, ότι οι άνθρωποι ψάχνουν την ποίηση, αλλά ψάχνουν έξω
από το ποιητικό γεγονός, αυτό καθ΄εαυτό, προς άλλες κατευθύνσεις, ποιητικοφανείς ενδεχομένως.»
(Από συνέντευξη τού Γιάννη Βαρβέρη στον Μπάμπη Καλπάνη, Παρατηρητής τής Θράκης on line)
Είναι μια άποψη, (όπως βλέπετε, σχεδόν ταυτίζεται με τον ορισμό που σχηματίσαμε παραπάνω), με την
οποία δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς – αν έχω μία μικρή ένσταση είναι στο σημείο εκείνο όπου η
εξορία της ποίησης διαπιστώνεται στην συγκυρία. Η προσέγγιση του ποιητικού κειμένου ήταν πάντα προβληματική στην Ελλάδα, μην γελιέστε από τα Νόμπελ και τα ηχηρά των μικροφώνων,
λίγοι διαβάζουν ποίηση, ακόμη λιγότεροι την αγοράζουν, ελάχιστοι την κατανοούν και την αφομοιώνουν στην συνείδησή τους. Η ερμηνεία τού φαινομένου, (που οπωσδήποτε δεν είναι πλέον ελληνικό προνόμιο), είναι υπόθεση σημαντική γιατί, όπως θα δούμε, αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα
παιδείας και αισθητικής.
Δεν νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερη φλυαρία για να εξηγηθεί η απέχθεια, η αποστροφή προς την
ποίηση - εάν διαβάσετε προσεκτικά τον ποιητικό ορισμό μας, («…γλώσσα φορτισμένη με νόη-
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μα, ρυθμό και (συναισθηματική)
ένταση, στον ανώτατο δυνατό βαθμό…»), η ερμηνεία προκύπτει σχεδόν
αβίαστα.
Πρώτα απ όλα, ο απαιτούμενος κόπος.
Ο συνήθως συμπυκνωμένος νοηματικά
ποιητικός λόγος, απαιτεί προσήλωση,
αναγνωστική επανάληψη, πολλές φορές
προβληματισμό επάνω σε αμφισημίες
και αντιφατικές ερμηνείες. Με άλλα λόγια απαιτεί συμμετοχή ενεργητική και
προς τούτο διαφέρει από πολλά πεζογραφήματα. Στην ποίηση, ακόμη και την
ολιγόστιχη, ακόμη και εκείνη των δύο
στίχων, δεν μπορείς να παραμείνεις θεατής, δεν έχεις κάποια πλοκή να παρακολουθήσεις, η «τηλεοπτική» ανάγνωση είναι άγνωστη στο ποιητικό κείμενο. Όλα αυτά σημαίνουν
πνευματικό μόχθο, διάθεση ερμηνείας του κειμένου με όσα πνευματικά αποθέματα διαθέτει κανείς, είναι σαν έχετε έναν κινητήρα που πρέπει να τον φτάσετε στα όρια των στροφών του. Ακόμη
και έτσι, θα υπάρξουν φορές που το ποίημα θα μείνει άγνωστο ή μερικώς ερμηνευμένο, που θα
χρειαστεί ο αναγνώστης να επανέλθει, να λύσει μια σπαζοκεφαλιά, ένα παιχνίδι με τις λέξεις, κάποια αφαιρετική λειτουργία της γλώσσας. Για τούτο τον κόπο, γι αυτήν την προσπάθεια ελάχιστοι
είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ακόμη και ένα μικρό μέρος του χρόνου τους, καθώς η ψυχαγωγία
έχει προ πολλού ταυτιστεί με την πλήρη αδράνεια, περίπου μια υπνωτική κατάσταση του πνεύματος, τον αναγνωστικό αυτοματισμό στην καλύτερη περίπτωση με κείμενα σχεδόν εικονογραφημένα.
Ας αφήσουμε τις νοηματικές δυσκολίες, νομίζω πως το πρόβλημα έγινε κατανοητό, ας πάμε στο
δεύτερο μέρος του ορισμού, τον ρυθμό, τον σχεδόν πάντοτε αδιάλειπτο ρυθμό. Αυτή η ανίχνευση
δεν είναι πάντα εύκολη γιατί απαιτεί έναν συγχρονισμό από την πλευρά του αναγνώστη, μια φυσική
και πνευματική απομόνωση, την πλήρη προσήλωση επάνω στον στίχο. Με τον ίδιο τρόπο που ο
χορός απαιτεί μία αίσθηση μουσικού ρυθμού, η ποίηση προϋποθέτει μία εκπαίδευση στον κρυμμένο ρυθμό των λέξεων, των φράσεων. Στον ελεύθερο στίχο αυτή είναι πολλές φορές μία κοπιώδης
διαδικασία - ιδιαίτερα για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ποίηση, η μουσικότητα τού
κειμένου, (ο βηματισμός του), δεν είναι πάντα αντιληπτή με την πρώτη ανάγνωση, με τον ίδιο τρόπο
που η όπερα σε έναν αμύητο στερείται αρμονίας και φτάνει στα αυτιά του σαν ένα σύνολο από υστερικές κραυγές.
Τέλος, η συναισθηματική ένταση, η συγκινησιακή φόρτιση. Εάν στο πεζογράφημα το συναίσθημα
απλώνεται σε αποχρώσεις σε διαφορετικές σελίδες, σε σκόρπιες παραγράφους ή ακόμη και στις
αράδες του επιλόγου, στην ποίηση μπορεί να ξεκινά ακόμη κι από τον τίτλο, ακόμη και από ένα
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σημείο στίξης, ένα επιφώνημα, ακόμη και μία παύση, κάποτε με την επιτυχημένη χρήση των αποσιωπητικών. Ας δούμε όλη αυτήν την νοηματική συμπύκνωση με δύο τυχαία παραδείγματα.
Μπορεί κάποιος να γράψει ένα ολόκληρο μυθιστόρημα σχετικό με το λεγόμενο «σύνδρομο της
άδειας φωλιάς», το τεράστιο δηλαδή συναισθηματικό κενό που δημιουργείται στους γονείς όταν τα
ενήλικα πλέον παιδιά αφήνουν το πατρικό σπίτι για να περπατήσουν το δικό τους μονοπάτι – και
πράγματι μυθιστορήματα για το θέμα αυτό έχουν γραφεί πολλά, κάποια πολύ αξιόλογα. Όμως, για
δείτε όλα αυτά που λέγαμε πριν για το νόημα, την φόρτιση, τον ρυθμό, πώς αποτυπώνονται σε ένα
μικρό ποίημα τής Βακαλό…

Το τέλος του σπιτιού
Μια μέρα, ο μεγάλος μου γιός είπε:
«Το βράδι δε θα γυρίσω σπίτι νωρίς».
Έβαλα τα μικρά να κοιμηθούνε,
και τότε θαρρώ πως κοίταξα το σπίτι μας για πρώτη φορά.
Ήταν παλιό,
και το χειμώνα θα έσταζε με τις βροχές.
Μέσα σε επτά στίχους, (γιατί φυσικά στίχος είναι και ο τίτλος), συμπυκνώνεται ένα ολόκληρο μυθιστόρημα. Η ξαφνική αλλαγή της πραγματικότητας μέσα από την συναισθηματική ένταση και μεταβολή, ο χειμώνας της μοναξιάς που επέρχεται απειλητικά, τα ασήμαντα που γίνονται σημαντικά όταν
η απουσία δημιουργεί κενό, η αλλαγή της ματιάς επάνω στα πράγματα. Σε δεύτερη ανάγνωση το
γήρας, η φθορά, η μελαγχολία μετά από το τέλος μιας πορείας, την εκπλήρωση ενός σκοπού, το
κρύο σε ψυχές και σώματα που κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έρθει. Θυμηθείτε, γλώσσα
φορτισμένη με νόημα στον ανώτατο βαθμό…
Ιδού και ένα ακόμη παράδειγμα, από την Λιλή Ιακωβίδη…

Επίγραμμα στο 1941
Κι ο ακριβός μου!
Κι ο άντρας μου!
Κι ο γιός μου!
Κι ο πατέρας!

Πάει όλη η γλύκα του βραδυού,
Κ’ η λάμψη πάει τής μέρας…
Από την στιγμή που η ποίηση απαιτεί την πλήρη διανοητική και συναισθηματική συμμετοχή του
αναγνώστη, γίνονται πιστεύω κατανοητές και οι φοβικές συμπεριφορές απέναντί της. Απέναντι σε
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μια αντίληψη που προωθεί την ευκολία, την ανώδυνη ανάγνωση, τον ελεύθερο χρόνο σαν διαφυγή,
απόδραση από την δύσκολη πραγματικότητα, η ποίηση έρχεται να κτυπήσει κώδωνες με έναν τρόπο αρκετά επώδυνο. Με άλλα λόγια η ανάγνωση της ποίησης ανοίγει επικίνδυνες πόρτες, βγάζει
τους σκελετούς από την ντουλάπα, φέρνει στην επιφάνεια τους πιο ανομολόγητους φόβους και τα
πιο έντονα συναισθήματα. Αυτή είναι μια διαδικασία δύσκολη που δεν μπορεί εύκολα να την ανθέξει ο καθείς χωρίς το ανάλογο κόστος.
Όμως, είναι μόνο αυτό; Είναι μόνο οι εσωτερικές διεργασίες της ποίησης που την κάμουν δύσκολη
για τους περισσότερους; Αυτονόητη η απάντηση. Δίπλα στο εγγενές πρόβλημα υπάρχουν και κάποιοι στέρεοι εξωτερικοί λόγοι, θεσμικές λειτουργίες που υποβοηθούν αποτελεσματικά την απαξίωση της λογοτεχνίας – και οι βασικότεροι σχετίζονται με την παιδεία και την γλώσσα. Σε μία εποχή βέβαια που η πρόσληψη πληροφοριών μοιάζει χαώδης και η διαμόρφωση συνειδήσεων κατακερματίζεται σε χιλιάδες παράγοντες, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπίσει κανείς εκείνους που
κρατούν τον πιο βαρύνοντα ρόλο στην υποχώρηση της ποιητικής αξίας και γενικότερα της λογοτεχνίας.
Η ποίηση σε μια κοινότητα, σε μια κοινωνία, ατονεί όσο μειώνονται οι συνειδήσεις που την κρίνουν αναγκαία για την ανάπτυξή τους, την ολοκλήρωσή τους. Εκείνοι που κατηγορούν τους διανοούμενους για ελιτισμό, όσοι σταυροκοπούνται και μόνο στην θέα ενός ποιητικού κειμένου, είναι
πρωτίστως θυμωμένοι και έκπληκτοι με τον εαυτό τους. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους
και ιδιαίτερα μετά από την μεταπολίτευση, όλα τα φάρμακα αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Ο καταναλωτισμός, το shopping therapy, η καταφυγή στην εργασιομανία και στον πλουτισμό, η πολιτική, οι
μαζικές ιδεολογίες, οι μαζικές κοινωνίες, η περιχαράκωση σε έναν αυτιστικό ατομικισμό – όλα δοκιμάστηκαν και όλα απογοήτευσαν. Μια περίεργη δύναμη της αδράνειας οδηγεί τους περισσότερους να δοκιμάζουν τα αποτυχημένα, να συνεχίζουν να αναζητούν θεραπεία σε φάρμακα που
έχουν λήξει. Χύνεται πολύ έντυπο και ηλεκτρονικό μελάνι για την αναζήτηση λύσεων, μα κανείς
δεν τολμά, κανείς δεν σκέφτεται καν να ψελλίσει το αυτονόητο: η παρηγορία και οι «λύσεις» για

έναν λαό βρίσκονται πάντοτε στα άριστα των κειμένων του, στην πεμπτουσία της σκέψης των
πρωτοπόρων, των τολμηρών, των αιρετικών του στο βάθος της ιστορίας.
Μα είναι η ποίηση, (ας μου επιτραπεί η χυδαία μεταφορά), ένας ελβετικός σουγιάς; Μπορεί η λογοτεχνία, (και μέσα στην καλή λογοτεχνία συνυπολογίζω και το καλό δοκίμιο, το επιστημονικό κείμενο, κάθε κείμενο με ποιότητες), να δείξει δρόμους αποτελεσματικούς και να δώσει απαντήσεις στα επείγοντα και
στα διαχρονικά; Ω, ναι, το μπορεί και μάλιστα με περισσή επάρκεια και το «περισσή» εδώ έχει την
έννοια των πολλαπλών επιλογών, των άπειρων προσεγγίσεων στο ίδιο θέμα. Το δυστύχημα είναι
πως για να στραφεί μια ολόκληρη κοινωνία σε δρόμους τελείως διαφορετικούς από εκείνους που
περπατά σχεδόν υπνωτισμένη, χρειάζεται μια επανεκπαίδευση ακόμη και στα αυτονόητα και αυτή
είναι μια διαδικασία που ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να την αποδεχθούν, καθώς είναι πολύχρονος, επώδυνη και κοπιώδης.
Πριν από λίγες ημέρες, ένας συνεργάτης του περιοδικού μόλις γέμισε τις τρεις τέσσερις πρώτες
σελίδες από το κείμενό του, (συνεχίζει να επιμένει στο χειρόγραφο…), άφησε κάτω τα μολύβια του και
εκεί ήταν που τον βρήκα να κοιτά το κενό με βλέμμα απλανές. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσω…
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«Δεν μπορώ να συνεχίσω», μου είπε, «δεν μπορώ καν να κορυφώσω το κείμενο, πώς να
γράψω για τα επί μέρους, για τα βαθύτερα, όταν νοιώθω πως με τον αναγνώστη δεν
έχουμε ακόμη συνεννοηθεί για τα αυτονόητα; Είναι σαν να γράφω μόνο για μένα, δεν υπάρχει ένα νήμα να συνεχίσω, είναι σαν να ξεκινούν κάθε φορά όλα από την αρχή…».
Δυστυχώς κατάλαβα απόλυτα το πώς ένοιωθε, το τι ήθελε να εκφράσει. Η λογοτεχνία επιζητεί
τα σημεία αναφοράς, μια πνευματική σκυταλοδρομία, σημαδάκια στον πνευματικό χάρτη
μιας κάποιας εξέλιξης. Δεν έχει νόημα σε κάθε άρθρο να προσπαθείς να συνεχίσεις ένα νήμα,
όταν και οι δύο άκρες του είναι ελεύθερες, όταν δεν υπάρχει αντίλαλος – όχι γιατί δεν ακούγεσαι απέναντι, αλλά γιατί η γλώσσα που μιλάς είναι πια άγνωστη, ακατανόητη και άρα αδιάφορη.
Αυτός ο κατακερματισμός, αυτή η παντελής ανυπαρξία κριτηρίων, αξιολόγησης τής ποιότητας,
ακυρώνει αυτόματα κάθε προσπάθεια για εξέλιξη, κάθε «κέφι» για βελτίωση – ποιο το νόημα
όταν όλα θα καταλήξουν στον ίδιο χυλό, γιατί να υπάρξει πνευματική ένταση και προσπάθεια
όταν κάθε κείμενο συνυπολογίζεται με όλα, αποτελεί μία ακόμη τελεία στον σχηματισμό μιας
ευθείας;
Μην γελιέστε, όλα αυτά δεν συγκροτούν μια απαισιόδοξη πραγματικότητα, για τον απλούστατο λόγο πως η ποιότητα σπάνια συγχρονίζεται με την εποχή της. Επιπλέον καμία εξορία δεν
είναι ισόβιος, αιώνια, η ποίηση και το καλό κείμενο δεν αποδομούνται επειδή μειώνονται οι
αναγνώστες τους, επειδή περιορίζεται η χρήση τους. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει μια χειμερία
νάρκη, βεβαίως οι μεταστροφές αργούν , κάποτε μπορεί να χρειασθούν αρκετές γενιές προτού
αποκαλυφθούν.
Όμως ακόμη και για μία ανήσυχη μειονότητα, ακόμη και για την μία ανήσυχη συνείδηση, η
ποίηση είναι εκεί, παρούσα, αδιαλείπτως προσφέρουσα την αρωγή της. Η στιγμή που πάνω της
θα σκύψουν περισσότεροι, εξαρτάται απόλυτα από τον βαθμό απελπισίας τους, τον θυμό τους,
τον πόνο τους, την συνειδητοποίηση πως η παρηγορία και η λύτρωση χρειάζονται τον δικό
τους κόπο, έναν βηματισμό ταχύτερο, μια αναπτυγμένη κριτική σκέψη. Και μόνο γι αυτήν την
πιθανότητα τα μολύβια δεν πρέπει να κατέβουν, εκείνοι που σκέπτονται δεν μπορούν να αδρανήσουν..
Επωδός με ένα από τα αγαπημένα μου τού Μιχάλη Ραδηνού, σχετικό νομίζω με την σημερινή
δημοσίευση..

Επαίτης
ήταν επαίτης στη Μουσών πολύ αξιοπρεπής
ρούχα είχε προ καιρού λιωμένα
φορούσε όμως λαιμοδέτη, καπέλο
είχε και μαντηλάκι να εξέχει ταλαιπωρημένο
το τενεκεδάκι του είχε επιμεληθεί πολύ
σίδερο που έλαμπε στον ήλιο ασκούριαστο
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στον πάτο είχε κολλήσει τσόχα
να μην θορυβεί ο ήχος των κερμάτων
κάτι μαραμένα άνθη είχε δίπλα του
-από τάφους θα τάχε μαζεμένανα προσφέρει σε κάθε πονετικό διαβάτη·
πινακίδα με γράμματα ψιλά

-τόσο που δύσκολα διαβάζοντανείχε καρφιτσωμένη στο στήθος·

«επαίτης εκ μοίρας ατυχούς» έγραφε
στα ζερβά του είχε στοιβάξει σελίδες
ποιήματα βγαλμένα στο καρμπόν,
κι αυτά ελευθέρως τα προσέφερε·

κι όλο τελείωναν τα άνθη
κι όλο μεγάλωνε η στοίβα

(Μιχάλης Ραδηνός, άγνωστη χρονολογία)
§
[ ] Έξω βουβή σπαρακτική βροχή
παράλυτο γεροντικό σκοτάδι-

ρίξε όσα κόκκαλα σού μείναν στη φωτιά
κι αυτό το πένθιμο ελεεινό κρανίο.

(Αναστάσιος Δρίβας, 1899-1942, πέθανε από τις κακουχίες στην Κατοχή, σε νοσοκομείο
των Αθηνών)
§
[ ] Δόσμου, Θεέ μου, την υπομονή πού δίνεις σ’ έναν εργάτη
Πού χτίζει, επιτέλους, το σπιτικό του προτού πεθάνει.

(Αντώνης Δωριάδης, «Δόσμου, Θεέ μου»)
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Τα τρία κείμενα πού ακολουθούν, (Φωτεινή Ναούμ, Κωστής Δημητρίου, Νίκος Παπαδόπουλος), είναι στην βάση τους αυτοβιογραφικά. Εκείνοι πού τάγραψαν δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, ανήκουν
σε τρεις διαφορετικές μεταπολιτευτικές γενιές, οπωσδήποτε έχουν εντελώς διάφορα βιώματα και απολύτως διαφορετικές συγγραφικές και επαγγελματικές πορείες. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τρεις τυχαίες
αυτοαναφορικές σημειώσεις. Έχουν βεβαίως το ενδιαφέρον τους σε ό,τι αφορά τον τρόπο γραφής και τον
τρόπο πού οι συνειδήσεις στέκονται απέναντι στην πραγματικότητα πού τις περιβάλλει. Πρωτίστως όμως,
αφορούν την αναγνώριση του ουσιώδους, την αξία της βασανιστικής σκέψης, την εξέλιξη της συνείδησης
μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτα εχθρικό προς την ωρίμανση και ανάπτυξή της. Ναι, είναι τρία εντελώς
διαφορετικά κείμενα, αλλά και τόσο ίδια στο κυνήγι μιάς χίμαιρας, μιάς ουτοπίας. Οπωσδήποτε προσωπικά,
αλλά κατά έναν τρόπο καθολικά και σημαντικά για το πλήθος πού επιθυμεί να πάψει να είναι μάζα.. Αξίζει
να σημειωθεί ότι και για τους τρεις συγγραφείς και ανεξάρτητα από εκείνα πού γράφουν και δείχνουν αποφασισμένα, στην πραγματικότητα τίποτε δεν έχει τελειώσει, είναι και οι τρεις πνεύματα ανήσυχα πού ψαχουλεύουν διαρκώς για το επόμενο βήμα. Με την έννοια αυτή τα κείμενα τους δεν είναι παρά φωτογραφίες μίας μόνο στιγμής, σε μια αναζήτηση δίχως προκαθορισμένα...

Ο εαυτός μου, για κάποιες χιλιάδες αντίτυπα

Ξ

τής Φωτεινής Ναούμ

εκίνησε σαν ανάγκη. Είναι ανάγκη. Πονάνε τα δάχτυλα. Υποφέρουν σαν χρειαστεί
να μείνουν ακίνητα. Μουδιάζω κάθε φορά που νιώθω τα πλήκτρα στα ακροδάχτυλα. Ξέρω πως χαμογελώ. Ένα χαμόγελο στραβό σαν μειδίαμα. Κι ύστερα τα δάχτυλα καλπάζουν. Τρέχουν πάνω στα πλήκτρα, όπως άλλοτε στο χαρτί. Και όταν
η πρώτη πρόταση έχει μείνει πίσω και προχωράει, αρχίζω κι αδειάζω, αρχίζω κι ανακουφίζομαι
απ’ αυτή την ασίγαστη αναμονή. Το σώμα κάπως ξελαφρώνει, το κεφάλι ξεθολώνει, μπορώ τέλος πάντων κάπως, έτσι λίγο, να ανακουφιστώ. Παροδικά πάντα. Γιατί ξέρω πως η επήρεια σε
λίγο θα τελειώσει, νέες ιδέες, νέες ανάγκες, νέο μπούκωμα θα εγκλωβιστεί μέσα μου κι εγώ θα
μαι και πάλι ένα μπαλόνι έτοιμο από στιγμή σε στιγμή να σκάσει.
Θα γίνω ποιήτρια, έλεγα, μα τα ποιήματα της εφηβείας μου ήταν παράξενα, δεν είχαν ρίμες,
ήταν κάπως σκοτεινά κι αλλοπρόσαλλα. Αγόραζα θυμάμαι, από αλληλεγγύη ίσως, όλες τις ποιητικές συλλογές αζήτητων ποιητών που έβρισκα στα στοκατζίδικα, κόστιζαν που να πάρει λιγότερο από μια μπάλα παγωτό και έβαζα τους φίλους μου απέναντι γεμάτη θυμό. Καταναγκαστική
βραδιά ποίησης. Δεν ξέρω τι απόκρισμα είχε στους άλλους, μα εμένα με διαμόρφωσε. Με σμίλεψε. Μέσα σε μια τραγικότητα απείρως ελκυστική, άρχισα κι έσκαβα, αναζητούσα ένα παράλληλο σύμπαν, μια νέα πραγματικότητα ή και το μύθο ακόμη. Δεν μ ενοχλούσε να ζω σε μια παράλληλη τροχιά όχι και τόσο συμβατή με τα καθημερινά που βίωνα.

Κι όλα έδειχναν πως θα γινόμουν μια κουλτουριάρα΄, όπως με πείραζε θυμάμαι ο μπαμπάς. Αμ
δε. Ποιος βρήκε τον δρόμο του και τον περπάτησε χωρίς να θέλει να λοξοδρομήσει στο πρώτο
σκοτεινό ή και ροζουλί ακόμη σοκάκι που αντάμωσε;
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Χρυσή γενιά των Άρλεκιν. Οι άντρες με τα θεληματικά πηγούνια, τους γκρίζους κροτάφους. Πλούσιοι, πάντα πλούσιοι και
ικανοί και γοητευτικοί και η γυναίκα η φτωχή, πλην όμως τίμια. Και όμορφη. Φυσικά όμορφη! Πώς να διαβείς τους χώρους των Άρλεκιν χωρίς πλούτο κι ομορφιά; Τα ρούφαγα.
Όσο πιο χαζά μού φαίνονταν, τόσο και πιο γοητευτικά. Ίσως
ναχε να κάνει με την ανάγκη για αγκαλιές, για φιλιά, για έρωτα,
μα δυο μήνες στην βροχερή Γερμανία, θα χα διαβάσει καμιά
εκατοσταριά. Ο άντρας που μεθούσε απ’ τη μοσχοβολιά του
ερωτικού λουλουδιού της κοπέλας. Το αρσενικό μόριο που το
ένιωθε σκληρό κάτω απ’ το τζιν, τα πρώτα δειλά σαν φτερουγίσματα φιλιά και πως να αντέξουν τη σύγκριση με τον ωμό ρεαλισμό του Γκουτιέρες και τόσων άλλων που ανακάλυψα μετέπειτα με τις ουσιαστικές, χορταστικές περιγραφές των απόκρυφων ερωτικών πεδίων.
Είναι αστείο, τώρα που το σκέφτομαι. Πώς να συνδυάσεις στα δεκαπέντε σου Ελύτη, Καβάφη,
Ρίτσο, Μπρεχτ, Μπουκόφσκι, Γώγου και μαζί ό,τι ρομαντσάδα, ό,τι ευπώλητο, αναρχικό, βρώμικο και διαφορετικό ανακάλυπτες μέσα από δεκάδες εξερευνήσεις στα ράφια ξένων βιβλιοθηκών και βιβλιοπωλείων;
Έπρεπε να κατασταλάξω. Να επιλέξω κάτι. Να διαμορφωθώ. Δεν το συνειδητοποιούσα τότε,
μα κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Διαμορφώθηκα. Λίγο οι Ρώσοι κλασικοί, (πόσο επέμενε η
μαμά μου θυμάμαι να διαβάζω), λίγο το ένα παιδί μετρά τα άστρα του Λουντέμη, το Όταν ο
ήλιος της Ζωρζ Σαρή στα δώδεκα, οι εκατό μέρες στα Σόδομα του Ντε Σαντ στα δεκατέσσερα, το Φθινόπωρο του Πατριάρχη του Μάρκες στα δέκα πέντε και τόσα άλλα που κατάπινα,
χωρίς να το καταλάβω, με δημιούργησαν.
Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε, τι άνθρωπος θα ήμουν αν δεν είχα διαβάσει με πάθος όσα με στιγμάτισαν στο παρελθόν, το βέβαιο είναι πως στην προσπάθεια τής συγγραφής, δεν θα ταλαιπωρούμουν τόσο απ’ αυτόν τον καημό. Θα αφόριζα κάτι, θα ανύψωνα κάτι άλλο. Θα ήμουν τέλος πάντων πιο ξεκάθαρη. Με πιο συγκεκριμένες προτιμήσεις και επιλογές.
Όμως τώρα, τώρα που έτσι έγινα κι αλλιώς δεν μπορώ, το μόνο που μένει καμιά φορά φοβάμαι,
είναι να με αποδεχτώ. Να αποδεχτώ την συνύπαρξη όλων αυτών των ετερόκλιτων ερεθισμάτων
που με οδήγησαν να είμαι σε αυτό που είμαι σήμερα. Κι όχι προς θεού, δεν είμαι τίποτα σπουδαίο. Τίποτα που να χρειάζεται να αναφερθεί κανείς σ αυτό. Είμαι όμως εγώ. Είμαι εγώ που να
πάρει και μου χρειάζεται ώρες ώρες να με νταντεύω, να με αποδέχομαι, σαν να λέω δεν φταίω
για όλα εγώ.
Μέσα την υπέροχη δημιουργική διπολικότητά μου, μεταβαίνω με ευκολία είναι αλήθεια από
την λυρισμό της ποίησης στον ωμό ρεαλισμό, από το ποιοτικό στο εμπορικό. Αφορίζω, δίνω
μάχες, συχνά χάνω, μα άλλες τόσες κερδίζω. Κορδώνομαι σαν κόκορας, σαν ύαινα χιμώ και
υπερασπίζομαι ό,τι αγαπώ. Σκίζω, μουντζώνομαι, βρίζομαι, χτυπιέμαι. Καταπιάνομαι με πράγ-
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ματα που βρίσκω επιπόλαια, λίγα, φτηνά. Κι ύστερα λέω, όχι δεν είναι έτσι. Δεν είναι φτήνια.
Δημιουργία είναι κι αυτή. Ξεπηδάει από μέσα μου, με ταλαιπωρεί το ίδιο μέχρι να βγει.
Κι έπειτα κλαίω. Συχνά κλαίω πάνω απ’ τα γραπτά μου. Τους μαλώνω. Με μαλώνω. Τους μιλάω. Μου μιλώ. Σχιζοφρένεια. Τόσοι ήρωες. Τόσες φωνές, ποιόν να πρωτοτιθασεύσω. Τρέχω.
Ζώνομαι τα άρματα και γράφω. Γράφω πράγματα για τα οποία είμαι περήφανη. Μα γράφω
και τ άλλα. Γιατί υπάρχουν. Γιατί απλά με ταξιδεύουν και με διασκεδάζουν. Γιατί ανακουφίζομαι. Γιατί έτσι είμαι, έτσι ξέρω, έτσι μπορώ.
Και γίνομαι αναλώσιμη. Κυκλοφορώ μ ένα βιβλίο, δέκα παρουσιάσεις, είκοσι φωτογραφίες
που στις περισσότερες χαμογελώ. Και ξέρω πως πουλιέμαι. Πως είμαι κι εγώ ένα όνομα για
δυο μήνες, στριμωγμένο ανάμεσα σε άλλα. Ξέρω πως χαρίζομαι για λίγα αντίτυπα και εφήμερη δόξα, μα ακόμη και τότε δεν αποφασίζω να σταματήσω αυτό που κάνω και να παραιτηθώ.
Ίσως η ματαιοδοξία. Ίσως τα φώτα στις βιτρίνες. Ίσως η προσδοκία. Να σ αγαπήσουν. Ν αγαπηθείς. Κι όταν συνειδητοποιείς πως σε λίγους μήνες θα είσαι ήδη στη χωματερή, κλείνεσαι
στο δωμάτιο που είναι σκοτεινό παρά τη μέρα και ξεκινάς απ’ το μηδέν. Σε χαϊδεύεις, σε νταντεύεις και λες, αυτό εκεί το πεταμένο, δεν είσαι εσύ! Εσύ είσαι εδώ και γράφεις, γράφεις εκείνα
τα ωραία σου που ήξερε πάντα να συναρπάζεις.
Κι είναι δυο φίλοι, τρεις γνωστοί άνθρωποι διακεκριμένοι, με πείρα να ξεχωρίζουν το καλό και
σου λένε μια και δυο και τρεις καλές κουβέντες κι ανεβαίνεις. Ανεβαίνεις σε μια σκάλα δίχως
προορισμό. Και φοβάσαι γιατί ξέρεις πως όσο ανεβαίνεις πέφτεις. Πέφτεις και γκρεμίζεσαι.
Και δεν φταίνε οι άλλοι. Κανείς δεν φταίει. Πόσο αντιστρόφως ανάλογη βρίσκεις την επιτυχία
με την ευτυχία, που την αναζητάς, μα όλο στη σκάει.
«Αυτό είμαι», αποφασίζεις τελικά. Και πρέπει πρωτίστως εγώ να μ’ αποδεχτώ. Εγώ είμαι αυτό
το σύστημα της νέας εμπορικής εύπεπτης λογοτεχνίας. Εγώ είμαι ο σκόρος που τρώει τα καλά
βιβλία του τόπου μου. Εγώ είμαι που θολώνω τη λογοτεχνία στη χώρα. Εγώ είμαι που πλασάρομαι μ αυτά τα χιλιοειπωμένα εξώφυλλα. Εγώ που χρησιμοποιώ τα κλισέ. Εγώ είμαι αυτή η
κατάντια. Εγώ είμαι το σκοτάδι. Εγώ είμαι το φως. Είμαι η ποίηση. Είμαι η μύηση, μα είμαι
και ο βρυχηθμός. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς καμία ιδιότητα. Αρνούμαι να ονομαστώ συγγραφέας κι αυτό είναι κάπως ανακουφιστικό.
Τσιμπήσατε; Με συμπονέσατε; Με κατανοήσατε;
Κρίμα. Αν συνέβησαν όλα αυτά κρίμα βαθύ. Γιατί τώρα, είμαι και πάλι ένας ηθοποιός στη
σκηνή. Είμαι εγώ. Που ξέρω το λάθος, ξέρω και το σωστό. Μα παθιάζομαι και με τα δύο. Και
ξέρετε γιατί; Γιατί ακόμη κι όταν κάνω το λάθος, πιστεύω πως, όπως όλοι μας, είμαι διαφορετική. Πως κατά κάποιο τρόπο το δικαιώνω. Και πως στη λογοτεχνία έχω κατεβεί μ ένα τραχτέρ
και όπως μ αρέσει την οργώνω.
Πυροβολήστε με. Η αλλιώς, κατανοήστε με. Αγαπώ σαν κολασμένη τα βιβλία και τη συγγραφή. Είμαι μια άρρωστη που μέσα της γεννιέται κάθε τόσο και πεθαίνει μια ιστορία, που αλλιώς
θα έμενε από πάντα ξεχασμένη, ανείπωτη, κρυφή ίσως και παραμελημένη..
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Από τήν βιβλιοθήκη φετίχ, στήν βιβλιοθήκη νησί

Ό

Του Κωστή Δημητρίου

ταν ο Μάνος Τασάκος μού ζήτησε ένα κείμενο για την «λογοτεχνική μου ωρίμανση», (έτσι τόπε, γενικά…), δεν ξέρω γιατί, αλλά η μνήμη μου ανακάλεσε εκείνη την
ερώτηση κλισέ στα περιοδικά του 60 που συνεχίζει να εκφέρεται βέβαια έως και
σήμερα: «Εάν έπρεπε να πάρετε ένα και μοναδικό βιβλίο σε ένα ερημονήσι,
ποιο θα ήταν αυτό;». Ποτέ δεν μπόρεσα να απαντήσω ικανοποιητικά την ερώτηση, αλλά εκείνο
που διαπιστώνω όσο περνούν τα χρόνια είναι μία σημαντική μεταβολή στην συγκρότηση της
προσωπικής μου βιβλιοθήκης, μία σημαντική αλλαγή στην αξιολογική μου κρίση για την διαμόρφωσή της. Αναπάντητο βέβαια παραμένει το ερώτημα εάν αυτό αντανακλά μια ωρίμανση, μια
βελτίωση της κρίσης μου ή εάν απλά η σκέψη μου με την ηλικία γίνεται ανυπόμονη, αρχίζει να
απορρίπτει εκείνα που έχει ενσωματώσει και προσπαθεί να κερδίσει πολύτιμο χρόνο μέσα από
επιλογή περισσότερο αυστηρή και ουσιώδη. Όμως ας πάρω την ιστορία από την αρχή.
Ευτύχησα να γεννηθώ σε ένα περιβάλλον όπου το βιβλίο είχε μια ικανοποιητική εκπροσώπηση,
σε μια βιβλιοθήκη που σήμερα θα την ονόμαζα πυρηνική, βιβλία δηλαδή προσεκτικά επιλεγμένα
σύμφωνα βέβαια με την πατρική κρίση και τα δεδομένα της εποχής – αυτό τώρα που το σκέφτομαι δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα επιλογής, μα και ανάγκης, τα βιβλία δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα προσιτά για τα ελληνικά εισοδήματα και η αγορά τους ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη, προγραμματισμένη και υποβοηθούμενη από την γραφίδα σημαντικών κριτικών της εποχής. Όπως και νάχει
ήταν μια βιβλιοθήκη ευρέος φάσματος, φιλοξενούσε τον (αφορισμένο) Καζαντζάκη δίπλα στον Σικελιανό, τον Ουάιλντ δίπλα στον Θεοτόκη, τον Θουκυδίδη παρέα με τον Λουντέμη, τον Μαλαρμέ αγκαλιά με τον Παπατζώνη.
Κι ύστερα ήρθε η μεταπολίτευση και ο εκδοτικός οργασμός, η άκριτη έκδοση βιβλίων, οι προσφορές, τα παλαιοβιβλιοπωλεία. Από την στιγμή που συνειδητοποίησα πως το βιβλίο ήταν το κέντρο των ενδιαφερόντων μου, ξεκίνησε και η σχέση μου μαζί του, με την ίδια μανία, τον ίδιο φετιχισμό που διακατέχει έναν έφηβο στις ερωτικές του φαντασιώσεις. Το πρωτεύον δεν ήταν πάντα
το περιεχόμενο, αλλά το βιβλίο για το βιβλίο, το κείμενο για το κείμενο, το χαρτί για την μυρωδιά του, την παλαιότητά του, την γραμματοσειρά του. Υπήρχε μια θάλασσα εκεί έξω με κάθε λογής θαλασσινά, ήμουν νέος και άπληστος, ήθελα την ποσότητα, την αποθησαύριση, την αποθήκευση. Δίπλα σε κάθε λογής βιβλία τα περιοδικά, οι πανεπιστημιακές διατριβές και σημειώσεις,
τα κόμικς, η συλλογή εντύπων κάθε λογής γινόταν με την εμμονή συλλέκτη. Οι τίτλοι ξεπέρασαν
τις μερικές εκατοντάδες, κάποτε έγιναν χιλιάδες, οι κιτρινισμένες σελίδες έφεραν προβλήματα
πρακτικά, οι μετακομίσεις στην ενήλικη ζωή μου έγιναν δύσκολες, κουραστικές και χρονοβόρες.
Είχε βέβαια σημαντικά πλεονεκτήματα αυτός ο φετιχισμός. Με το πέρασμα του χρόνου κάποιες
εκδόσεις έγιναν σπάνιες, χειρόγραφα ποιητών και πεζογράφων αποκάλυπταν λεπτομέρειες χρήσιμες που δεν μπορούσα να βρω αλλού, η ανθρώπινη σκέψη και λογοτεχνική έκφραση λίγο απείχε
από το να θεωρηθεί επαρκώς αντιπροσωπευτική, ακόμη και επαρκής για μια ανθρώπινη ζωή με
τόσο λίγο διαθέσιμο χρόνο.
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Θυμάμαι τη μέρα που χρειάστηκε να γράψω ένα κείμενο πολύ απαιτητικό, στην πραγματικότητα
ένα φιλολογικό δοκίμιο που απαιτούσε εξαιρετική προσοχή, μεγάλη βιβλιογραφία, σημειώσεις
σχολαστικές και κυρίως κριτικό πνεύμα. Και τότε, με τον ίδιο τρόπο που ένας μαθητής στις εξετάσεις θυμάται με ένα μαγικό τρόπο εκείνα που διάβαζε επιμελώς για χρόνια και η πένα τρέχει μόνη
της, έτσι και το δικό μου χέρι ολοκλήρωσε σε χρόνο σύντομο εκείνο που πίστευα πως θα πάρει
τουλάχιστον μήνα – όλη η ανάγνωση, όλη η γνώση, όλος ο πλούτος της βιβλιοθήκης με τρόπο αυτόματο ξεχύθηκε στο χαρτί, αλλά (και εδώ είναι το σημαντικό), με ένα τρόπο κριτικό, με ένα τρόπο
που υπερέβαινε τα όρια των κειμένων που είχαν διαβαστεί – επιτέλους η σκέψη είχε βρει το δικό
της μονοπάτι, τον δικό της δρόμο, μια σχετική ανεξαρτησία, δείγμα πως είχε γεννηθεί μια συνείδηση.
Εκείνη τη στιγμή, την ώρα που χαρούμενος ανακάλυψα πόσο «αυτόματα» είχα ενσωματώσει το
απόσταγμα χιλιάδων κειμένων, εκείνη τη στιγμή λοιπόν αποκαλύφθηκε μπροστά μου, τόσο η πολύτιμη λειτουργία του φετίχ όσο και η αναγκαιότητα της λήξης του. Για πρώτη φορά είδα την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε συγκροτηθεί με πολύ ελαστικά κριτήρια, ως μία βιβλιοθήκη – φροντιστήριο, ως ένα μέταλλο προπαρασκευής συνειδήσεων, μα το σημαντικότερο είναι αυτό: μέσα από
την ευρύτατη επιλογή, μέσα από την συνύπαρξη στο ίδιο ράφι του σημαντικού και του ασήμαντου,
διαμορφώθηκαν στέρεα κριτήρια ποιότητας, ικανότητα αξιολογικής κρίσης και προ πάντων γλωσσικός πλούτος. Αυτό ήταν. Η πατρική βιβλιοθήκη μεγάλωσε και εκπλήρωσε την αποστολή της,
έφτασε στην κορύφωσή της και τώρα θα έπρεπε να ξεκινήσει διαδικασία αντίστροφη και αφαιρετική: από τη βιβλιοθήκη φετίχ ήταν απαραίτητο να περάσω στην βιβλιοθήκη νησί, στην βιβλιοθήκη
της συνείδησής μου, εκείνη που θα φιλοξενούσε τον πυρήνα, τα άξια των αξίων, τα άριστα των αρίστων, εκείνα που θα αντανακλούσαν όσο γίνεται καλύτερα τα δικά μου πλέον κριτήρια αξιοσύνης
των συγγραφέων τους.
Ομολογώ όχι χωρίς κάποια μικρή στενοχώρια ξεκίνησε η διαδικασία. Πάρα πολλά βιβλία ταξίδεψαν σε σχολικές βιβλιοθήκες, ιδιαίτερα στα νησιά για να ξεκινήσουν την προσφορά τους από την
αρχή (τι μαγική ιδιότητα! Να μπορούν τα βιβλία να διαμορφώνουν συνειδήσεις αενάως, ανεξάρτητα από χρόνο και χώρο…). Άλλα χαρίστηκαν σε φίλους, κάποια επέστρεψαν στα ράφια των μικρών βιβλιοπωλείων, τα σπανιότερα δωρίσθηκαν σε ιδρύματα. Το ταξίδι τους μαζί μου είχε τελειώσει, ο σκοπός
είχε εκπληρωθεί. Απέναντί μου τώρα απλώνονται γύρω στα εκατό με εκατόν πενήντα βιβλία. Κάθονται άνετα, αναπνέουν δίχως σκόνη, χρησιμοποιούνται σχεδόν καθημερινά, είναι πια ο καθρέπτης μου, η βιβλιοθήκη που θα έπαιρνα σ εκείνο το ερημονήσι της παλιάς ερώτησης. Βέβαια, να
την πω την αμαρτία μου, η σχέση με το διαδίκτυο έκανε τον αποχωρισμό ευκολότερο, πολλά από
κείνα που χάρισα είναι πια διαθέσιμα και ψηφιακά.
Δεν είμαι πια εγωιστής, δεν είμαι πια φετιχιστής, η εξάρτησή μου από τα βιβλία ήταν ταυτόχρονα
κι εκείνη που με ελευθέρωσε από τον καταναγκασμό της αδιάκριτης συλλογής τους. Τώρα κάθε
αγορά είναι και μία ενεργητική πράξη, μια επιλογή, ένα προσεκτικό βήμα. Επέστρεψα σε μια άλλη
πατρική βιβλιοθήκη με διαφορετικό περιεχόμενο – ίσως κάποτε οι επίγονοι κτίσουν επάνω της το
δικό τους φροντιστήριο, τη δική τους συνείδηση. Τώρα πια ο χρόνος λειτουργεί αφαιρετικά, η κριτική μου ματιά είναι φίλτρο στέρεο, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως είναι περίκλειστη και δεν
πειραματίζεται με νέες φωνές και νέα λογοτεχνικά ρεύματα. Ας μην παρεξηγηθώ. Στην ουσία δεν
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θεωρώ καμία συνείδηση επαρκώς κριτική και στοιχειωδώς ολοκληρωμένη. Υπάρχει όμως ένα σημείο
τομής, (δεν το νοιώθουν όλοι ίσως, δεν επέρχεται ίσως
για όλους η αυτόματη μετάβαση…), όπου ένας αναγνώστης νοιώθει, με αρκετή αντικειμενικότητα, πως το
λογοτεχνικό του κριτήριο έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο μη επεκτάσιμο, η νόησή του αδυνατεί πια να περπατήσει σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους από κείνους που την διαμόρφωσαν. Τότε είναι καιρός να
προσφέρει θετικό έργο, να κτίσει την δική του πρόταση ποιότητας, να χωθεί στα μεγάλα χωράφια της
έρευνας περισσότερο, παρά της ανάγνωσης. Μας ξεγελά πολλές φορές η αντοχή των βιβλίων στον
χρόνο, η διαχρονικότητά τους – δυστυχώς το σύντομο του βίου απαιτεί ενέργειες με πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα.
Περιορίζομαι από το όριο των λέξεων που μού έχει τεθεί, ελπίζω να αποτύπωσα μια άποψη κατανοητή στον πυρήνα της. Με την λέξη κατανοητή δεν εκβιάζω και την αποδοχή της, αντιλαμβάνομαι πως η άποψή μου δηλώνει ίσως μια μικρή αλαζονεία, μία ελαχίστη έπαρση για την κριτική μου
ικανότητα και επάρκεια. Όμως για δείτε πόσο μαγικό: αυτή η ίδια μακρόχρονη εκπαίδευσή μου
επάνω στην λογοτεχνία που με οδηγεί σήμερα σε αυστηρές επιλογές, αυτή η ίδια παιδεία με κάνει
εντελώς δεκτικό και στην πιθανότητα μιας ανατροπής, μιας επιστροφής. Αν το αύριο φέρει μια λογοτεχνική αναγέννηση, μια άλλη λογοτεχνία και ποιότητα, ποιος είμαι εγώ που δεν θα ξεκινήσω να
νοσταλγώ από την αρχή τον φετιχισμό μου; (Θυμάμαι τώρα πολύ γνωστό και σημαντικό ποιητή στις αρχές του προηγούμενου αιώνα που νόμιζε πως τα είχε ιδεί όλα και αργοπέθαινε από ανία – πόσα χρόνια ζωής
κέρδισε σαν παρουσιάστηκε μπροστά του ο Καβάφης, πόσο ένοιωσε νέος, σχεδόν μαθητής, μπροστά στην νέα
πρόταση, στα άγνωστα νερά…).
Δεν ξέρω αν ο Τασάκος είχε τούτα στο μυαλό του όταν παρήγγειλε το κείμενο – εκείνος επιμένει
να συντηρεί μια θηριώδη βιβλιοθήκη χιλιάδων τίτλων σε έναν τεράστιο και χαοτικό βιβλιοχώρο.
Εκείνο για το οποίο είμαι σχεδόν βέβαιος, είναι η αντίδρασή του όταν διαβάσει το άρθρο. Τάχα
λυπημένα θα σηκώσει τους ώμους και με μακρόσυρτη φωνή, τονισμένη θεατρικά στα μακρά φωνήεντα, θα πει περίπου τούτα…

«Αλλοίμονο! Η βιβλιοθήκη μού είναι ακόμη απαραίτητος! Σημάδι αλάνθαστο πως η συνείδησή μου παραμένει ακόμη ατελής…».
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Ο δικός μου Εμπειρίκος

Σ

του Νίκου Παπαδόπουλου

τη νέα πραγματικότητα, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και διαδικτυακά συναπαντήματα, αποκόμισα μια εμπειρία που με
προβλημάτισε. Έχω βρεθεί σε τρεις τέσσερεις τόπους, όπου οι συνομιλητές μου είχαν κάτι κοινό,
την έφεση τους στο γράψιμο η το διάβασμα. Θεώρησα
εξ αρχής, δεδομένο ότι σε αυτούς τους χώρους θα επικρατούσε μια πιο ανοιχτόμυαλη αντίληψη για το διαφορετικό
η το προκλητικό από ότι «εκεί έξω». Πολύ σύντομα, διαπίστωσα την πλάνη μου. Ίσχυε και εδώ το ότι το διαδίκτυο είναι απλά ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Λογικό και
δίκαιο σκέφτηκα, όμως υπήρχε ένα κοινό σημείο στις αντιδράσεις, νεαρών κυρίως ατόμων, που ενώ είχαν διαφορετικούς αναγνωστικούς, αισθητικούς η πολιτικούς προσανατολισμούς, συμφωνούσαν σε κάτι. Έριχναν στην πυρά
εύκολα , με την ετικέτα «πορνογραφικό», το έργο του Εμπειρίκου . Αυτό συνέβη σε δύο διαφορετικών εξειδικεύσεων διαδικτυακούς χώρους και αυτοί που αντέδρασαν δεν ήταν «παλιά, μουχλιασμένα, αρτηριοσκληρωτικά μυαλά», ήταν νεότατοι, πλην όμως και απολύτως…απόλυτοι.
Βάλθηκα λοιπόν να ερμηνεύσω γιατί ο Εμπειρίκος, επηρέασε τη δική μου νιότη και δεν αγγίζει
πολλούς από τους νεότερους. Η απάντηση ίσως να βρίσκεται στις μικρές λεπτομέρειες τής πολύ ιδιαίτερης επταετίας, που ήταν το φόντο της δικής μου ενηλικίωσης. Ήμουν στην 6η δημοτικού όπου με βρήκε η 21η Απριλίου του 67 και μόλις είχα τελειώσει το λύκειο τη 17η Νοέμβρη
του 73. Μια επταετία, κατά την οποία η καθαρεύουσα, ο συντηρητισμός και το πολιτικά ορθό
δεν ήταν απλώς τρόπος ζωής, ήταν νόμος απαράβατος, ήταν απόδειξη νομιμοφροσύνης. Δεν θα
αναφερθώ, στις γνωστές λίγο πολύ απαγορεύσεις των συναθροίσεων, των τραγουδιών, ταινιών,
θεατρικών έργων η βιβλίων. Θα αναφερθώ μόνο στην καθαρεύουσα και τον ερωτισμό.
Η καθαρεύουσα ήταν η εμμονή του καθεστώτος. Οι ανακοινώσεις, οι νόμοι, τα δελτία τύπου
και το μάθημα των νέων ελληνικών και της έκθεσης στο σχολείο, ήταν στην καθαρεύουσα. Μια
καθαρεύουσα που καταταλαιπωρήθηκε είναι η αλήθεια, αλλά αυτό δεν την έκανε περισσότερο
συμπαθή στα μάτια μου. Θυμάμαι την αγωνία μου, μέσα στο δίωρο που γράφαμε έκθεση, να
προλάβω να αντιγράψω «μεταφρασμένη» την έκθεση μου, από την καθομιλουμένη στην καθαρεύουσα. Λέξεις χωρίς αύξηση η αναδιπλασιασμό διαγράφονταν. Έπρεπε να προστεθούν τα τελικά «ν» και «ς», το «που» έπρεπε να γίνει «το οποίον», το «στην» έπρεπε να γίνει «εις την», οπότε
καταλαβαίνει ο καθείς, πόση ήταν η έκθεση μου σε έκταση, προκειμένου να προλάβω τις διορθώσεις στον σύντομο χρόνο που είχα στη διάθεση μου.
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Παράλληλα είχε τεθεί υπό διωγμό ακόμη και η υποψία γυμνού η ερωτισμού. Τα ξένα περιοδικά
ευρείας κυκλοφορίας, αλλά και οι εφημερίδες, πέρναγαν τεύχος τεύχος από το λογοκριτή που με
μαρκαδόρο κάλυπτε το στήθος της αναίσχυντης που εκτίθετο, με σκοπό να διαφθείρει τα χρηστά
ήθη της Ελληνικής νεολαίας. Κλασσικές ταινίες προβάλλονταν με κομμένες τις τολμηρές σκηνές
και ροκ τραγούδια με τολμηρό στίχο, απαγορεύονταν.
Θεωρώ λοιπόν λογικό, ένας νέος που βίωνε την ασφυκτική καταπίεση όλων αυτών, να έβλεπε επαναστατικό, οτιδήποτε αντιστρατευόταν σε αυτές τις εμμονές. Ο ερωτισμός, η ελευθεριότητα σε
λέξεις και καταστάσεις του Εμπειρίκου, εκτός από γοητευτικά, φάνταζαν (και πιστεύω ότι ήταν), επαναστατικά. Μέσα λοιπόν στις πολιτικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις του ριζοσπαστικού και του
ανατρεπτικού, δίπλα στο Μάο, το Μαρξ, τον Μαρκούζε, τον Ράιχ, τον Σαρτρ, τον Αξελό και πολλούς ακόμη, βρήκε τη θέση του και ο Εμπειρίκος. Ήταν τόσο ηδονικό, να βλέπεις κάποιον να αποδομεί όλο αυτό το προστατευμένο, πουριτανικό, σοβαροφανές, κίβδηλο σύστημα, με όπλο το
αγαπημένο τους εργαλείο, την καθαρεύουσα. Μια καθαρεύουσα βέβαια, που στα χέρια του Εμπειρίκου καθαγιαζόταν, γινόταν η ρομφαία που χτυπούσε το δράκο. Γινόταν η άρπα που έκανε την
ταλαιπωρημένη γλώσσα να γίνεται μουσική. «Η ναυς –διότι επρόκειτο περί νηός- διέσχιζε το

πέλαγος εν ώρα αγαθής συμπνοίας των στοιχείων, ενώ ο ήλιος ανήρχετο εις το σημείον εκείνο του στερεώματος, από το οποίον, το φως πίπτει κατά τοιούτον τρόπον, ώστε αι σκιαί να
καθίστανται βαθμηδόν βραχύταται και εν τέλει να εκμηδενίζωνται σχεδόν ολοσχερώς.» (Εισαγωγή στην «Αργώ», εκδ. ύψιλον).
Ο υπερρεαλισμός από την άλλη, η αυτόματη γραφή, που έδινε την αίσθηση τής αναρχίας, τής
ανατροπής τής τάξης, τής καταπάτησης των κανόνων, έκανε, εκ προοιμίου, την ανάγνωση του
Εμπειρίκου, πράξη συνωμοτική, πράξη αντίστασης.
Και από δίπλα ο έρωτας, η ηδονή, το γυμνό σώμα με έναν καθαρό, απενοχοποιημένο τρόπο.
Στο έργο του Εμπειρίκου, όλοι οι καταπιεσμένοι δαίμονες είναι ελεύθεροι. Δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα, δεν υπάρχει αστική σεμνοτυφία , δεν υπάρχουν θρησκευτικά η φυλετικά ταμπού. Το «Όχι Μπραζίλια μα Οκτάνα» που γράφει το 1965, είναι ένα μανιφέστο της απόλυτης, ελευθερίας του ανθρώπου. «….Οκτάνα θα πη πυρ, κίνησις, ενέργεια, λόγος σπέρμα. Οκτάνα

θα πη έρως ελεύθερος με όλας τας ηδονάς του…. Οκτάνα θα πη παντού και πάντα εν ηδονή ζωή. Οκτάνα θα πη δικαιοσύνη. Οκτάνα θα πη αγάπη. Οκτάνα θα πη παντού και πάντα
καλωσύνη. Οκτάνα θα πη η αγαλλίασις εκείνη που φέρνει στα χείλη την ψυχή και εις τα
όργανα τα κατάλληλα με ορμήν το σπέρμα…»

Το γκρέμισμα των κάστρων που έχτιζαν, επί αιώνες, ο συντηρητισμός, η θρησκεία και οι μικροαστοί, ο θρίαμβος του Πάνα πάνω στον συμπλεγματικό θρησκόληπτο ασκητή, συντελούνταν σε
άπταιστη καθαρεύουσα. Το στοιχείο αυτό, εκτός από επαναστατικό ήταν και άκρως ειρωνικό και
με γοήτευε ακόμη περισσότερο. Το αν αυτά τα εφηβικά διαβάσματα μου, και η μετέπειτα γνωριμία μου με το έργο των Μπρετόν, Ελυάρ, Ντε Σαντ, Μπατάιγ και λοιπών, με έκαναν τελικά, λιγότερο μικροαστό, λιγότερο συμπλεγματικό, λιγότερο εγωπαθή, λιγότερο ανασφαλή, είναι ένα άλλο
ζήτημα, που ίσως το συζητήσουμε μια άλλη φορά, σίγουρα όμως μου έδειξαν τις ατραπούς τού
προβληματισμού.
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Την προσέγγιση που εφηύρα, για να εξηγήσω την δική μου εφηβική εμμονή σε σχέση με τις αντιδράσεις των νεότερων, τη βασίζω κατά κύριο λόγο σε μερικές διαπιστώσεις. Πρώτον, οι νέοι,
που προφανώς δεν έχουν τις προσλαμβάνουσες που προανέφερα, δεν μπορούν να κατανοήσουν
το ρόλο της καθαρεύουσας, (ίσως και την ίδια την καθαρεύουσα), στο έργο του Εμπειρίκου. Δεύτερον, έχοντας υπερτραφεί με όλες τις εκφάνσεις της ερωτικής εικόνας σε όλες τις ποικιλίες και υπερβολές της, οι νεότεροι, δεν μπορούν να συνδέσουν, τον πρωτοεμφανιζόμενο, τότε, ερωτισμό,
με την έννοια του επαναστατικού. Τρίτον, στην εποχή που όλα δίνονται σχηματοποιημένα, και
βασιλεύει η εικόνα, αφαιρετικά συστήματα όπως ο υπερρεαλισμός, είναι ίσως πιο δύσκολα αφομοιώσιμα. Τέλος, έχω την αίσθηση, ότι, τουλάχιστον οι δυτικές κοινωνίες, βαδίζουν ολοταχώς
προς έναν νέου τύπου συντηρητισμό, που επηρεάζει και τις αντιδράσεις, ακόμη και των νεότερων.
Και προφανώς δεν αναφέρομαι σ’ αυτήν την νέα πραγματικότητα μόνο με πολιτικούς όρους.
Όπως είναι σαφές, στο κείμενο αυτό, δεν επιχειρήθηκε ανάλυση η άλλου είδους προσέγγιση στο
έργο του Εμπειρίκου, μιας και αυτό έχει γίνει από πολλούς ικανότατους μελετητές, παρά μόνο
δόθηκε μια προσωπική ερμηνεία τού γιατί, ενώ εμένα με συνεπήραν η «Αργώ», η «Οκτάνα», η
«Υψικάμινος», αφήνουν αδιάφορους, η ακόμη χειρότερα, ενοχλούν πολλούς σημερινούς νέους.
Αντί επιλόγου, ένα απόσπασμα από το «Υψίπεδον διελεύσεως» του Α. Εμπειρίκου, εδώ η καθαρεύουσα περιορίζεται μόνο στην επικεφαλίδα..
[…] Όλα στη γη θέλουν αγάπη και στοργή
Είμαστε κλώνοι με πεφτάστερα μπλεγμένα μες στα φύλλα
Της λεωφόρου που μας έρχεται και κατευθύνει
Τα γάργαρα συμπλέγματα των πανηγύρεων
Σε κάθε στροφή του δρόμου μες στο δάσος
Με τα πολύχρωμα πουλιά και τα μαμούνια
Που φτερουγίζουν μες στα γέλια των παιδιών
Με τα τζιτζίκια που αγάλλονται στη ζέστη
Και προκαλούνε στύσεις στους πατέρες
Και προκαλούνε στύσεις στους υιούς
Μπροστά στις εξαδέλφες και τις φίλες
Μέσα στα σμήνη των παλμών των οδοιπόρων
Πόθοι αγοριών και πόθοι κορασίδων

Πόθοι ανδρών και πόθοι γυναικών
Τρούλοι ψηλοί και ουρανομήκεις καπνοδόχοι
Ζητωκραυγάζουν την ανάγκη των ερώτων
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Μέσα στις πόλεις και τους κάμπους
Μέσα στα όρη και τα δάση
Μέσα στους βράχους και τις πέτρες
Πίδακες της ανέμποδης αναπηδήσεως
Και πύραυλοι που δεν μαραίνει ο χρόνος την αλκή τους
Ζητωκραυγές κι ακατανόητα τραγούδια
Κραυγάζουν την ανάγκη των ερώτων
Με τα κουτιά τους ανοιγμένα
Με τα κόκκινα χείλη τους βρεγμένα
Με τα γαλάζια βλέφαρα ανοιχτά
Προς τα πελάγη και τον γαλαξία
Του στήθους και του σπέρματος που αναβλύζει.

(Α. Εμπειρίκος, Ποιήματα, εκδ. Γαλαξίας)
§

[ ] Είναι τα βλέφαρά μου διάφανες αυλαίες
Όταν τανοίγω βλέπω εμπρός μου ό,τι κι αν τύχη
Όταν τα κλείνω βλέπω εμπρός μου ό,τι ποθώ.

(Ανδρέας Εμπειρίκος, «Τα πουλιά του Προύθου»)
§

Φορές φορές συλλογίζομαι τι χρειάζονται όλ’ αυτά
Τι χρειάζεται η ξοδεμένη δύναμή σου
Η μετρημένη σου χαρά και η βαθιά σου οδύνη

Το πιο πολύτιμο πού έκανες, η ποίησή σου.
Τι θ’ απογίνουμε, τι θ’ απογίνουν

(Ανέστης Ευαγγέλου, «Φορές φορές συλλογίζομαι», 1933-1994)
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Για τον Ρένο Η. Αποστολίδη
τής Έλλης Παναγιώτου

Σ

ε μία χώρα με ανύπαρκτη παιδεία, η επαφή με τα
άξια συντελείται συνήθως μέσα από ένα τυχαίο γεγονός, πάντοτε έμμεσα, περίπου από ένα λάθος. Η
πρώτη συνάντηση έγινε στην βιβλιοθήκη ενός φίλου
που φιλοξενούσε την «Ποιητική ανθολογία» του
Ρ.Η.Αποστολίδη και μάλιστα μία παλιότερη έκδοσή της (σήμερα
νομίζω πως η τελευταία έκδοση είναι εκείνη του 2010). Δεν ήταν τόσο η εισαγωγή που αύξησε το ενδιαφέρον μου, όσο η ανθολόγηση ποιητών άγνωστων, τουλάχιστον σε μένα, αλλά όπως κατάλαβα αρκετά αργότερα, σχεδόν και στο σύνολο των αναγνωστών,
ακόμη και κείνων που κάπως παρακολουθούν τις ποιητικές καταγραφές. Για πρώτη φορά βρήκα σε ανθολογία δημοτική (λαϊκή)
ποίηση και απόπειρα καταγραφής αρκετών παροιμιών. Αυτή ήταν η αρχή μιας υποψίας για μία
διαφορετική σκέψη, έκτοτε το νήμα ξετυλίχθηκε αρκετά φυσιολογικά μέσα από έρευνα και την
αγορά αρκετών βιβλίων του Ρένου. Στην επίσημη ιστοσελίδα (www.renosapostolidis.gr), φιλοξενούνται επίσης οι περισσότερες, αν όχι όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές του, εκεί κάπου στο
τέλος της δεκαετίας του 90, το έργο του προσπαθούν να προβάλλουν (και να συνεχίσουν) οι δύο
γιοί του Στάντης και Ήρκος, μέσα από εκεί πωλούνται όλα του τα βιβλία και φυσικά η γνωστή
πανόδετη ανθολογία ποίησης και διηγήματος, ανανεωμένη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το
έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό είναι λοιπόν αρκετό, μα δεν αρκεί για να φύγουν προκαταλήψεις, στερεότυπα και κατηγορίες που έχουν εκτοξευθεί κατά καιρούς εναντίον του – στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νηφαλιότητα, υπομονή και πείσμα από εκείνον που επιθυμεί να ερευνήσει μια αιρετική σκέψη, να κρατήσει την ουσία, ακόμη και να κατανοήσει τα κίνητρα για συμπεριφορές που κάποτε φαίνονται, (και κάποτε οπωσδήποτε είναι), υπερβολικές.
Με αφορμή τις θέσεις του Ρένου Αποστολίδη για τον Καζαντζάκη, αποδείχθηκε για μία ακόμη
φορά, πόσο είναι γεμάτο το διαδίκτυο από ανώριμες συνειδήσεις, «αναγνώστες» με ανύπαρκτη
κριτική σκέψη και παντελώς ανέτοιμους να δεχθούν μία διαφορετική, αιρετική άποψη. Κάποιος
ανεβάζει ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη του Ρένου, όπου χρησιμοποιεί μία ακραία
έκφραση για τον συγγραφέα του Ζορμπά, από κάτω άγνωστοι βρίζουν και απορούν με το θράσος του Αποστολίδη, το σύνολο ταυτόχρονα παραδέχεται πως αγνοεί παντελώς την ταυτότητά
του, την σκέψη του και το συγγραφικό του έργο, απλώς αντιδρά σπασμωδικά γιατί κάποιος τολμά και θίγει τα όσια και ιερά. Το ίδιο σκηνικό σε fora (τάχα λογοτεχνικά), σε προσωπικά blogs,
ακόμη ακόμη και σε φιλολογικές σελίδες. Η κυριαρχία της ατάκας και της ημιμάθειας απλώνεται σας ιός, τα πρόβατα στις αγέλες είναι πολύ προθυμότερα από παλιά να επικροτήσουν χωρίς
καμία γνώση κάθε λίβελλο, κάθε ανοησία και του τελευταίου αγράμματου που έχει λάβει (μόνος
του φυσικά…) τον τίτλο του διαχειριστή μιας ιστοσελίδας ή μίας διαδικτυακής κοινότητας.

49

Ας επιστρέψουμε λοιπόν σε μια νηφάλια προσέγγιση. Στην γνωστή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια
μπορείτε να διαβάσετε τα πολύ τυπικά βιογραφικά στοιχεία και γι αυτό τα παραλείπω, εκείνο που
μας ενδιαφέρει εδώ είναι το αποτύπωμα τής προσφοράς του φιλόλογου, του συγγραφέα, του διανοητή και οπωσδήποτε τού ανθολόγου.
Όταν μία συνείδηση στην Ελλάδα θελήσει να παραμείνει ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη, θα πρέπει
να γνωρίζει ότι μπροστά της έχει έναν δύσβατο δρόμο. Το πρώτο σημαντικό «λάθος» του Ρένου
Αποστολίδη στάθηκε η απόφασή του να μην εντάξει την πένα του (δηλαδή την άποψή του) σε καμία
από τις κοινωνικές και πολιτικές συνιστώσες τής εμπολέμου, τής εμφυλιοπολεμικής, αλλά και τής
μεταπολεμικής Ελλάδας. Αυτό για έναν νέο άνθρωπο φαίνεται οπωσδήποτε αρκετά γοητευτικό,
αλλά σπάνια υποψιάζεται ότι η στάση του είναι απλώς η αρχή μιας περιπέτειας, μιας απομόνωσης
που δύσκολα ανατρέπεται στην πορεία. Ο Ρένος Αποστολίδης προερχόμενος από μία δημοσιογραφική και λογοτεχνική οικογένεια θα προσπαθήσει να χαράξει μια αυτόνομη πορεία, αλλά σχεδόν ταυτόχρονα ξεκινά και η προσπάθεια των αντιπάλων του (σχεδόν όλων δηλαδή, χωρίς ιδεολογικές
διακρίσεις) να τον μετατρέψουν σε μία γραφική περίπτωση, να τον απομονώσουν, να προσάψουν βαρείς πολιτικούς χαρακτηρισμούς, να τον υποβιβάσουν σε μία αλαζονική φωνή, να τον ακυρώσουν
φιλολογικά και λογοτεχνικά. Λυπάμαι βεβαίως που το γράφω, αλλά δυστυχώς αυτή η προσπάθεια
είχε επιτυχημένα αποτελέσματα.
Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, καθώς πριν σταθώ στην προσφορά του ανθολόγου, το θεωρώ σημαντικό να επισημάνω την μεγάλη αξία του φιλολόγου και της κριτικής του άποψης, άλλωστε η ανθολογία διαγράφει μία σχετικά επιτυχημένη πορεία για πολλά χρόνια, ακριβώς χάρη σε αυτά τα
πολύ σημαντικά προσόντα του Αποστολίδη. Ο Ρένος διέθετε ένα σπάνιο προσόν, (οπωσδήποτε και
αποτέλεσμα εξαιρετικής μελέτης), και αυτό δεν είναι άλλο από το ότι μπορεί, με απίστευτη ταχύτητα
και ευκολία, να διακρίνει την ποιότητα ή αντίθετα την φλυαρία του κειμένου, να διεισδύσει χωρίς καθυστέρηση στα άξια σημεία του, να εκτιμήσει με τρόπο μοναδικό τις πολλαπλές αναγνώσεις του. Το ταλέντο του και η γνώση του παράγουν διπλό αποτέλεσμα - δεν έχει απλά την
ικανότητα να αποκωδικοποιεί με σοβαρό τρόπο έναν στίχο, μια παράγραφο, ένα πεζό, αλλά αυτό
μπορεί και να το μεταδώσει με επιτυχία χωρίς την καταφυγή σε επιστημονικούς όρους, χωρίς
φλυαρία, χωρίς εκφραστικά δυσνόητα που απομακρύνουν τον ακροατή ή τον αναγνώστη. Άμεσα
στον ποιητικό πυρήνα, άμεσα στην αξία ενός κειμένου. Όση ώρα εμείς, οι περισσότεροι, στεκόμαστε μπροστά σε ένα ποίημα αμήχανοι για την αξία του ή το ταλέντο του συγγραφέα του, ο Ρένος
έχει ήδη διακρίνει το λογοτεχνικό του βάρος, έχει ήδη μεταδώσει με λόγο ή γραφή την αποκωδικοποίησή του. Όσες φορές τον έχω ακούσει να παρουσιάζει έναν άξιο ποιητή, δεν τον έχω
«συλλάβει» ποτέ να λειτουργεί με ευκολίες και αφορισμούς ή την υπερβολή των επιθέτων. Οι αναλύσεις του στην ποίηση είναι καίριες και εξελίσσονται σε γοητευτικές αναγνώσεις ή ακροάσεις όταν
αποκαλύπτουν νοήματα αόρατα στον απλό αναγνώστη. Τον ακούς να παρουσιάζει έναν στίχο ακατανόητο σε πρώτη ανάγνωση και στο τέλος αναφωνείς αυθόρμητα: «Μα ήταν τόσο απλό! Ήταν
μπροστά μου! Πώς και δεν μπόρεσα να το εντοπίσω;». Οι τηλεοπτικές εκπομπές του Ρένου, με
κύριο αντικείμενο την παρουσίαση συγγραφέων και ιδιαίτερα ποιητών, κατακλύζονται από αυτό το
στοιχείο και αποτελούν κατά την ταπεινή μου γνώμη τον πρώτο και κύριο λόγο να τις παρακολουθήσει κανείς, ακόμη και όταν αφορούν ποιητές που τους πιστεύουμε γνωστούς και χιλιοδιαβασμένους. Για τον αμύητο μάλιστα στην ποίηση, που επιθυμεί τις πρώτες προσεγγίσεις, οι εκπομπές αυ-
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τές είναι πολύτιμα μαθήματα, καθώς δεν αρκούνται στην ανάλυση του κειμένου, μα προσφέρουν
και εξαιρετικά μαθήματα γλώσσας και ερμηνευτικής απαγγελίας ποιητικού λόγου. Δεν είναι λίγες
μάλιστα οι φορές που η απαγγελία του Ρένου είναι τόσο διερμηνευτική που καθιστά περιττή κάθε
περαιτέρω ανάλυση.
Ιδού λοιπόν κατά την γνώμη μου και ο λόγος που κάνει την επτάτομη συνολικά ανθολογία (τρεις τόμοι ποίησης και τέσσερις διηγήματος) τόσο άξια,
τόσο ιδιαίτερη. Έχω διαβάσει πολλές ανθολογίες, αλλά στις περισσότερες
από αυτές η ανθολόγηση έχει έναν ποσοτικό χαρακτήρα, στην καλύτερη
περίπτωση μια διάθεση να αντιπροσωπευθούν με το ζύγι ποιητές και κάποτε πεζογράφοι. Απουσιάζει εκείνο που είναι ξέχειλο στην ανθολογία Αποστολίδη: το σαφές κριτήριο ποιότητας, μία sui generis άποψη, μία
θέση για την αξιοσύνη των συγγραφέων και όχι απλά μια καταγραφή
ρουτίνας σύμφωνα με τα ισχύοντα. Είναι επιπλέον φανερό πως ο Ρένος
ανθολογεί με τον ίδιο τρόπο που κάποτε εμείς οι παλιότεροι δίναμε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, το όνομα στην κόλλα αναφοράς ήταν καλυμμένο έτσι ώστε η βαθμολόγηση να είναι ανεπηρέαστη. Ο Ρένος δεν επηρεάζεται από ηχηρά ονόματα, ευνοϊκές κριτικές και
δημόσιες σχέσεις. Εάν κρίνει έναν ποιητή άξιο θα τον συμπεριλάβει, ακόμη και εάν η μόνη του
παρουσία περιορίζεται σε χειρόγραφα επάνω στο γραφείο του, εάν κρίνει ένα ποίημα φλύαρο θα
το βάλει στην άκρη, ακόμη και εάν το υπογράφει ένας ποιητής με Νόμπελ. Βεβαίως δεν παύει να
είναι μια υποκειμενική κρίση, μια προσωπική αξιολόγηση που υπόκειται σε κριτική και κάποτε
μπορεί και να λαθεύει, αλλά οπωσδήποτε είναι μία κρίση απαλλαγμένη από εξωλογοτεχνικά κριτήρια.
Η πραγματικά θηριώδης εργασία που έχει κάνει ο Ρένος με την ανθολογία, (έργο που ξεκίνησε βεβαίως από τον πατέρα του και σήμερα συνεχίζεται από τους γιους του), είναι πράγματι αρκετή ώστε να
θεωρήσουμε και μόνο γι αυτό την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα κάτι παραπάνω από σημαντική. Είναι πάρα πολλοί οι αποκλεισμένοι ποιητές που βρήκαν φιλόξενο χώρο στις πυκνογραμμένες σελίδες των τριών τόμων της ποίησης, δυστυχώς πολλοί από αυτούς παραμένουν άγνωστοι
έως και σήμερα. Ο ίδιος ο Ρένος συνήθιζε να λέει πως ανάμεσα σε εκείνους που ο ίδιος ανθολογεί
και σε κείνους που καταγράφονται ως άξιοι από το υπόλοιπο σύστημα, υπάρχει μία σύμπτωση μόνο κατά 4% - ιδού ένας ικανός λόγος που το σύνολο σχεδόν συγγραφέων και δημοσιογράφων στάθηκε εχθρικό απέναντί του. Βεβαίως δεν υπάρχει μόνο η ανθολογία, υπάρχει έντονη συγγραφική
δραστηριότητα, τριάντα περίπου ακόμη βιβλία, κάποτε με εξαιρετική φιλολογική και κριτική δουλειά όπως εργασία στα άπαντα του Καβάφη και βέβαια η γνωστή νομίζω πια «Πυραμίδα 67» (έχει
επανεκδοθεί από την Εστία) – μια μοναδική καταγραφή του τελευταίου ελληνικού εμφυλίου.
Πριν περάσω σε κάποιες λίγες παρατηρήσεις που κατά την γνώμη μου ερμηνεύουν κάποιες ακραίες συμπεριφορές του Ρένου, θα ήθελα να επισημάνω με φτωχό βεβαίως τρόπο και το γεγονός πως
ο Ρένος υπήρξε και ένας εξαιρετικός διανοητής, (δεν θα τολμήσω να πω φιλόσοφος, θα διαφωνούσε πιστεύω και ο ίδιος…), που πολύ συχνά έθετε ερωτήματα πελώρια για την ύπαρξη, την πραγματικότητα που μας περιβάλλει, τον θάνατο (ή καλύτερα τον φόβο του θανάτου), την πίστη, την θέση της συνείδησης απέναντι στον κόσμο. Δεν είναι το θέμα του άρθρου, αλλά η βαθιά του σκέψη (περισσότερο
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ως διατύπωση όπως είπα ερωτημάτων, σαν μια νέα ματιά επάνω στην ύπαρξη) και οι προσεγγίσεις του σε
Νίτσε, Στίρνερ, Ηράκλειτο και φυσικά στο σύνολο σχεδόν της αρχαιοελληνικής γραμματείας,
αποδεικνύουν ότι μπορούσε να κινηθεί με την ίδια οξύνοια στα πολύ βαθιά ύδατα της φιλοσοφίας
και της κοινωνιολογίας.
Στο μακρύ διάστημα που κράτησε η προσέγγισή μου στο έργο του Ρένου και κυρίως στην σκέψη
του, δεν ήταν λίγες οι φορές που διαφώνησα μαζί του και κάποιες πρωτοβουλίες του μού φάνηκαν
ξένες, υπερβολικές και, πώς να το πω κάπως εύστοχα, ακαλαίσθητες και ατυχείς. Μία από αυτές,
για παράδειγμα, όταν προσκάλεσε τον «θεωρητικό της χούντας» Γεωργαλά και συζήτησε μαζί του.
Η χρήση άλλοτε, κάποιων χαμηλής ποιότητας χαρακτηρισμών για συγγραφείς που θεωρούσε
υπερεκτιμημένους, όπως τον Καζαντζάκη. Η εύκολη ανταπόκρισή του σε προσκλήσεις δημοσιογράφων που ήταν φανερό πως, είτε ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις απόψεις του για τηλεθέαση και
προπαγάνδα αλλότριων θέσεων, είτε ήταν εντελώς ανεπαρκείς να διαχειριστούν μια συζήτηση γύρω
από λογοτεχνικά θέματα. Στην αρχή σκέφτηκα πως αυτή ήταν η αχίλλειος πτέρνα ενός ευφυούς
κατά τα άλλα ανθρώπου, έπειτα σκέφθηκα την εύκολη ερμηνεία της ανθρώπινης ματαιοδοξίας που
όλοι κρύβουμε μέσα μας. Μα τώρα που νηφάλια αναλογίζομαι όλες τις παραμέτρους, μέσα από
μία συνολική εικόνα, σκέφτομαι μια διαφορετική ερμηνεία και μ΄ αυτήν το νομίζω καλό να κλείσω αυτήν την μικρή σημερινή αναφορά.
Κάθε δράση προκαλεί μια αντίδραση, κάθε περιορισμός προκαλεί μια απόπειρα διαφυγής. Ο Ρένος κατάλαβε νωρίς πως ένα
σύστημα με θηριώδη μέσα στην διάθεσή του, επιχειρεί να τον
στριμώξει στην γωνία, να αλλοιώσει τις απόψεις του, να τον απαξιώσει με ετικέτες, πολλές φορές ούτε καν λογοτεχνικές. Η αλήθεια είναι πως πάλεψε σταθερά για να κατακτήσει τον δικό του
ζωτικό χώρο, το δικαίωμά του να προστατεύσει την συνείδησή
του, τις αρχές του, τις απόψεις του, την ίδια του την λογοτεχνική
πρόταση. Ο ίδιος παραδέχεται με κάποια μελαγχολία ότι ποτέ
δεν μπορούσε να φανταστεί όταν ξεκινούσε το ταξίδι, μια πορεία δύσκολη, μια μάχη που δεν τελειώνει ποτέ, έναν αποκλεισμό που παραμένει μόνιμος ανεξάρτητα από εποχές, κυβερνήσεις, κοινωνικές αλλαγές. Το πιστεύω βαθιά πως όσο μεγάλωνε, όσο έβλεπε πως τίποτε δεν αλλάζει στην
ουσία, τόσο μεγάλωνε και η πικρία του, η λύπη του για την επικράτηση των αναξίων, ο θυμός του
για την επίπλευση κειμένων και συγγραφέων δίχως ταλέντο, δίχως ποιότητα. Μπορεί οι προσωπικές του μάχες να τον κράτησαν όρθιο, μπορεί να μην κατάφεραν να εξαφανίσουν την σκέψη του
και την άποψή του, όμως ο Ρένος μεγαλώνει, έχει διαγράψει έναν μεγάλο κύκλο, αλλά την ίδια ώρα
διαπιστώνει πως η κοινωνία, η εποχή, οι συνειδήσεις έχουν απομακρυνθεί περισσότερο, η ελπίδα
του πως κάποτε αυτός ο λαός θα πάρει την μεγάλη στροφή μάλλον διαψεύδεται. Είναι ωστόσο τόση η λαχτάρα του να πει την άποψή του, τόσο έντονη η επιθυμία του να δείξει στον κόσμο εκείνα
που πίστευε άξια και γνήσια, που αδιαφορεί για το μέσον επικοινωνίας, ξεχνά πως μια λεπτομέρεια μπορεί να τον τραυματίσει και στο τέλος φτάνει να προκαλεί με όποιο τρόπο, γιατί καταλαβαίνει πως έτσι θα βρεθεί έστω και για λίγο στην περιοχή του αντιπάλου και θα προλάβει να πυροβολήσει. Αυτή είναι κατά την γνώμη μου μια επαρκής ερμηνεία κάποιων άστοχων ενεργειών: Δεν
διστάζει να προβοκάρει τον εαυτό του, να καταφύγει μέσα στον θυμό του σε μια υπερβολή, προ-
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κειμένου να μετατρέψει την περιέργεια που θα προκληθεί, σε όχημα ενός διαλόγου με νέους
όρους.
Όμως οι εποχές έχουν αλλάξει, είναι μια μάχη άνιση και κατά την γνώμη μου ο Ρένος υποτίμησε
την δύναμη των νέων μέσων και υπερτίμησε το κριτήριο του κόσμου, που από καιρό έχει αποδεχθεί και υποκύψει στους μονοδρόμους της συστημικής λογοτεχνίας, στην καθοδήγηση των τηλεοπτικών αστέρων, στην δήθεν πνευματική ηγεσία συγγραφέων που δεν έχουν τίποτα να πουν. Με
άλλα λόγια το εύκολο, το κίβδηλο, το μη γνήσιο, όλα εκείνα που χωρίς υποχώρηση πολεμούσε ο
Ρένος σε ολόκληρη τη ζωή του, είναι σήμερα όχι απλά παρόντα, αλλά κυρίαρχα, η επίσκεψή τους
στις συνειδήσεις δεν είναι συγκυριακή, δεν δικαιολογείται από κάποια οικονομική κρίση – πρόκειται πλέον για αντιλήψεις κοινωνικά και ατομικά αφομοιωμένες, συμπεριφορές παγιωμένες που όσο
περνά ο χρόνος δεν μπορεί να έχει εύκολο αποτέλεσμα καμία προσπάθεια ανατροπής ή έστω αλλαγής τους. Ο Ρένος τα τελευταία χρόνια πριν από τον θάνατό του απέκτησε μία κάποια δημοφιλία μέσα από τις εκπομπές του, ο κόσμος τον αναγνώριζε στον δρόμο, έδειχνε να υποστηρίζει τις
απόψεις του, τον τρόπο που μάχεται, αυτό τού έδινε μια αισιοδοξία πως κάτι μπορεί να αλλάξει,
κάτι είναι εν εξελίξει. Λυπάμαι να πω ότι γελάστηκε, αυθόρμητος ο ίδιος, να πω καλύτερα γνήσιος, πίστεψε τις εκδηλώσεις του κόσμου ειλικρινείς και με βάθος. Ξέχασε πως δεν μιλά σε συνειδήσεις ώριμες, αλλά σε τηλεθεατές – σήμερα χειροκροτούμε μια ατάκα, το επόμενο λεπτό σκύβουμε τη μέση σε άλλο θεό, βρίζουμε την πολιτική ηγεσία, μα όταν μας επισκεφθεί προεκλογικά
και απλώσει το χέρι για χειραψία χαμογελούμε από ευτυχία και αγαλλίαση. Πάντα έτσι ήταν και
κατά βάθος νομίζω πως ο Ρένος το ήξερε, όμως δεν είχε άλλη επιλογή από το να πιστέψει στον
άνθρωπο και στην δύναμη της αλήθειας και της ποιότητας.
Ο Ρένος δήλωνε αναρχικός, κατά την γνώμη μου όμως στάθηκε περισσότερο ένας μεγάλος αιρετικός της λογοτεχνίας, καθώς δεν δίστασε να αμφισβητήσει όλες τις παγιωμένες απόψεις για την αξία
και το βάρος των Ελλήνων κυρίως λογοτεχνών. Δεν πρόκειται για μία απλή αντίδραση σε κάποιο
κατεστημένο, είναι περισσότερο η υπεράσπιση μιάς ποιότητας με βάση πολύ αυστηρά και αμιγώς
λογοτεχνικά κριτήρια. Έγκαιρα διέβλεψε ότι η εξαφάνιση όλων των «προαπαιτούμενων» στην τέχνη, θα ακυρώσει εν τέλει και εκείνα τα λίγα πού είχαν βάρος, βάθος και μοναδική ποιότητα. Αντιστάθηκε σ΄αυτό, όχι μέσα από έναν στείρο συντηρητισμό ή φιλολογικό σχολαστικισμό, αλλά μέσα
από θετική πρόταση, ιδιαίτερη και μοναδική άποψη και πρό πάντων με την υπεράσπιση Ελλήνων
ποιητών πού έζησαν και πέθαναν στο περιθώριο απομονωμένοι και πολλές φορές καταγέλαστοι. Η
ανθολογία ήταν το όπλο του και η δική του λογοτεχνική κιβωτός και δεν είναι υπερβολή να πούμε
ότι μέσα της διασώθηκαν εξαίρετες, ποιητικές κυρίως, φωνές, πού βέβαια στο ευρύ αναγνωστικό
κοινό παραμένουν άγνωστες ή στην καλύτερη περίπτωση υποτιμημένες.
Όπως γράφω και παραπάνω, είναι πολλές οι απόψεις εκείνες του Ρένου με τις οποίες θα μπορούσε
κανείς βάσιμα να διαφωνήσει ή να κρατήσει επιφυλάξεις, έστω να διατυπώσει ερωτήματα και να ζητήσει διευκρινήσεις, όμως το καίριο σημείο κατά την γνώμη μου δεν είναι αυτό, η μεγάλη εικόνα
αφορά κυρίως το κριτικό και το λογοτεχνικό έργο του. Σε μία εποχή πού απουσιάζουν σχεδόν
εντελώς οι αυθεντικές κρίσεις για την λογοτεχνία, σε μία εποχή πού τα κίβδηλα συμπλέουν αρμονικά με τα ουσιώδη, οι φωνές που διατυπώνουν άποψη, πού συγκρούονται και πού αμφισβητούν είναι
περισσότερο απαραίτητες από ποτέ. Θα προχωρούσα μάλιστα κάπως περισσότερο: Αυτές οι
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όποιες αιρετικές φωνές υπάρχουν διαχρονικά στο ελληνικό λογοτεχνικό «σώμα», (κριτικοί, λογοτέχνες, αναγνώστες, μεταφραστές, εκδότες ή ό,τι άλλο), επιβάλλεται να διαβαστούν και να εξερευνηθούν
από την αρχή, σαν μία νέα (σχεδόν παρθενική) βάση διαλόγου γύρω από την τέχνη της γραφής, μα
και της ανάγνωσης.
Η ελληνική λογοτεχνία χρειάζεται από καιρό συνολική επαναξιολόγηση, επανένταξη απόκληρων
κειμένων, πειραματισμό, νέες απορρίψεις, νέες παραδοχές. Όλα αυτά και άλλα τόσα. Σ΄αυτήν την
διαδικασία πού προβλέπεται μακρά και επώδυνη και δεν έχει καν ακόμη ξεκινήσει, η φωνή του Ρένου, (έντυπη και προφορική), μπορεί να παίξει τον δικό της ρόλο – ως ένας οδοδείκτης στην αρχή
ενός δρόμου, πού ακόμη δεν έχουμε σκεφτεί κάν ν’ αρχίσουμε να περπατούμε..

(Η φωτογραφία και το σκίτσο στο άρθρο προέρχονται από την ιστοσελίδα
www.renosapostolidis.gr)

Μέρες
Aπόψ' αδιάθετο το ραντεβού μας
Μείναμε πες ονειροπόλοι...
Σ' ακρόγιαλα ανύποπτα του νου μας
Πως μέσα μας αφρίζουν διαόλοι.

Απόψ' αδιάθετο το ραντεβού μας
Μείναμε, πες, άκαιρο μπόλι...
Στ' ακρόγιαλα τού ημιθανούς πνιγμού μας
Και πέρα μας μακραίν' η πόλη.

(Ντέμης Κωνσταντινίδης, συλλογή εφημερόπτερα, 2015)
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Μιχάλης Ραδηνός: Μια συνομιλία βαδίζοντας στην Ευριπίδου
τής Ελένης Καραδήμα
Διστάζω να ονομάσω συνέντευξη αυτήν την
χαλαρή συζήτηση με τον Μιχάλη Ραδηνό
– περισσότερο έμοιαζε με περιπολία, έτσι που
περπατήσαμε την Ευριπίδου και τα γύρω στενά δεκάδες φορές με έναν καφέ στο χέρι,
(τακτικώς ανανεούμενο), μια ηλιόλουστη μέρα του Νοέμβρη. Δεν τον ήξερα προσωπικά,
μόνο μερικά ποιήματά του με είχαν κεντρίσει,
έτσι όπως τα πρωτόδα στο blog του Μάνου
Τασάκου. Δεν θα γράψω άλλα εισαγωγικά,
δεν θα ήταν άλλωστε χρήσιμα σε τίποτε άλλο
πέρα από την τόνωση του ναρκισσισμού μου.
Η κουβέντα ξεκίνησε κάπου γύρω στις 12 το
μεσημέρι και τέλειωσε νωρίς το απόγευμα.
Εδώ δημοσιεύονται επιλεγμένα σημεία της..

Τι σε γοητεύει σ΄αυτούς τους δρόμους;
εντάξει τα μικρομάγαζα, οι φωνές και
η φασαρία.. φυσικά και μια απίστευτη
βρωμιά.. ποιητικά τι παίρνεις απ΄αυτό
το πανηγύρι;
Υπάρχει κάποιο βότανο πού σάς ποτίζει
ο Τασάκος και βγαίνετε όλοι καρμπόν; Το ίδιο σηκωμένο φρύδι, ο ίδιος σνομπισμός του μεγαλοαστού, σχεδόν μισάνθρωποι..

Δεν το ρωτώ μ΄αυτόν τον τρόπο.. και για να ξέρεις στα Πετράλωνα μεγάλωσα, δεν έχω
τέτοια συμπλέγματα.. απλώς προσπαθώ να καταλάβω αυτήν την εμμονή σου με τον πιο
σκληρό λαϊκό πυρήνα της πόλης..
Δεν υπάρχει καμμιά εμμονή.. μόνο αναζήτηση μιάς γνησιότητας, μιάς αυθεντικής συμπεριφοράς, ενός χαρακτήρα ελάχιστα παραμορφωμένου από μεσολαβήσεις.. δεν αντέχω τους ευφημισμούς, την γλώσσα την νοιώθω μόνο όταν εκφέρεται γυμνή και αφτιασίδωτη.. δεν φτάνω στο
άλλο άκρο, ούτε σε γενικεύσεις του τύπου «όλοι οι αμόρφωτοι γνήσιοι» ή «όλοι οι καλαμαράδες κίβδηλοι».. μην νομίζεις, οι γωνιές πια πού μπορείς ν΄ακούσεις μια γνήσια κουβέντα, μια άποψη πρωτογενή, έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.. εκείνο πού μπορείς ευκολότερα να συναντήσεις είναι ανθρώπινες και πονεμένες ιστορίες γεμάτες από ποίηση..

Τι εννοείς;
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Ο πόνος γεννά ποίηση, ο πόνος είναι η πιο επώδυνη στιγμή μιάς ύπαρξης, η ώρα πού έρχεται κανείς εγγύτερα στον θάνατο, στην θνητότητά του, η ώρα πού δεν προλαβαίνεις να πείς ψέματα ούτε
στον εαυτό σου. Με την έννοια αυτή ο πόνος μπορεί να οδηγήσει σε γνήσια γλώσσα, να πλάσει ένα
ποιητικό υλικό πού μπορώ να το πάρω και να το κάνω στίχους, πεζό, στιχάκι, δεν ξέρω.. δεν συμβαίνει πάντα και δεν έχει πάντα την ίδια ένταση.. πολλοί άστεγοι για παράδειγμα είναι σαν τις πουτάνες στα μπουρδέλα, έχουν πάντα μια ιστορία να σού πούν, αλλά έχουν προλάβει και την έχουν
πλουμίσει με υπερβολές, κοινοτοπίες, ψεματάκια, μπόλικο μίσος πολλές φορές, όχι και τόσο άδικα
βέβαια, αλλά από ένα σημείο και πέρα ακούς μια επανάληψη, έναν επαναλαμβανόμενο πόνο πού
έχει εξαντλήσει την εκτόνωσή του. Από την άλλη υπάρχουν και πολλοί, οι περισσότεροι φτωχοί ή
αδιάφοροι για το χρήμα, που έχουν αναλύσει την ζωή τους, έχουν αυτομαστιγωθεί, το έχουν ξεπεράσει το χθές και έχουν αποδεχθεί την μοίρα τους με μια γαλήνη.. όλο αυτό έχει ένα κάποιο μεγαλείο..

Έχει μεγαλείο η παραίτηση;
Και γιατί να μην έχει; Ακούς κι εσύ όλα αυτά τα μεγαλειώδη και τα ηχηρά; «Το σημαντικό είναι να
σηκώνεσαι όταν πέφτεις, σημασία έχει ο αγώνας και όχι η νίκη, ο επιμένων νικά» και άλλες τέτοιες αρλούμπες; Εντάξει ο αγώνας είναι σημαντικός, αλλά το ίδιο σημαντικό είναι να καταλάβεις πότε σε καταπίνει η ζωή, πότε σε φτύνει στο περιθώριο και πότε πρέπει να σταματήσεις να λαχανιάζεις κυνηγημένος και να αρχίσεις να χαίρεσαι το κάθε επόμενο λεπτό..

Κι αυτό πού λές κλισέ δεν είναι; Πώς θα χαρείς το κάθε λεπτό όταν δεν έχεις ούτε για καφέ,
όταν πρέπει να τρέχεις όλη μέρα για πενταροδεκάρες; Μήπως τελικά όλα αυτά είναι γενικεύσεις και γι αυτό ακούγονται πάντα ψεύτικα και κούφια; Μήπως να βλέπαμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά;
Χωριστά την βλέπω, σιχαίνομαι έτσι κι αλλιώς τις ομάδες, τις μαζικότητες και τις γενικεύσεις, αλλά
όπως και να το κάνουμε υπάρχει πάντα ένας στίχος που θα αγγίξει πέντε δέκα ανθρώπους περίπου
με τον ίδιο τρόπο. Είμαι ο τελευταίος πού θα μιλούσε μπροστά σε ένα κοινό και θα ανέλυε ποίηση, λογοτεχνία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όμως δυστυχώς την ομαδοποίηση δεν μπορείς να την αποφύγεις πάντοτε..

Έχεις πάρει ποτέ μέρος σε παρουσίαση βιβλίου;
Μια φορά.. ένας συγγενής εξέδωσε μια ποιητική συλλογή και παρακάλεσε να είμαι εκεί, είχε και
μια ανασφάλεια, ήταν η πρώτη του εμφάνιση. Τα ποιήματα δεν έλεγαν και πολλά, πρωτόλεια ήταν,
μα ακριβώς γι αυτό είχαν μια αυθεντικότητα. Έπιασα λοιπόν έναν στίχο και άρχισα να μιλώ και να
τον φέρνω από δώ και να τον γυρίζω από εκεί.. το έχω αυτό το κακό, όταν μιλώ είναι σαν να παραμιλώ, ξεχνώ ποιοι είναι απέναντι.. σηκώνω το κεφάλι κάποια στιγμή και βλέπω απέναντί μου κάτι
έκπληκτες φάτσες και μάτια γουρλωμένα.. ειλικρινά δεν θυμάμαι τι έλεγα, αλλά θα πρέπει να απείχε πολύ από εκείνα πού συνήθως ακούγονται σ΄αυτές τις περιπτώσεις..

Ε καλά τώρα, πάλι σε γενικεύσεις πέφτουμε, δεν είναι όλοι όσοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις
το ίδιο..

56

Μα δεν κατηγορώ κανέναν, δεν μιλώ για σωστό ή λάθος, απλώς νιώθω πολύ μακριά από όλο αυτό
το πανηγύρι που επιβάλλει να λές τα ίδια πράγματα για όλους, να φέρεσαι με κάποιον τρόπο εξεζητημένα ατημέλητο, να καμώνεσαι και να παριστάνεις κάτι πού δεν είσαι.. ή για να το πώ καλύτερα και λιγότερο υποκειμενικά, κάτι που στην ουσία δεν υπάρχει καν και σίγουρα δεν υπάρχει στην
λογοτεχνία και στο κείμενο.. άλλωστε ποτέ δεν κατάλαβα την νοοτροπία της μασημένης τροφής,
γενικώς του ακροατηρίου. Εάν αγαπάς την λογοτεχνία κτύπησε τον κώλο σου κάτω και προσπάθησε να την καταλάβεις, έτσι κι αλλιώς κι αυτός πού θα μεσολαβήσει, ο λεγόμενος κριτικός ή φιλόλογος, την δική του άποψη θα μεταδώσει, θα σε καθοδηγήσει στην δική του προκατάληψη..

Ε! και τι κάνουμε δηλαδή; Απόλυτος υποκειμενισμός; Καμία κρίση, καμία αξιολόγηση;
Το εντελώς αντίθετο. Μόνο που η αξιολόγηση και η κρίση δεν θα γίνει μέσα από ένα κατεστημένο
που αναπαράγει τα ίδια και τα ίδια ή επιβάλλει μία ορισμένη φόρμα ως το απαύγασμα της λογοτεχνίας... γνήσια ποίηση δεν θα υπάρξει εύκολα εάν δεν υπάρξουν γνήσιοι αναγνώστες και γνήσιοι
αναγνώστες είναι εκείνοι πού έχουν παιδευτεί για να αποκτήσουν κρίση, άποψη, γνώμη και αμφιβολίες..

Παιδεία λοιπόν ως προϋπόθεση..
Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πού να μπορεί να γεννήσει μια νέα λογοτεχνική ή ποιητική γενιά με αξιώσεις, με λόγο έντονο, με κείμενα γερά πού να έχουν ποιότητες. Μην φανταστείς ότι το πρόβλημα
είναι σημερινό..

Και μέχρι τότε;
Μέχρι τότε γινόμαστε σαν τους κυνηγούς πεταλούδας.. ψάχνουμε τον έναν, τον καλό, τον αξιόλογο
στίχο, τον καλό ποιητή, το καλό κείμενο και για να το βρούμε μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε για χρόνια, δεν υπάρχει άλλος τρόπος δυστυχώς..

Για δες την αφίσα, ποιητική εκδήλωση αύριο.. τον ξέρεις τον ποιητή;
Τον ξέρω, μην πάς, θα χάσεις τον χρόνο σου..

Αναζητάς καθόλου την λογοτεχνία στο διαδίκτυο;
Πότε πότε μετά μανίας, άλλοτε πάλι μεσολαβούν μεγάλα κενά. Δεν χάνεις και τίποτε από δαύτους.. οι περισσότεροι νομίζετε ότι με την τεχνολογία άνθησε και η λογοτεχνική δημιουργία, αλλά
στην πραγματικότητα δεν άλλαξαν και πολλά από παλιά. Και τότε όλοι έγραφαν ποίηση, απλώς
δεν υπήρχε το facebook και την έκρυβαν στα συρτάρια τους.. υπήρχε βέβαια και μια πολύ μεγαλύτερη αυτογνωσία και συστολή, δεν έβγαινε ο καθένας που είχε γράψει μία σάχλα να την διαβάζει
στις παρέες και στα καφενεία..

Σ ακούει κανείς και νομίζει ότι έχεις κατακτήσει τον ποιητικό Όλυμπο, ανάξιος ο ένας, αμελητέος ο άλλος..
Μα δεν κρίνω ως κριτικός ή γραφιάς, κρίνω ως αναγνώστης. Κι έπειτα τι νομίζεις ότι επέφερε όλη
αυτή η πληθώρα στίχων και κειμένων χωρίς καμία κρίση, δίχως καμία σοβαρή αξιολόγηση; Το
μόνο πού κατάφερε ήταν να γίνουν όλα ένας χυλός, ανάμεσα στα ανάξια να χαθούν και τα άξια και
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να παραμορφωθεί ολωσδιόλου το κριτήριο του κόσμου, όσο είχε απομείνει δηλαδή.. με την
τεχνολογία ο καθένας το νόμισε εύκολο να βρεί τα δικά του δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας,
αλλά στην πραγματικότητα χάθηκε πολύ ευκολότερα μέσα σε ένα χάος όπου το καλό είναι αξεχώριστο, ενωμένο στενά με το ψεύτικο. Το τραγικό είναι ότι ένα μέσον πού θα μπορούσε να
κερδίσει πολύ ποιοτικό χρόνο στον χρήστη του, έχει καταπιεί και τις τελευταίες δημιουργικές
ενασχολήσεις, έχει βουλιάξει τον κόσμο μέσα σε μία εκσυγχρονισμένη ηλεκτρονική έκδοση του
καναπέ..

Αυστηρός είσαι.. μήπως νομίζεις ότι παλιότερα οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν μέσα στο σπίτι με ένα βιβλίο στο χέρι; Στημένοι στην τηλεόραση ήταν..
Αυτό ακριβώς λέω, η τεχνολογία είναι πραγματικά μια επανάσταση στην διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά δεν μεταφράζεται αυτόματα σε πρόοδο όταν μιλάμε για πολιτισμό, ποίηση
ή τέχνη γενικότερα. Μόνο πού τώρα τα πράγματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα από τον παλιό
καναπέ, γιατί δημιουργείται πολύ ευκολότερα η ψευδαίσθηση της δημιουργίας, της κοινωνικής
επαφής, της φιλίας, της επικοινωνίας, της συγγραφής. Έχουμε φτάσει σε έναν γιγαντιαίο ευφημισμό, όπου όλα έχουν αναδυθεί στην επιφάνεια γιατί πρέπει να είναι ορατά από όλους, όλοι πρέπει να παρακολουθούν και την τελευταία μας κίνηση, όμως και όλοι είναι ανυπόμονοι γιατί η
οθόνη δεν μπορεί να περιμένει αιωνίως, είναι θηρίο αδηφάγο, εάν δεν ανεβάσεις αμέσως τον
στίχο στο facebook, θα το κάνει ο
επόμενος, εκείνος θα πάρει όλα τα
likes, πρέπει να είσαι ταχύς, δεν έχει
σημασία τι θα γράψεις, η ποιότητά
του, η επεξεργασία και προετοιμασία
του..

Άρα, τι λέμε τελικά; Ποια είναι η
σταθερά, η ουσία της λογοτεχνίας
που δεν αλλάζει με τήν συγκυρία; Τι
ενώνει τον Καβάφη ας πούμε με τον
Σαίξπηρ ή την Καρέλλη με τον
Ρεμπώ;
Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Ακούω πολλές φορές μεγαλοστομίες από συγγραφείς για την
έμπνευση, την επιφοίτηση, την διακειμενικότητα.. άκου τώρα ορολογία, τέλος πάντων, δεν είναι
της ώρας. Εκείνο πού καταλαβαίνω εγώ είναι πως οι δυνατές ποιητικές φωνές είναι πάντα ένας
καθρέφτης μιάς πολύ ισχυρής συνείδησης ή έστω μιάς ευρύτατης παιδείας. Ξέρεις, είχα πάντοτε
ένα πρόβλημα με την αποστήθιση. Διάβαζα, διάβαζα, διάβαζα συγγραφείς από εδώ και από εκεί, αλλά όταν ερχόταν η ώρα να θυμηθώ μια φράση, ένα τσιτάτο.. τίποτα! Κενό.. το κουβέντιαζα λοιπόν κάποτε με έναν άγνωστο, μα πολύ καλό πεζογράφο και μού είπε το εξής: «Μην σκάς,
οι λέξεις είναι εκεί στο βάθος της ψυχής σου γαντζωμένες, δεν δραπετεύουν, δεν ξεθωριάζουν, δουλεύουν
αθόρυβα και αλλάζουν το εντός σου. Χωρίς να το καταλάβεις επηρεάζουν την σκέψη σου, την ομιλία σου,
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την συνείδησή σου..». Είχε απόλυτο δίκιο, όταν βλέπω τον εαυτό μου χρόνια πριν, καταλαβαίνω την
διαφορά. Είναι λάθος αυτό πού λένε ότι η λογοτεχνία δεν αλλάζει τον κόσμο..

Μπορεί ένας ποιητής να καταλάβει πώς είναι ποιητής;
Ο συγγραφέας δεν είναι ιδιότητα, δεν είναι επάγγελμα και κυρίως δεν είναι κάτι πού μπορείς να το
μετρήσεις πάνω σου, να το αποτιμήσεις. Είναι περισσότερο μια ανησυχία της συνείδησης, μια υπαρξιακή αγωνία πού ψάχνει την έκφρασή της. Ποτέ δεν πίστεψα ότι γράφω καλά ποιήματα,
άτεχνα τα βρίσκω, πολλές φορές πομπώδη ή ρηχά, πραγματικά απέχω πολύ από την ακριβή
έκφραση μιάς σκέψης, ενός συναισθήματος..

Δεν μας βοηθά και πολύ αυτή η άποψη..
Ε, καλά, δεν μπορώ να πώ κάτι παραπάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Πραγματικά είμαι και λίγο τεμπέλης. Για μένα ο κάθε γραφιάς χρειάζεται ώρες για να φτάσει να πεί κάτι το σημαντικό, κάτι πού
θα αγγίξει κάποιον τρίτο, τέλος πάντων να εκφράσει τη πιο γυμνή αλήθεια σε έναν στίχο, σε μια
φράση.. δυστυχώς δεν έχω την υπομονή, ούτε τις αντοχές.. γνώρισα ποιητές πού έφαγαν δέκα χρόνια από την ζωή τους για να ολοκληρώσουν ένα ποίημα, ε! αυτό εγώ δεν το αντέχω, γράφω σε ελάχιστο χρόνο και μετά δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα, βγήκε αυτό πού ήθελα να πώ και τέλειωσε,
σπάνια μπορώ να κάνω διορθώσεις ή αλλαγές..

Κι όμως, ο Καβάφης για παράδειγμα έτσι δούλευε, υπάρχουν ποιήματά του πού πράγματι πήραν δέκα χρόνια για να τελειώσουν..
Μπράβο του, αλλά επειδή εγώ οπωσδήποτε δεν διαθέτω στο ελάχιστο, ούτε το ταλέντο του ούτε
την ευφυία του, δεν θα ξεκινήσω να μαραζώνω σε ένα γραφείο για ένα αβέβαιο αποτέλεσμα.. θαυμάζω τους εμμονικούς ανθρώπους, νομίζω τους έχουμε ανάγκη να βρίσκονται εκεί, να αποτελούν
αξεπέραστα σημεία αναφοράς, κάτι σαν οδοδείκτες, αλλά δεν είμαι από αυτήν την πάστα..

Τα ποιήματά σου είναι πάντα σκοτεινά.. όχι, κάτσε δεν είναι η σωστή λέξη, καλύτερα να πώ
μηδενιστικά. Δεν πρόκειται απλά για μια μελαγχολία πού έχουν πολλοί ποιητές, αλλά μια πίστη στην ματαιότητα..
Έτσι νιώθω τα τελευταία χρόνια και έτσι μού βγαίνει σε στίχους, δεν ξέρω εάν αύριο κάτι θ’ αλλάξει. Δεν είμαι επαγγελματίας πεσιμιστής, εάν μάλιστα είναι κάτι πού δεν αντέχω είναι οι ιδανικοί
αυτόχειρες. Κλάμα, γκρίνια και μιζέρια χωρίς να είναι αιχμηροί, χωρίς να εντοπίζουν το πιο σκοτεινό σημείο ή έστω να δίνουν μια νέα ματιά στα πράγματα. Φθηνός καρυωτακισμός. Από την
άλλη δεν βλέπω γύρω κάτι πού δικαιολογεί μια διαφορετική σκέψη. Ίσως αν είχα ξεκινήσει να γράφω το ΄50 να ήταν διαφορετικά..

Γιατί τι είχε το ΄50 πού να δικαιολογεί αισιοδοξία; Φτώχεια και καρπαζιά..
Ναι, αλλά είχε και κείνο πού εμένα τουλάχιστον μού λείπει σήμερα περισσότερο απ΄όλα, την γνησιότητα, την ασφάλεια τού λόγου πού αντιστοιχούσε σε πράξεις, το κίβδηλο και η ψευτιά ήταν τότε
δακτυλοδεικτούμενα, ο απατεώνας ή ο δήθεν δεν επιβίωνε εύκολα, ήταν γραφικός ή επικίνδυνος..
για να το πώ αλλιώς, ο ευφημισμός στις συνειδήσεις ήταν τότε ένα σπάνιο φαινόμενο, ο λόγος και
οι λέξεις ήταν πολύ κοντά με την ψυχική διάθεση, την καθημερινή πράξη, τον τρόπο ζωής..
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Ήταν και η εποχή βέβαια του άσπρου μαύρου, δεν υπήρχαν αποχρώσεις, ή από δώ θα ήσουν
ή από κεί..
Το περιορίζεις στα πολιτικά, αλλά εγώ σού μιλώ για το ανάστημα των συνειδήσεων, το αίσθημα
εμπιστοσύνης στην επικοινωνία με τον διπλανό σου. Δεν τα εξιδανικεύω, αλλά πιστεύω ότι ακόμη
και σε συνθήκες ακραίας κρίσης, η ανάγκη για έναν στοιχειώδη κώδικα αξιών είναι τεράστια και
απαραίτητη για την επιβίωση..

Για αναρχικό πάντως σε βρίσκω κάπως συντηρητικό..
Δεν το καταλαβαίνω αυτό.. είναι συντηρητισμός το να πιστεύω στο κοινό νόημα των λέξεων; Σε
έναν κώδικα πού θα μας επιτρέπει να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε επάνω στο ουσιώδες και στο
άξιο; Ενώ δεν είναι εντελώς αποκρουστική η επικράτηση τής φλυαρίας; τού τίποτα; τού χαμένου
χρόνου επάνω στα αυτονόητα, σε κείμενα
πού δεν λένε τίποτα, σε επικοινωνία μονολόγων; Το βλέπεις ότι πια στην Ελλάδα
δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε
στην αφετηριακή ορολογία για μία συζήτηση;

Για κάποιους αυτός είναι ο ορισμός της
δημοκρατίας και μιάς πολύχρωμης κοινωνίας..
Εάν όμως επιμένετε να θέλετε μια συνεκτική κοινωνία, καλό είναι να δημιουργήσετε
συζεύξεις. Κάποτε αυτό ήταν εύκολο γιατί επικρατούσε η ακροδεξιά λογική. Η εκκλησία αγκαλιά
με το αυταρχικό κράτος και το κράτος αγκαλιά με την οικογένεια και το σχολειό. Η μεγαλύτερη
πρόκληση της αριστεράς στα χρόνια τής νομιμότητας ήταν να δημιουργήσει ενώσεις μέσα στην
κοινωνία με εντελώς διαφορετική λογική.. έννοιες πού φώναζε για χρόνια, όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση θα μπορούσε να τις μεταφράσει άμεσα σε παραδείγματα. Εγκλωβίστηκε
όμως σε μία λογική που άρχιζε και τελείωσε στην οικονομία και στις συντάξεις.. στην ουσία παραιτήθηκε από τα δύσκολα, από τους νέους δρόμους πού έπρεπε να περπατήσει, διάλεξε τα συμβατικά, έτσι όμως δεν δίνεις ελπίδα ή παιδεία και το κυριότερο δεν διαμορφώνεις διαφορετικές συνειδήσεις με άλλες προτεραιότητες..

Γιατί δεν προσπαθείς να εκδώσεις ένα βιβλίο με τα κείμενά σου;
Έχω μία μικρή θεωρία, μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και ένα τίποτα. Εκείνο πού κρατά
ένα κείμενο δυνατό και αιχμηρό είναι το απέναντι, η κριτική ματιά, η αμφισβήτηση ακόμη και σε
κείνα πού δείχνουν σωστά και άρτια. Ο μεγάλος εχθρός μιάς τέτοιας δυνατής ματιάς είναι η ρουτίνα, το βόλεμα, η επανάπαυση σε έναν συστημικό ρυθμό πού καθορίζεται από τρίτους. Η ένταξη σε
ένα σύστημα είναι αναπόφευκτο ότι θα επιφέρει ανταλλάγματα, ένα πάρε δώσε, μια συναλλαγή όχι
απαραίτητα οικονομική, μια άμβλυνση στις αντιστάσεις της συνείδησης. Ε, από εκείνη την ώρα το
μάτι δεν παρατηρεί το ίσιο, το αυτί δεν ακούει τα ψιθυριστά, το στόμα σκέφτεται πριν να μιλήσει
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και το χέρι αποκτά μια αμηχανία πάνω από το λευκό χαρτί. Δεν μού αρέσει να νιώθω αμηχανία..
όταν κάποτε γεράσω πολύ και δεν μπορώ πια να γράφω ίσως και να σκεφτώ μια έκδοση..

Δεν φοβάσαι τον θάνατο;
Πολύ και ιδιαίτερα τον μακρόσυρτο αλλά δεν νομίζω ότι έχω επιλογή. Έχασα πολλούς φίλους,
συγγενείς.. και φυσικά θα συνεχίσω να τους χάνω ώσπου να χάσουν κι εκείνοι εμένα. Ο θάνατος
είναι φυσικά μια απόλυτη έννοια, αλλά χαίρομαι πολύ πού υπάρχουν συγγραφείς που εξακολουθούν να ψάχνουν την ποιητική του, το σκοτάδι του και κυρίως τις συνέπειες σ’ εκείνους πού μένουν
ακόμη ζωντανοί. Νομίζω είναι αυτή είναι η πιο γνήσια εκδοχή της σισύφειας πορείας, να επιμένουμε να δίνουμε μία σκληρή μάχη με βέβαιη την ήττα εκ των προτέρων..

Πώς σού φαίνεται πού σήμερα όλοι δημοσιεύουν ποίηση και γενικότερα κείμενα στο διαδίκτυο; Καταιγισμός..
Στο είπα και παραπάνω, πρόκειται για μία χαοτική κατάσταση και νομίζω χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν λέω πώς είναι κακό να υπάρχει ένα βήμα ανέξοδο και εύκολο για τους γραφιάδες, αλλά
εμένα η εντύπωση πού μού δίνεται από όλο αυτό είναι εικόνα εκατομμυρίων παράλληλων μονολόγων, μια Βαβέλ πού δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τις καλές ποιότητες, εκείνα πού αξίζουν να συζητηθούν, να επηρεάσουν, να μείνουν στον χρόνο…

Υπάρχει η άποψη από παλιά πώς ό,τι αξίζει θα διασωθεί αυτομάτως..
Από τις πιο ηλίθιες απόψεις πού όμως δυστυχώς έχουν περάσει σε έναν λαό μοιρολατρικό και πού
αρέσκεται να πιστεύει ότι ο χρόνος είναι ένας μεταφυσικός θεός πού αποκαθιστά τις γήινες αδικίες,
κάτι ανεξάρτητο από τις ανθρώπινες επιλογές και πράξεις. Πραγματικά αυτή η άποψη είναι ένα
μεγάλο άλλοθι πού δικαιολογεί με επάρκεια την παθητικότητα, σαν να είναι ο χρόνος ένας απόλυτος κριτής λογοτεχνικής αξίας και ποιότητας..

Τώρα βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι συγγραφείς διαβάζονται για αιώνες κάτι πρέπει να λέει
για την αξία τους..
Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Ξέρεις, κάποτε θα πρέπει να ξεσκονίσουμε από πάνω μας την υποκρισία και την άκριτη αποδοχή όσων κληρονομήσαμε. Να στο πώ αλλιώς.. ακόμη και οι πιο σημαντικοί συγγραφείς πρέπει από καιρό σε καιρό να ανακαλύπτονται από την αρχή, να διαπιστώνουμε
από την αρχή τις ποιότητές τους, να επιβεβαιώνουμε την επιρροή των κειμένων τους. Ρώτησε εκατό ανθρώπους σήμερα για τον Ντοστογιέφσκι.. και οι εκατό θα σού πούν ότι πρόκειται για μεγάλο
συγγραφέα, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι από αυτούς αντιλαμβάνονται το γιατί ή έχουν το κουράγιο
να διαβάσουν τα έργα του προσεκτικά. Κι όμως ο Ντοστογιέφσκι είναι πράγματι σημαντικός, μόνο πού οι περισσότεροι το αποδέχονται γιατί έτσι το παρέλαβαν και όχι γιατί το ανακάλυψαν οι
ίδιοι..

Εάν τα βλέπεις όλα τόσο στραβά γιατί συνεχίζεις και γράφεις; Θα μπορούσες κι εσύ ν’ αφεθείς στο ρεύμα, να πάψει να σε τρώει αυτή η ανησυχία πού τρώει κάθε συγγραφέα..
Γράφω γιατί δεν έχω άλλη θεραπευτική γωνιά για τούτη την ανησυχία που αναφέρεις, δεν βρίσκω
άλλο τρόπο να επιβιώσω με μία στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Σε κάθε βήμα μου σε τούτη τη χώρα θα
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πρέπει να συμβιβάζομαι λιγότερο ή περισσότερο για να ζήσω, ακόμη και η επαφή με φίλους περιλαμβάνει πράγματα πού δεν λέγονται, για να βγάλω ένα μεροκάματο θα πρέπει να υπακούω σε κανόνες πού δεν έφτιαξα εγώ, στην ουσία δεν μπορώ να είμαι πουθενά ο εαυτός μου σε απόλυτο βαθμό, αυτήν την γνησιότητα την πετυχαίνω μόνο την ώρα πού γράφω.. πολλοί νομίζουν ότι η γραφή
είναι μια επιθετική κίνηση, αλλά για μένα είναι ένα τελευταίο οχυρό, ένα αμυντικό έργο, δεν απευθύνεται προς τα έξω..

Ένα σχόλιο για την κρίση..
Δεν υποτιμώ την λαχτάρα των ανθρώπων να ζήσουν αξιοπρεπώς, να πάψουν να σκέπτονται το πώς
θα τα βγάλουν πέρα οι ίδιοι, πώς θα φτιάσουν το οικονομικό μέλλον των παιδιών τους.. απλώς πιστεύω ότι για δεκαετίες κτίσαμε τις ψυχές μας επάνω σε μια απίστευτη οικονομολατρεία, εξορίσαμε κάθε τι άλλο πού δεν είχε χρησιμότητα πρακτική, πού δεν μπορούσε να μεταφραστεί σε χρήμα.
Ήταν μία τακτική που για λίγα χρόνια απέδωσε, αλλά όταν το χρήμα ξεκίνησε να λιγοστεύει ή να
λείπει, αποκαλύφθηκε όλη η γύμνια, όλη η πνευματική φτώχεια, δεν υπήρχε δίχτυ ασφαλείας από
κάτω πού θα μπορούσε να αντισταθμίσει τα πράγματα. Πέρασαν και θα περάσουν κι άλλες χώρες
οικονομικά προβλήματα, όμως πολλές από αυτές διαθέτουν ενσωματωμένα αποθέματα σκέψης,
συμπεριφοράς, πολιτισμού, ξέρουν να ζούν με λίγα ή πολλά. Στην Ελλάδα εάν δούμε εδώ παραπάνω την Ερμού άδεια από κόσμο στα μαγαζιά, μάς πιάνει μια εθνική μελαγχολία, νομίζουμε ότι δεν
υπάρχουμε πια μόνο με μια απλή βόλτα, επιβεβαιώνουμε την ύπαρξή μας μόνο όταν μπορούμε να
είμαστε καταναλωτές συνεχώς και αδιαλείπτως.. είναι μια διαδικασία χωρίς τέλος, τόσο ματαιόδοξη και όπως αποδείχθηκε απόλυτα επισφαλής και καταστροφική για την ίδια την ύπαρξη..

Ίσως και να είναι έτσι, κάποτε αυτό όμως θα αλλάξει έστω κι αναγκαστικά..
Τίποτε δεν θ’ αλλάξει, τουλάχιστον άμεσα, γιατί σχηματίσαμε μια κοινωνία προσανατολισμένη απόλυτα προς την σύνταξη και όχι την δημιουργία, το αύριο δηλαδή και όχι τοι τώρα, αυτό έχει πια
περάσει στο dna μέσα από πολλές γενιές, η αποτοξίνωση νομίζω δυστυχώς ότι θα χρειαστεί ανάλογο χρόνο, δεν γίνονται αυτόματα αυτά με νόμους και καλές προθέσεις..

Ποια είναι η προσωπική σου ουτοπία, το όνειρο πού σε κρατά όρθιο στην ζωή;
Μια κοινωνία αδούλωτη, πρόσωπα ανήσυχα και δημιουργικά, άνθρωποι ευγενείς πού δημιουργούν
αξίες με την σκέψη τους.. τίποτα σπουδαίο ή καινούριο, μα και τίποτα πού να πιστεύω πώς θα ζήσω
για να το δώ..

( Η επιλογή αποσπασμάτων από την συνέντευξη έγινε με αποκλειστική ευθύνη της Ελένης
Καραδήμα, όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο τού ΕΛΙΑ. Το πορτραίτο στην
πρώτη σελίδα δεν είναι του Μιχάλη Ραδηνού, απλώς ό,τι κοντινότερο στην φυσιογνωμία του,
καθώς ο ίδιος αρνείται να φωτογραφηθεί)
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Το διήγημα έχει ευπρόσωπη παρουσία στην ελληνική λογοτεχνία, ίσως καλύτερη ακόμη και από το μυθιστόρημα. Αναδημοσιεύουμε σήμερα το διήγημα «Ο ντεντέκτιβ» του Δημήτρη Χατζή, πού αν και ολιγογράφος άφησε πίσω του έργο με σημαντικές ποιότητες σε μορφή, αλλά βέβαια κυρίως σε περιεχόμενο. Το
συγκεκριμένο διήγημα αξίζει να διαβαστεί προσεκτικά, φυσικά για την ίδια την απόλαυση του κειμένου και
της άξιας λογοτεχνίας, θα έλεγα όμως ότι επιπλέον προσφέρει και μία εκπαίδευση σε όποιον φιλοδοξεί να
ασχοληθεί με την συγγραφή. Δεν είναι μόνο η γλώσσα, η θεματική, η αλληγορία, η μελέτη χαρακτήρων
και συμπεριφορών, είναι επιπρόσθετα και ένα μάθημα για την οικονομία κειμένου και την ισορροπία στους
αφηγηματικούς του χρόνους. Επιφανειακά είναι μία υποτυπώδης αστυνομική ιστορία πού ξεκινά να διαβάζει κάποιος ανάλαφρα, μα στην πορεία βαραίνει, όπως ακριβώς βαραίνει με τα χρόνια και η ζωή των ηρώων πού πρωταγωνιστούν. Η αρχική φωτεινή εικόνα σκουραίνει σελίδα με την σελίδα για να καταλήξει σε
έναν απότομο επίλογο κατά την γνώμη μου εξαιρετικό, από εκείνους πού μένουν στο μυαλό και σημαδεύουν συνειδήσεις. Ο στενός μικρόκοσμος τής επαρχίας ξαφνικά ανοίγει και πετάγεται ένα μήνυμα ουμανιστικό, πού αγκαλιάζει την κτίση ολάκερη..
Μ.Τασάκος

Δημήτρης Χατζής, "Ο ντεντέκτιβ", Το τέλος της μικρής μας πόλης (Διηγήματα),
Αθήνα, εκδ. Κείμενα, 1988, σσ. 99-121., αναδημοσιευμένο από τον ιστότοπο
http://www.mikrosapoplous.gr/extracts/mathisis/71b.html

Ό

μορφα είναι και δω σε τούτη τη μικρή πολιτεία, μια κωμόπολη στην ελληνική
επαρχία. Τα βουναλάκια τριγύρω, τα ποταμάκια, τα λουλουδάκια... Και το δίκιο τό 'χετε βέβαια εσείς, πέρα για πέρα, κύριε Θόρτον Γουάιλντερ. Τι ωραία
που την επαραστήσατε εσείς τη ζωή γενικώς της μικρής πολιτείας σε κείνη την
ξακουσμένη σας τη "Μικρή μας πόλη". Τη διαβάσαμε και την είδαμε και μεις στο θέατρο στην
Ελλάδα και έχετε βέβαια δίκιο πως τίποτε ποτέ δε συμβαίνει. Όλα κυλούν ειρηνικά κι ισορροπημένα μέσα στην αδιατάρακτη αρμονία της πατροπαράδοτης τάξης. Το πρωί έρχεται ο γαλατάς. Σε λίγο πουλάν τις εφημερίδες. Το μεσημέρι τελειώνουνε τα σκολειά και τα παιδάκια γυρίζουν χαρούμενα και πεινασμένα στο σπίτι. Τ' απόγεμα, τα κορίτσια βγαίνουν περίπατο. Οι μητέρες, οι γιαγιάδες, οι θειάδες κάθονται στα παράθυρα, στα μπαλκόνια τους με τις γλάστρες,
κεντούνε, θυμούνται. Οι άντρες είναι στις δουλειές τους τις τίμιες. Κάποτε, κάποιος πεθαίνει αυτό κακό. Πάμε όλοι στο νεκροταφείο- μα να, που πάλι δεν χάθηκε τίποτα. Έρχονται τόσες
εκεί, στέκονται δίπλα μας ολοζώντανες οι ψυχές των αγαπημένων νεκρών μας κι αν τύχει να
βρέχει, μπαίνουνε κι αυτές κάτω απ' τις ομπρέλες π' ανοίγουμε -να μη βρέχονται- και μιλούνε
μαζί μας, τόσο νοικοκυρεμένα, τόσο λογικά, για τις δουλειές μας πρώτα-πρώτα, πώς πάνε, για
τα κορίτσια μας, που μεγάλωσαν πια, γίναν γυναίκες και πρέπει να τα παντρέψουμε...
Και τίποτε άλλο ποτέ δε συμβαίνει. Μήτε εκεί, σε σας, στη φημισμένη μικρή σας πόλη. Μήτε
εδώ, σε μας, στη φτωχή κωμόπολη τη δική μας...
Ένα πρωί σε μας, αυτή την αδιατάρακτη γαλήνη της αρμονικής κι ισορροπημένης ζωής μας
την τάραξε κάπως η εξαφάνιση του Συρεγκέλα. Όχι πως ήτανε και τίποτα σπουδαίο. Απλούστατα, οι μαγαζάτορες του μοναδικού της εμπορικού δρόμου, που τον είχαν συνηθίσει να βρί-
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σκεται πάντοτε εκεί, σαν χτύπησαν κι οι εννιά στο ρολόι του δημαρχείου και δε φάνηκε νά
'ρχεται, άρχισαν ν' αναρωτιούνται τι να έγινε τάχα. Σκεφτήκανε μην αρρώστησε και στείλαν ένα
παιδί να κοιτάξει και στο κατώι που κοιμόταν. Δεν ήταν. Απορέσαν. Και το μεσημέρι που πέρασε απ' το παζάρι, τό 'πανε για καλό και για κακό στον αστυνόμο, τον ανθυπομοίραρχο της
χωροφυλακής -μεγαλύτερον δεν είχαμε εμείς στην κωμόπολή μας.
Επιτόπια εξέταση έδειξε πως ο Συρεγκέλας δεν πήγε τη νύχτα καθόλου στο κατώι του. Επακολούθησε τότες, έρευνα επισταμένη. Και δεν έδωσε κι αυτή αποτελέσματα αξιόλογα. Ο Συρέγκελας, ως τις έντεκα την περασμένη νύχτα, ήταν στο συνηθισμένο του κρασοπουλειό, στη βορινή άκρη της κωμόπολης κι έπινε ήσυχα-ήσυχα τα κόπια της μέρας, όπως πάντα. Από κει και
πέρα, τα ίχνη του χάνονται. Κι από κει και πέρα, κανένα φως στην υπόθεση.
Έρημος και πεντάρφανος άνθρωπος, φιλήσυχος, μαραμένος και σιωπηλός, χωρίς νά 'ναι καθόλου παράξενος, χαζός ή τρελός, έκανε από χρόνια το θεληματάρχη και μικροβαστάζο στο παζάρι, τρέχοντας όπου τον φώναζαν να βοηθήσει, πηγαίνοντας όπου τον στέλνανε και ξαναγυρνώντας αμέσως στο πόστου του -κι απ' αυτό και τα παρατσούκλι, που κάλυψε τ' όνομά του, όσο
που ξεχάστηκε ολότελα και κανένας δεν το 'ξερε κι απόμεινε Συρεγκέλας. Μ' αυτά που του δίνανε για τον κόπο του, μπορούσε να τρώει το μεσημέρι ένα πιάτο φαΐ στα μαγέρικα στο παζάρι
και με τα ρέστα να πίνει και να μεθάει το βράδυ, στο ίδιο πάντα κρασοπουλειό, μεθυσμένος να
φεύγει πάντα στις έντεκα, για να κοιμηθεί στο κατώι του και να βρίσκεται το πρωί με την ώρα
του στο παζάρι.
Πού μπορούσε λοιπόν νά 'χε πάει και χάθηκε; Νά 'φευγε από την πόλη τους -και γιατί να φύγει
κρυφά; Νά 'κλεβε, να σκότωνε κάποιον, θα μαθευόταν. Να πέθανε πάλι -και πού θα πήγαινε
λοιπόν να πεθάνει; Με κανέναν τρόπο δεν μπορούσαν να βρουν τι απέγινε. Και μόνο σαν πέρασαν οι μέρες της φούριας, τα παιδάκια στη βορινή άκρα της κωμόπολης ανακάλυψαν τι απόγινε
ο Συρεγκέλας. Εκεί, σ' αυτή τη γειτονιά, πού 'τανε και το κρασοπουλειό το δικό του, λίγα βήματα παραπέρα, ανοιγόταν μια πλακόστρωτη πλατεία μ' ένα πηγάδι στη μέση. Το πηγάδι είχε
ξεραθεί, δεν το χρησιμοποιούσανε πια κι επειδή τα παιδάκια της γειτονιάς παίζαν όλη μέρα
στην πλατεία, τού 'χαν βάλει ένα ξύλινο σκέπασμα και το στερέωσαν όπως μπορούσαν καλύτερα πάνω στο χαμηλό φιλιατρό του, να μη πέφτουνε μέσα τα παιδάκια και γίνονται εκείνα τα
δραματικά πράματα που διαβάζουμε στη "Φόνισσα" κι άλλα διηγήματα του Παπαδιαμάντη
μας.
Τα παιδιά λοιπόν βρήκανε σπασμένο το ξύλινο σκέπασμα πού 'ταν και σαπισμένο. Δε δώσανε
σημασία. Μα τις κατοπινές μέρες μια δυνατή μυρουδιά τα τράβηξε κατά κει κι όλο κοιτούσανε
μέσα -τι νά 'χε πέσει. Τα είδανε κι οι μεγάλοι να σκύβουν συνέχεια στο πηγάδι, πήγαν, βρήκαν
σπασμένο το σκέπασμα, τους έπνιξε η μυρωδιά -όλα φανερωθήκανε τότες. Μέσα στο πηγάδι
κειτόταν ο Συρεγκέλας. Νεκρός ο φουκαράς τόσες μέρες τώρα.
Νέο κύμα συγκίνησης, μεγαλύτερο. Ήρθε τότε κι ο εισαγγελέας από την πρωτεύουσα του νομού, ένας δικαστής, ένας γιατρός, ήρθε κι ο διοικητής της χωροφυλακής, η ανάκριση ξανάρχισε, τραβούσε μέρες και παραπέρα δεν πήγε από κει που σταμάτησε κι ο δικός μας ο αστυνόμος. Αποκλείστηκε απ' όλους η αυτοκτονία. Ήταν ολοφάνερο πως αν ήθελε να σκοτωθεί δε θα
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πήγαινε σ' αυτό το πηγάδι, τόσο ρηχό. Μα κι αν ήθελε με κάθε τρόπο εκεί σ' αυτό να πνιγεί,
μπορούσε να τραβήξει πρώτα το σκέπασμα, καμία ανάγκη δεν ήταν να το σπάσει το κεφάλι του
για να πέσει μέσα -αφήνουμε βέβαια που κι η αυτοκτονία είναι προνόμια των καλύτερων κάπως
στρωμάτων.
Απομένανε λοιπόν δύο εκδοχές, το τυχαίο ατύχημα και το έγκλημα. Ο αστυνόμος ο δικός μας
υποστήριζε την πρώτη. Ξέροντας καλά τόσα χρόνια την κωμόπολή μας και τους ανθρώπους
της, μπορούσε να βεβαιώνει υπεύθυνα πως ο Συρεγκέλας δε μάλωνε ποτές με κανέναν, δεν είχε
διαφορές με κανέναν. Όλα τα στοιχεία αποκλείαν επίσης και την περίπτωση μιας παλιάς ιστορίας, αντεκδικήσεις και τα λοιπά. Για ληστεία -τι να του κλέψουν του Συρεγκέλα; Εξήγηση του
αστυνόμου μας, απλή λογικότατη: Ήταν εκείνο το βράδυ περισσότερο μεθυσμένος, ξεκίνησε
για το σπίτι, για το κατώι του, παραπατούσε, δεν έβλεπε, σκόνταψε, έπεσε πάνω στο πηγάδι με
το χαμηλό φιλιατρό, έσπασε με το βάρος του κορμιού του το σαπισμένο σκέπασμα, κατρακύλησε μέσα -τελείωσε, τι άλλο ζητάτε εδώ πέρα;
Ο γιατρός το απόκλειε απολύτως πως ήταν απ' το μεθύσι. Η σειρά των σκέψεών του ήταν έτσι:
Αν σκόνταφτε μεθυσμένος στο πηγάδι, θα 'πεφτε φυσικά με το στήθος, με τα μούτρα. Στο στήθος όμως δεν είχε κανένα χτύπημα, ούτε μια γρατσουνιά στο πρόσωπο. Η εξέταση του πτώματος έδειχνε πως το θανατηφόρο
χτύπημα το 'χε δεχτεί πίσω στο κεφάλι. Ύστερα απ' αυτό το χτύπημα,
που θα 'πρεπε να 'ναι μέσα στο πηγάδι, στο εσωτερικό τοίχωμά του,
έπεσε ολόισιος στο βάθος του πηγαδιού και τον βρήκαν εκεί, σα να
καθόταν. Φαινόταν έτσι ολοκάθαρα
πως κάποιος τον έσπρωξε από
μπρος, στο στήθος και τότες έπεσε
προς τα πίσω, με την πλάτη, πάνω
στο σκέπασμα, το τσάκισε με το
βάρος του και κατρακύλησε μέσα.
Τα παραπέρα δεν ήταν δική του
δουλειά.
Ο ανακριτής, αυτός πήγαινε παραπέρα. Αυτός πίστευε απόλυτα πως
ήταν έγκλημα. Χρειαζόταν εδώ ένα
δεύτερο χέρι για να γίνουν όπως
γίναν τα πράγματα -και στενοχωρούσε τον αστυνόμο μας ζητώντας του στοιχεία. Για να του
κάνει κι αυτός το χατίρι έπιασε όλους τους αλήτες και κλεφτοκοτάδες πού 'χαμε στην κωμόπολη -δεν ήταν και πολλοί- και τους τράβηξε ένα χέρι ξύλο, μα τ' αποτελέσματα ήτανε πάλι μηδέν.
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Η ανάκριση δεν μπορούσε να προχωρήσει. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και
μες στην κωμόπολη -πώς πήγε ο χριστιανός κι έπεσε μέσα- κρατήσαν μερικές μέρες ακόμη,
ύστερα ο φάκελος της ανάκρισης κλείστηκε, κλείστηκε και το πηγάδι με καινούριο σκέπασμα
στερεότερο κι ο Συρεγκέλας παραδόθηκε στην αιώνια λήθη. Και "το μνημόσυνόν του ετάφη
μαζί του", όπως λεν οι ψαλμοί.
Δυο άνθρωποι μόνο μέσα στην κωμόπολη δεν το ξεχάσανε τόσο γρήγορα το χαμό του. Ο ένας
ήταν ο αστυνόμος. Απάνω στην ώρα που περίμενε την προαγωγή του πήγε κι αυτός ο χριστιανός και του πνίγηκε. Και σα να το 'κανε επίτηδες για να τον στενοχωρήσει και να τον βλάψει,
δεν άφησε πίσω του κανένα χνάρι. Ο δικαστής με την ιδέα που του κόλλησε στο κεφάλι πως
ήταν έγκλημα, έφτασε μια μέρα να του μιλήσει προσβλητικά. Κι ο διοικητής χωροφυλακής του
νομού πού 'τανε μπροστά, κούνησε το κεφάλι του και δεν είπε τίποτα. Καταπικράθηκε ο αστυνόμος μας μ' αυτή την υπόθεση. 'Aνθρωπος χάθηκε, μπροστά στα μάτια του, που λέει κι ο λόγος, ακέριος άνθρωπος κι ας ήταν και Συρεγκέλας και να μην μπορεί να βοηθήσει καθόλου να
προχωρήσει κάπως ή ανάκριση, δεν ήταν καθόλου τιμητικό γι' αυτόν και μπορούσε και την
προαγωγή του να δυσκολέψει, έτσι που γίναν τα πράγματα. Και που κλείστηκε ο φάκελος, αυτός δεν ησύχασε -και μ' όλο το δίκιο του.
Ο άλλος ήταν ο Θοδωράκης -κι αυτός με το δίκιο του. Σπουδαία συμφέροντα δικά του δεθήκανε μ' αυτόν τον πνιγμό και με το μυστήριο που τον σκέπαζε. Αν ο Θοδωράκης, όταν σταμάτησαν όλοι -κι αστυνόμος κι εισαγγελέας κι ανακριτής και σηκώσαν τα χέρια, έβγαινε τότε αυτός και τους το 'δειχνε πώς είχαν γίνει τα πράγματα, έτσι κι έτσι, ορίστε κύριοι και τους έβαζε
τα γυαλιά -είναι ολοφάνερο πως δεν πρόκειται εδώ για τιμή και για δόξα μονάχα, άλλαζε η ζωή
του μεμιάς, άλλαζαν όλα.
Είχε τότες ο Θοδωράκης δυο χρόνια που το τελείωσε το γυμνάσιο. Το τελείωσε με άριστα κι
οι δασκάλοι συμβουλέψανε τον πατέρα του να το στείλει το παιδί στο πανεπιστήμιο, αφού τά
'παιρνε έτσι τα γράμματα. Ο πατέρας του δεν μπορούσε να το κάνει, δεν είχε τις δυνάμεις, είπε.
Μα κι ο Θοδωράκης δεν είχε μεγάλη λύπη γι' αυτό. Πήρε το περίφημο απολυτήριο απ' το γυμνάσιο και του 'φτανε. Καμάρωνε και περίμενε το διορισμό του σε θέση γραφέως στα γραφεία
της Επαρχίας, όπως υποσχέθηκε στον πατέρα του ένας βουλευτής του νομού. Ο διορισμός του
αργούσε να 'ρθεί, ο Θοδωράκης καμάρωνε ακόμα και περίμενε πάντα. Ο πατέρας του είχε μαγαζί στο παζάρι, μικρομάγαζο θα πεις, νοικοκύρης άνθρωπος λογιαζόταν ωστόσο, μέσα στους
νοικοκυραίους της κωμόπολης. Κι είχε και σπίτι δικό του -ο πατέρας του. Και το 'χε κι ο Θοδωράκης τ' απολυτήριο απ' το γυμνάσιο. Και την είχε και τη δημοσιοϋπαλληλική καριέρα στο
χέρι. Και στραβοκοίταζε λοιπόν τα κορίτσια με την υπεροψία γαμπρού περιζήτητου, που θα
διάλεγε βέβαια το καλύτερο, όταν θα 'θελε αυτός -και θα 'σκαζε τότες από τη ζήλια της η Δέσποινα του Δημούλη, πού 'τανε φτωχής σειράς και μαγαζί δεν είχε ο πατέρας της κι ούτε θα
'πρεπε να ονειρεύεται βέβαια να παντρευτεί μ' έναν δημόσιο υπάλληλο. Για την ώρα, ψυχή και
ζωή του βουλιάζανε σιγά-σιγά στο τέλμα της απραξίας.
Αυτός καθόλου δεν πίστευε πως εβούλιαζε κι ας είχε περάσει χρόνος ακέριος, ένας χρόνος ακέριος. Τ' άριστα ξεχάστηκε, ο διορισμός ακόμα δεν ήρθε. Τον έστειλε τότε ο πατέρας του και
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στην πρωτεύουσα του νομού τους να κοιτάξει και μοναχός του τι μπορούσε να κάνει. Πήγε,
έμεινε και κει δυο-τρεις μήνες και καμάρωνε και γι' αυτό που βαφτίστηκε και πρωτευουσιάνος ας είναι και στην πρωτεύουσα του νομού. Βάφτισε και τον αντρισμό του σ' ένα πορνείο της πόλης και καμάρωνε και γι' αυτό -κι ας απόμειναν διψασμένα και ψυχή του και σάρκα. Έδωσε κι
εξετάσεις για τη σχολή τηλεγραφητών -δημόσια θέση κι αυτή- και καμάρωνε και γι' αυτό, που
πέτυχε -κι ας τον είχανε βγάλει υπεράριθμο κι απόμεινε πάλι χωρίς τη θέση. 'Aλλο τίποτα αντάξιο με τα δικά του προσόντα δεν μπόρεσε και στην πρωτεύουσα του νομού τους να βρει,
ξαναγύρισε στην κωμόπολη. Δεν ήταν νικημένος, δεν ανησυχούσε καθόλου. Είχε πάρει τον αέρα του πρωτευουσιάνου, είχε ένα κασκόλ μεταξωτό στο λαιμό του και το 'δενε κόμπο, όπως
είδε και το δένανε τότε στην πρωτεύουσα του νομού τους, φορούσε πάντα τη γραβάτα του και
του φαινόταν εξαιρετικά ευγενικό να βγάζει διαρκώς το μαντήλι του, να φτύνει μέσα κι ύστερα
να σκουπίζει ωραία-ωραία τα χείλια του. Και τ' απόγευμα στο καφενείο, που περνούσε τις
άνεργες ώρες του, εκτός από τις εφημερίδες, έφερνε εκεί και διάβαζε τ' αγαπημένα του αστυνομικά μυθιστορήματα -ως αργά το βράδυ.
Στην αρχή, τα διάβαζε μονάχα από κάποια συνήθεια που τ' απόμεινε από το σχολειό με τα
γράμματα και τα βιβλία, με το πιο πολύ για να φαίνεται πως ήτανε σπουδαγμένος, να τον βλέπουν όλοι στο καφενείο σκυμμένον στο διάβασμα. Ύστερα, σιγά-σιγά κι όσο βούλιαζε, έβρισκε
σ' αυτά τα μυθιστορήματα κάποιο αντιστάθμισμα στην αθλιότητα της ζωής του. Το βράδυ, μονάχος του μπορούσε να ονειρεύεται για τον εαυτό του κάποιο τέτοιο κατόρθωμα σαν αυτά που
διάβαζε, ένα ανδραγάθημα που θα τους ξάφνιαζε όλους, την εξόντωση μιας σπείρας κακοποιών, που απειλούν την κωμόπολή τους, τη σωτηρία ενός ανθρώπου που κινδυνεύει από κάποιο μαύρο χέρι. Και θα το μάθαινε τότε κι η Δέσποινα, θα το μάθαιναν κι οι άλλοι και τρέχανε βέβαια να του δώσουν μια καλή, μια πολύ καλή θέση γραφέως. Δε θα πρέπει ωστόσο να παραλείψω εγώ που τα γράφω, να το καθαρίσω καλά πως όλο αυτό για το Θοδωράκη δεν ήταν
καθόλου ένα πάθος που τον είχε υποτάξει, πως δεν ήτανε δηλαδή τ' άρρωστο παραλήρημα ενός μυστικοπαθούς και φαντασιόπληκτου. Ήταν απολύτως υγιής ο Θοδωράκης. Λίγο ψέμα
χρειαζότανε μόνο να γλυκαίνεται η καρδιά του το βράδυ, μια μικρή φαντασία, ακίνδυνη πέρα
για πέρα. Και δεν πρέπει και τούτο ακόμα να παραλείψω να πω, πως μέσα σ' αυτή τη φαντασία
με τα κατορθώματα τ' αστυνομικά, υπήρχε πάντα και κάτι που δεν ζητούσε ανταμοιβή κι αναγνώριση, υπήρχε δηλαδή λίγη αγάπη, κάποια έφεση για το καλό. Όχι υπερβολές -μετρημένα
πράματα κι εδώ. Τόση μόνο χρειαζότανε για να βαστιέται και να τρέφεται κάπως η ιδέα της
εξαιρετικότητας πού 'θελε να 'χει για τ' άτομό του.
Στο δεύτερο χρόνο, ο πατέρας του ντρεπότανε πια να τον βλέπει να κάθεται έτσι ακαμάτης και
να σέρνεται άπραγος από μέρα σε μέρα, ατελείωτες μέρες. Κι ανησυχούσε. Στην κωμόπολη
βρισκόταν ένα τυπογραφείο που το κράταγε ο Πραξιτέλης, ο επιλεγόμενος Ζιάμπας, μανιώδης
περιστερά και τερατολόγος ασύγκριτος φανταστικών παιδεραστικών του θριάμβων, αγαθότατος
κι εντιμότατος άνθρωπος κατά τ' άλλα, ο ελληνοπρεπέστατος Πραξιτέλης και βαρβαρικότατος
Ζιάμπας. Είχε μέσα στο τυπογραφείο μαύρα πλαίσια για τ' αγγελτήρια των θανάτων που τοιχοκολλούσαν στις πόρτες και τα τηλεγραφόξυλα, λίγα γράμματα καλλιγραφικά για τα επιχρυ-
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σωμένα με βαράκι αγγελτήρια των ευτυχισμένων γάμων, δυο-τρεις κάσες στοιχεία, μερικά συρτάρια κεφαλαία, μια μικρή μηχανή και μια παλιά ποδοκίνητη "Βικτώρια".
Ο πατέρας του Θοδωράκη πήγε και μίλησε με τον Πραξιτέλη. Του 'πε για το διορισμό που δεν
πίστευε πια πως θα 'ρχόταν, του 'πε για το μαγαζάκι που δεν τους χωρούσε να ζήσουν κι οι δυο
τους, πατέρας και γιος, νοικοκυρεμένα πράματα, τα μιλήσανε και τα συμφωνήσανε μια χαρά.
Να πήγαινε ο Θοδωράκης να μάθει την τέχνη. Κι είχε σχέδια ο Πραξιτέλης, βαρέθηκε πια και
κουράστηκε -του το 'δινε αργότερα το τυπογραφείο, να ζήσει σαν άνθρωπος, να προκόψει. Καταχάρηκε ο γέρος. Το 'πε του Θοδωράκη με τρόπο, πως θα 'πρεπε κάτι να κάνει, έστω και
προσωρινά, όσο να δούνε τι θα γίνει μ' αυτή τη θέση, να μην κάθεται ακαμάτης.
Έτσι, άρχισε ο Θοδωράκης και πήγαινε στο τυπογραφείο. Στην αρχή, πήγαινε μόνο τ' απογεύματα και δούλευε πάντα με το σακάκι και με τη γραβάτα, να φαίνεται ολοκάθαρα πως δεν
ήτανε εργάτης, μεροκαματιάρης αυτός, βοήθαγε μόνο, περνούσε την ώρα του εκεί σ' αυτή τη
δουλειά, πού 'ναι κι αυτή με τα γράμματα, περιμένοντας πάντοτε το διορισμό του στη δημοσιοϋπαλληλική του θέση, τη μόνη που ταίριαζε στην αξία του. Αν τύχαινε μάλιστα να πρέπει να
καθίσει στο μικρό τραπεζάκι, δίπλα στη τζαμαρία, να τον βλέπουν από το δρόμο, για να κοιτάξει τα τυπογραφικά λάθη σε κανένα δοκίμιο, ήταν σχεδόν ευτυχισμένος. Ύστερα, πήγε και το
πρωί, έβγαλε κάποτε τη γραβάτα, το 'βγαλε επιτέλους
και το σακάκι. Ο Πραξιτέλης του 'δωσε μεροκάματο.
Κι ησύχασε κι ο πατέρας του.
Ο ίδιος ούτε τη δέχτηκε τη μοίρα του να γίνει εργάτης, ούτε την απαρνήθηκε να σηκωθεί και να φύγει,
να προσπαθήσει να την αλλάξει. Έμεινε κει περιμένοντας . Έμεινε με την ιδέα της εξαιρετικότητας για τ'
άτομό του και με τ' όνειρο της θέσης γραφέως, της
επικράτησης και της γενικής αναγνώρισης. Από καιρό
σε καιρό, ξαναγίνονται ενέργειες για τη θέση, κάποτε
φαίνεται κάτι να προχωρεί, έρχεται ένα γράμμα απ'
την Αθήνα, ανανεώνεται μια υπόσχεση, πλησιάζουν οι
εκλογές, αναρριπίζεται η ελπίδα, κρατιέται η φωτιά.
Στο μεταξύ, τ' αστυνομικά κατορθώματα γυρίζουν κι
αυτά το βράδυ στο νου του -κρατιέται η φωτιά κι από
κει. Με λιγότερη χαρά τώρα και με κάποια αλλαγή
που γίνηκε σιγά-σιγά και χάθηκε από μέσα η αγάπη,
χάθηκε ολότελα εκείνη η μικρή έφεση για το καλό, που λέγαμε. Αν δηλαδή στο τέλος μιας τέτοιας φανταστικής ιστορίας που τ' αρέσει πάντοτε να σκαρώνει, είναι ένα κορίτσι που το σώζει,
τώρα που το κορίτσι πρέπει στο τέλος να τον παντρεύεται και να του χαρίζει την ομορφιά του
και τη μεγάλη του προίκα, την ευτυχία. Κι αν είναι ένας γέρος, πρέπει να 'ναι ένας ζάμπλουτος
γέρος που υιοθετεί στο τέλος το Θοδωράκη...
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Ο χαμός του Συρεγκέλα τον αναστάτωσε. Μέσα απ' το τέλμα όπου βάδιζε, είδε το μυστήριο αυτού του χαμού σαν ένα κλαδί γερμένο πάνω του, ν' αρπαχτεί να πιαστεί. Και πιάστηκε, μ' όλο το
πάθος της ανομολόγητης απελπισίας του. Από δω ήταν η έξοδος. Τι είδους έξοδος μπορούσε να
'ναι μήτε το σκέφτηκε μήτε κι ήθελε να σκεφτεί. Ήταν η έξοδος.
Στο τυπογραφείο πήγαινε κάποτε ο αστυνόμος τ' απογεματάκι και πίνανε καφέ με τον Πραξιτέλη. Ήταν ο άνθρωπος που του χρειαζόταν αυτή τη στιγμή. Του πρωτομίλησε για τον Συρεγκέλα
τις μέρες που τον είχαν χαμένο και πίστευαν όλοι, κι ο αστυνόμος μαζί, πως κάπου είχε φύγει.
"Είναι δω", είπε ο Θοδωράκης κατηγορηματικά. "Θα το δείτε."
"Και πώς είναι δω;", ρώτησε ο αστυνόμος.
Ο Θοδωράκης δεν καταδέχτηκε ν' απαντήσει, χαμογέλασε μόνο με σημασία.
Η δικαίωση δεν άργησε να 'ρθει, πανηγυρική, με το πτώμα που βρέθηκε στο πηγάδι.
"Και πώς το κατάλαβες;", ρώτησε ο αστυνόμος, όταν ξαναπήγε στο τυπογραφείο.
Ο Θοδωράκης είδε πως έφτασε η ώρα. Ο Πραξιτέλης έλειπε εκείνο το απόγεμα. Σταμάτησε τη
στοιχειοθέτηση, ακούμπησε τον αγκώνα του στην κάσα, γέλασε πάλι εκείνο το γεμάτο σημασία
χαμόγελό του κι εξήγησε στον αστυνόμο τα στοιχεία που τον είχαν κάνει να πιστεύει πως ο Συρεγκέλας -νεκρός, ζωντανός, άλλο ζήτημα- ήταν εκεί.
"Σπουδαίος άνθρωπος είσαι εσύ", είπε ο αστυνόμος. "Σωστός ντετέκτιβ."
Ήταν οι μέρες της μεγάλης του στενοχώριας με την ανάκριση που δεν προχωρούσε και με κείνον
τον ανακριτή που τον ζόριζε και τον ντρόπιαζε, ηλικιωμένον άνθρωπο. Ήθελε κάποιον να μιλήσει
γι' αυτά, να ξεδώσει κι αυτό το παιδί ήταν ο μόνος άνθρωπος που θα τον ένιωθε. Του μαρτύρησε
λοιπόν τον βαθύ καημό που τον έκαιγε μ' αυτήν την καταραμένη υπόθεση, δεν του 'κρυψε την
ανησυχία του για την επαγγελματική του θέση και την προαγωγή που περίμενε. Ο Θοδωράκης
πήγε και κάθισε δίπλα του. Εκεί του μαρτύρησε τότε κι αυτός το μεράκι του, πως ήταν δηλαδή
κρυφός ντετέκτιβ, από μοναχός του, για λογαριασμό του, τουλάχιστον για την ώρα και για κέφι
δικό του. Κι απ' αυτή την υπόθεση, είπε, ποτέ δε θα ησύχαζε αν δεν φτάσει στο τέλος, να βρει
την αλήθεια. Ήξερε τις ανακρίσεις, την έκθεση του γιατρού, κάθε στοιχείο που ξέραν κι αυτοί κι
είχε κι άλλα δικά του, όλα σημειωμένα με σειρά και τάξη σ' ένα τετράδιο.
"Τς, τς, τσου", έκανε ο αστυνόμος. "Ντετέκτιβ..."
Το ίδιο βράδυ, ο Θοδωράκης πήρε το τετράδιο και πήγε στο γραφείο του αστυνόμου. Κλείσανε
την πόρτα, καθίσαν οι δυο τους, τα βάλανε κάτω. Ο Θοδωράκης του 'δειξε ολοκάθαρα το λάθος
του να πιστεύει πως ο Συρεγκέλας έπεσε μεθυσμένος. Αποκλείεται.
"Και λοιπόν; Έχει δίκιο ο δικαστής να πιστεύει πως τον ρίξανε μέσα; Πού μπορείς να το στηρίξεις;"
"Λάθος έχει κι αυτός. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Κι όλα, όλα τα δείχνουν πως αποκλείεται."
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"Τότε;"
"Ο Συρεγκέλας στεκόταν κοντά στο πηγάδι. Δεν ήτανε μεθυσμένος. Στάθηκε εκεί γιατί κάτι
κοιτούσε, ορθός, με τις πλάτες γυρισμένες στο πηγάδι. Τι κοιτούσε -καμιά σημασία δεν έχει για
την υπόθεση. Και τότε, κάτι έγινε εκεί στην πλατεία. Κάτι είδε, φοβήθηκε, έτρεξε να φύγει,
έκανε πίσω, έπεσε με την πλάτη στο σκέπασμα. Το 'σπασε, κατρακύλησε μέσα. Ο γιατρός έχει
δίκιο. Ως εδώ μονάχα, πως δεν ήταν από το μεθύσι. Μα δεν ήταν κι έγκλημα. Κάτι άλλο. Που
δεν είχε σχέση μ' αυτόν τον ίδιο. Κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε."
Ο αστυνόμος άκουγε με το κεφάλι σκυμμένο.

"Και τι θα μπορούσε να 'ναι αυτό; Τίποτα δεν έγινε εκείνη τη νύχτα στην κωμόπολή μας. Κανένας δεν ήτανε, κανένας δεν πέρασε εκείνη την ώρα απ' την πλατεία. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα."
"Εδώ δεν έγινε τίποτα. Και γι' αυτό έχει λάθος ο δικαστής να πιστεύει πως ήταν έγκλημα. Έγινε
όμως αλλού. Έγινε ένας φόνος στην πόλη, δυο ώρες πριν από το πνίξιμο του Συρεγκέλα, κατά
τις εννιά το βράδυ. Ο φονιάς αποκαλύφτηκε ποιος ήταν, μα ποτέ δεν πιάστηκε. Έφυγε την ίδια
ώρα απ' την πόλη. Με τα πόδια είναι ακριβώς δυο ώρες ίσαμε δω, την ώρα δηλαδή που ο Συρεγκέλας ο δικός μας στεκότανε κοντά στο πηγάδι. Την ίδια νύχτα, κατά τις δέκα έγινε μια μικρή
ληστεία στο δρόμο, κάπου πέντε χιλιόμετρα από δω. Λήστεψαν ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Οι
ένοχοι ποτέ δεν πιάστηκαν. Ορίστε λοιπόν πως έγινε κάτι εκείνη τη νύχτα."
"Και τι σχέση μπορεί να 'χουν αυτά τα περιστατικά;"
"Αυτό δεν το ξέρω ακόμα ακριβώς. Κι ο φονιάς κι αυτοί που ληστέψανε τ' αυτοκίνητο, το φυσικότερο απ' όλα θα 'τανε να 'χουν περάσει από δω. Εκείνη την ώρα ακριβώς, κατά τις έντεκα. Μ'
ένα απ' αυτά τα δυο σχετίζεται ο θάνατος του Συρεγκέλα, ο πνιγμός του. Πώς ακριβώς, δεν το
ξέρω. Μα θα το βρω. Θα το βρω μια μέρα, όσος καιρός κι αν περάσει."
Ο αστυνόμος δεν είπε εκεί πως βέβαια θα 'τανε πολύ ενδιαφέρον, μα τον ίδιο δεν τον ένοιαζε
τόσο τι θα γινόταν μια μέρα. Για το τώρα βιαζόταν αυτός -και για το τώρα δεν έβγαινε τίποτα
απ' τα στοιχεία του Θοδωράκη. Αναγνώριζε ωστόσο πως αυτό το παιδί είχε το διάβολο μέσα
του, όλο το οικοδόμημα των συλλογισμών του ήτανε σοφά στηριγμένο πάνω στα στοιχεία που
είχε κι η ανάκριση. Μέσα σε μια υπόθεση μεγαλύτερη, πιο σπουδαία, το πνίξιμο του Συρεγκέλα
δεν ήταν πια ένα μυστήριο ανεξήγητο μα απλούστατα ένα μυστικό, ένα πρόβλημα για λύση μέσα σ' αυτή τη μεγαλύτερη υπόθεση που τα νήματά της φτάναν πέρα απ' την κωμόπολη. Κλείσανε το τετράδιο. Του 'σφιξε με θέρμη και μ' αληθινή συμπάθεια τα χέρια:
"Θα το βρεις, του λέει. Έχεις μυαλό, Θοδωράκη μου εσύ... Θέλεις να μου κάνεις μια έκθεση;
Να κάθεται εκεί, στο αρχείο. Πού το ξέρεις μια μέρα τι γίνεται..."

Ο Θοδωράκης του 'δωσε σε λίγες μέρες την έκθεση. Ο αστυνόμος την έβαλε στο αρχείο. Φυσικά, για την υπόθεση την ίδια δεν είπε τίποτα σε κανέναν. Μα για το Θοδωράκη το 'χε και το
'λεγε από τότες σ' όλο τον κόσμο για την εξυπνάδα αυτουνού του παιδιού -κι ορθογραφία να
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δεις, αδερφέ μου- και θα το δούνε, δεν θα μείνει αυτός στο τυπογραφείο. Έχει μέλλον αυτός -θα
το δούνε.
Από τότε, τον μάθαν τον Θοδωράκη και τον λέγαν Ντετέκτιβ, Θοδωράκης ο Ντετέκτιβ. Δεν
τον πείραζε καθόλου. Από τη μεριά του μπορούσε να 'ναι περήφανος πως η μυστική του έκθεση
βρισκόταν πια μέσα στα χαρτιά της αστυνομίας, περιμένοντας τη συνέχεια που υποσχέθηκε ο
ίδιος στον εαυτό του. Και μπορούσε να χαίρεται επίσης, για μια τέτοια υπεύθυνη αναγνώριση
της μεγάλης αξίας του, για τη διαφήμιση που του 'κανε ο αστυνόμος και να μην το δέχεται ακόμα πως ήταν τελεσίδικα εργάτης του Πραξιτέλη.

Ο διορισμός στη θέση γραφέως αργούσε πάντα να 'ρθει. Ο πατέρας του πέθανε κι έπαψε από
καιρό να υπάρχει το μικρό μαγαζί στο παζάρι, για να τον λογαριάζουν κι αυτόν νοικοκύρη. Η
Δέσποινα παντρεύτηκε αργότερα μ' έναν άλλον. Ο αστυνόμος πήρε κάποτε την προαγωγή του
κι έφυγε απ' την κωμόπολη -χάθηκε ο αξιόπιστος μάρτυρας της μεγάλης αξίας του. Ο Θοδωράκης ωστόσο και τότε ακόμα δεν παραδέχτηκε τίποτα πως ήτανε τελειωμένο, δεν παραιτήθηκε
από τίποτα -ούτε από τ' άλλα, ούτε από κείνο το μυστικό που περιμένει τη συνέχεια στ' αρχεία
της αστυνομίας. Πιστεύει πάντα πως έχει δύο μεγάλα φτερά και μια αδικία της μοίρας του τα
κρατάει κλεισμένα, όσο να 'ρθει και ν' ανοίξουνε καμιά φορά. Και τα παίρνει κάθε πρωί
τα φτερά του, τα διπλώνει κάτω απ' το τριμμένο παλτό του και τραβάει στο τυπογραφείο
γρήγορα-γρήγορα, σαν να 'ναι ένας δρόμος
που βιάζεται να περάσει, να τελειώσει, να ξεμπερδέψει -τελευταία φορά σήμερα. Πλένει τα
βράδυ με την ποτάσα τα χέρια του να φύγουνε
τα μελάνια, που μπαίνουνε μέσα-μέσα στα νύχια και τραβάει σκυφτός, μουλωχτός, σαν
ένοχος για τη μέρα που πέρασε και δεν
άλλαξε τίποτα, για τη μέρα που θα 'ρθει και
θα κάνει πάλι, θα τον ξανακάνει τον ίδιο δρόμο.
... Αν έρθετε καμιά φορά στην κωμόπολή μας,
μπορείτε να τον γνωρίσετε με το πρώτο. Θα
τον βρείτε κάπου εκεί κοντά στο μοναδικό της
εμπορικό δρόμο, που σταματούν τα λεωφορεία, στα καφενεία που κάθονται και διαβάζουν τις εφημερίδες με τα καθαρευουσιάνικα άρθρα για τ' αθάνατο πνεύμα της ελληνικής φυλής,
θορυβούνε με τα τάβλια και παίζουνε πρέφα. Θα τον γνωρίσετε αμέσως. Είναι ο γιος του μικρού μαγαζάτορα που γίνηκε εργάτης και δεν θέλει να το δεχτεί σαν οριστικό. Είναι ο Θοδωράκης με τ' απολυτήριο απ' το γυμνάσιο που δεν πήρε τη θέση γραφέως. Είναι ο κρυφός ντετέκτιβ με τα πολλά κατορθώματα, που δεν το 'βρηκε ακόμα το φοβερό μυστικό πώς γίνηκε τότε
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και πνίγηκε στο πηγάδι εκείνος ο έρημος άνθρωπος, δίχως όνομα καν, με παρατσούκλι μονάχα μια υπόθεση μεγαλύτερη, σπουδαιότερη, που τα νήματά της φτάναν πέρα απ' την κωμόπολη...
Και περνούνε τα χρόνια. Δεκαπέντε από τότες. Έγινε κι ο πόλεμος, τελείωσε κι ο πόλεμος,
έγιναν και τ' άλλα που γινήκανε στην Ελλάδα, τελειώσαν και τ' άλλα. Ο Θοδωράκης δεν πήγε
από δω, δεν πήγε από κει -ήταν με τον εαυτό του. Τίποτα γι' αυτόν δεν έχει αλλάξει. Στο τυπογραφείο βρίσκεται πάντα. Δεν είναι πια τ' αγαθού Πραξιτέλη. Πριν το πουλήσει, του 'πε του Θοδωράκη για τα σχέδια που κάναν με τον πατέρα του να του το δώσει αυτουνού. Δεν θέλησε να
το πάρει, δεν ήταν έμπορος και, το πιο σπουδαίο, δεν ήταν καθόλου σίγουρο πως θα 'μενε στο
τυπογραφείο για πάντα. Οι καινούριοι που το πήραν ιδέα δεν είχαν πως ο Θοδωράκης ήταν εκεί
μέσα παραλίγο ιδιοκτήτης. Το 'χαν μεγαλώσει και τον είχαν κι αυτόν και δούλευε μέσα μαζί με
τους άλλους εργάτες.
Η μικρή πολιτεία μεγάλωσε λίγο κι αυτή μέσα σ' αυτόν τον καιρό. Το παλιό κρασοπουλειό που
πήγαινε ο Συρεγκέλας το γκρέμισαν κι ένα τρίπατο κτίριο από τσιμέντο υψώνεται εκεί -το ξενοδοχείο της κωμόπολης. Στη μικρή πλατεία τις βγάλαν τις πλάκες και τη στρώσανε μ' άσφαλτο.
Και το πηγάδι χάθηκε ολότελα, λίγα δέντρα που μεγαλώσανε πια και δυο-τρία παγκάκια βρίσκονται εκεί, σε μια νησίδα με πρασινάδα στη μέση της πλατείας.
Μονάχα το σπιτάκι της Δέσποινας, το πατρικό της, απόμεινε απ' τα παλιά σ' αυτή την πλατεία
και κάθεται τώρα, παντρεμένη, σ' αυτό. Δεκαπέντε χρόνια από τότες. Ο Θοδωράκης ποτές του
δεν είχε περάσει από δω. Αν έφτανε κεί, έκανε πάντα ένα γύρο να το ξεφύγει, λοξοδρομούσε να
μην περάσει.
Πέρασε απόψε χωρίς να το θέλει, ξεχάστηκε παραπατώντας και βρέθηκε ξαφνικά να 'χει φτάσει
στην πλατεία. Κοίταξε γύρω του μια στιγμή. Το πρώτο που σκέφτηκε ήταν να φύγει, να τρέξει να
φύγει πάλι από κει. Είναι αργά, περασμένα μεσάνυχτα, η μικρή πολιτεία κοιμάται, κανένας δεν
είναι στο δρόμο, το σπίτι της Δέσποινας είναι κατάκλειστο -γιατί να κρυφτεί; Στάθηκε, κοίταξε
γύρω του. Κατακάθαρη νύχτα του καλοκαιριού. Η μικρή πλατεία λαμποκοπάει παράξενα μέσα
στο νυχτιάτικο φως. Τραβήχτηκε παραπίσω, στη μέση της πλατείας με τη νησίδα και στάθηκε
κει κάτω απ' τα δέντρα. Δεν ακούγεται τίποτα, τίποτα δε σαλεύει. Είναι σαν όνειρο ύστερα από
δεκαπέντε χρόνια να ξαναβρίσκεται εδώ. Κι είναι σαν θέατρο εδώ, με τα σπίτια αντίκρυ και γύρω
και μοιάζουνε ψεύτικα -σκηνικά μπογιατισμένα κόκκινο και γαλάζιο. Το σπίτι της Δέσποινας εκεί πού 'ναι και τώρα, φάτσα μπροστά του. Αριστερά, εκεί που τώρα βρίσκεται το τρίπατο κτίριο, το κρασοπουλειό που πήγαινε ο Συρεγκέλας. Οι πλάκες που πρέπει ν' ασπρίζανε τότε, κάτι
τέτοιες νύχτες, να λαμποκοπούσαν σαν αυλή μαρμάρινου παλατιού. Όλα σαν ένα θέατρο. Κι η
σιωπή. Και περιμένουν όλα ν' αρχίσει η παράσταση.
Και νάτος... Βγήκε. Φεύγει απ' το κρασοπουλειό του. Τέτοια ήταν κι η νύχτα που πνίγηκε. Είναι
γραμμένο κι αυτό στο τετράδιο. Πανσέληνος ήταν και τότε, η στρογγυλοφέγγαρη φωτοχυσία.
Έντεκα η ώρα, όπως πάντα. Είναι μεθυσμένος, όπως πάντα -μήτε σταλιά παραπάνω. Παραπατάει λιγάκι σα να λικνίζεται πάνω στα βήματά του, σα να τα χαίρεται. Προχωρεί μέσα απ' την πλατεία. Τώρα βρίσκεται κοντά στο πηγάδι: Ήταν εδώ, ακριβώς εδώ που στέκεται τώρα κι ο Θοδω-
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ράκης, κάτω απ' αυτό το παγκάκι. Απόμεινε τότες εκεί, ορθός δίπλα στο πηγάδι, κοιτάζει γύρω
του τη μαγεμένη νύχτα. Εδώ το τετράδιο σταματάει.
Πάλι η παράσταση...
Μέσα στην ησυχία εκείνης της νύχτας, ακούγονται από το δρόμο κι όλο κοντεύουν, έρχονται
κατά κει, βήματα βιαστικά, ρυθμικά, ένας κρότος ξερός, κοφτός απάνω στο δρόμο. Μια γυναίκα. Ήταν η Δέσποινα του Δημούλη. Έντεκα κι είκοσι ακριβώς και γύριζε από τη θεια της που
γιόρταζε. Έντεκα κι είκοσι, το θυμόταν, είχε πει, πολύ καλά.
Ξαναρχίζει το τετράδιο.
Στην ανάκριση, τη Δέσποινα δεν την φώναξαν καθόλου, δεν το ξέρανε πως τον είχε δει που στεκότανε στο πηγάδι. Στο Θοδωράκη, πολύ αργότερα, τά 'χε πει και τά 'γραψε κι αυτά στο τετράδιο, μα δεν τους έδωσε σημασία, δεν σκέφτηκε τότε πως μπορεί να 'χουν σχέση με την υπόθεση,
δεν το φαντάστηκε ποτέ πως μπορούσε να 'χουνε σχέση.
"Είδα μια σκιά και στεκόταν δίπλα στο πηγάδι", του 'χε πει τότες η Δέσποινα. Νόμιζα πως
ήσουν εσύ."
Όχι, δεν ήταν αυτός.

"Και γιατί να μην είσαι; Εγώ σ' αγαπούσα -και το 'ξερες. Και τι με πείραζε εμένα που δεν την
πήρες τη θέση; Εγώ ήμουν φτωχή."
Το τετράδιο κόβεται πάλι.
Ο Συρεγκέλας ήταν αυτός που στεκόταν εκεί, ορθός δίπλα στο πηγάδι, μια τέτοια νύχτα μαγεμένη σαν απόψε. Στεκόταν -άκουγε τα βήματα που κοντεύαν. Έμεινε εκεί -να ιδεί τη γυναίκα.
Πρόβαλε σε λίγο στην άκρη του σκηνικού, πέρασε απέναντι μπροστά απ' τα σπίτια, ψηλή, λιγνή,
όπως ήταν η Δέσποινα τότε, σαν ψεύτικη κι αυτή μέσα σε κείνο το φως. Μπήκε σπίτι της. Στ'
απάνω πάτωμα, δεξιά, στο δωμάτιο που κοιμόταν αυτή, το παράθυρο φωτίστηκε. Η σκιά της
γυναίκας πηγαινοήρθε μες στο δωμάτιο, έπεσε πάνω στο παράθυρο καναδυό φορές. Αυτός απόμεινε εκεί. Απόμεινε εκεί να τη χαίρεται ο Συρεγκέλας αυτή τη σκιά, να την περιμένει να πέσει
ξανά στο παράθυρο.
Ο Θοδωράκης χαμογέλασε. Νάτο πως είχαν σχέση. Να, γιατί στεκόταν εκεί, τι κοιτούσε.
Πάλι το τετράδιο:

"Όταν έσβησα το φως", είχε πει η Δέσποινα, "κοίταξα κρυφά πίσω απ' την κουρτίνα, να μη φαίνομαι. Ήταν ακόμη εκεί πέρα, στεκόταν, δεν έκανε τίποτα. Ξανακοίταξα άλλη μια φορά. Ήθελα
να 'σουν εσύ..."
Εδώ κλείστηκε το τετράδιο -δεκαπέντε χρόνια τώρα. Εδώ κλείστηκε, κομποδέθηκε και του Θοδωράκη η ζωή. Κοίταξε γύρω του -τ' όνειρο σκόρπισε, είναι ένας τόπος πεντάξενος αυτός εδώ
γύρω, μέσα στο κρύο φως του φεγγαριού. Η παράσταση τέλειωσε μονομιάς, τα σκηνικά χάθηκαν, οι πλάκες, η μαρμάρινη αυλή, δεν είναι κανένας εδώ. Κανένα φως δεν είναι πια σ' αυτό πα-
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ράθυρο να σταθεί κι αυτός να το περιμένει, να ιδεί τη σκιά που πηγαινοέρχεται μέσα. Δεν υπάρχει πια καμιά Δέσποινα σε κείνο το σπίτι, σ' αυτή την πόλη, πουθενά δεν υπάρχει. Ένας λυγμός
πνιγμένος, καταχωμένος, κρατημένος δεκαπέντε χρόνια ξέσπασε, λύθηκε:
"Δέσποινα..."
Έβαλε τα χέρια στο πρόσωπό του, έγειρε πίσω, σωριάστηκε πάνω στον πάγκο -να κλάψει. Το
κάθισμα έτριξε από το βάρος του κορμιού του -τινάχτηκε ορθός, κατάπληκτος, σα χαμένος. Η
λύπη χάθηκε μονομιάς, ο λυγμός σταμάτησε πριν ξεσπάσει. Μοναχά ο νους του παίρνει μπροστά ξαφνικά και δουλεύει -πηδάει πίσω, ξαναγυρίζει, πάλι πίσω, με μιαν ασφάλεια απόλυτη μέσα
σ' ένα ίλιγγο ταχύτητας. Κι ολότελα ξαφνικά ξανασταματάει -μια μηχανή ρυθμισμένη μ' ακρίβεια πάνω σε κείνο το τρίξιμο του πάγκου. Δεν έχει πιο πέρα -πιο πέρα δεν έχει τίποτα.
Νάτο λοιπόν. Έτσι είχε γίνει. Έτσι είχε γίνει και τότε. Έτσι είχε βάλει και κείνος μέσα στα χέρια το πρόσωπό του με το φως που σβήστηκε στο παράθυρο, έκανε πίσω να καθίσει να κλάψει.
Δεν ήταν ο πάγκος, ήταν το σκέπασμα, σάπιο. Κατρακύλησε μέσα.
Κανένα μυστικό δεν υπάρχει εδώ πέρα, εγκλήματα, νήματα που φτάνουμε τόσο μακριά, φόνοι
ληστείες. Δεν υπάρχει καμιά δικαίωση, καμιά συνέχεια και κανένας θρίαμβος που το βρήκε.
Μια νιότη χαμένη, μια ζωή που παραπλανήθηκε κι ένα όνειρο ψεύτικο, που τώρα το ξέρει, ποτές δεν το πίστεψε... Ξανακάθισε στο παγκάκι, ξανάβαλε το πρόσωπο μέσα στα χέρια κι άφησε
τώρα τα δάκρυα να τρέχουν, χωρίς λυγμό, μια ταπεινή συντριβή -τελειωτική.
Βήματα αργά, βαριά ακουστήκανε κι ερχότανε κατά την πλατεία. Ανατρίχιασε. Πώς πήγε ο
νους του πως ξαναγύρισε εκείνος; Ανασήκωσε το κεφάλι και κοίταξε. Ήταν ο αστυνόμος μας,
που τελείωνε τη νυχτερινή του περιπολία. Αυτός ιδέα δεν είχε για τη μεγάλη αξία του Θοδωράκη. Στάθηκε, τον κοίταξε μια στιγμή, τον γνώρισε πως ήταν εκείνος ο ανόητος, ο τυπογράφος ο
Θοδωράκης, ο επιλεγόμενος ντετέκτιβ και δεν το βρήκε καθόλου επικίνδυνο ή παράξενο που
καθότανε στο παγκάκι -τράβηξε το δρόμο του. Ύστερα, δεν υπήρχε πια κανένα πηγάδι εκεί πέρα για να φοβάται το πάθημα του παλιού προκατόχου του με κάτι τέτοιους δυστυχισμένους,
που τους πιάνει το παράπονο κάτι τέτοιες νύχτες και σωριάζονται όπου βρεθούνε και κλαίνε.
Και εκεί, σε σας, ασφαλέστατα, κύριε Θόρντον Γουάιλντερ, στην ωραία μικρή σας πόλη και
στην κωμόπολη τη δική μας. Μονάχα που εμείς, τέτοιαν ώρα -εσείς, η Δέσποινα, εγώ, έχουμε
κλείσει πια το παράθυρο και δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε που πέφτουν απάνω στους
πάγκους, κατρακυλούνε κάποτε στο θάνατο.
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Θέλω να γνωρίσω όλους αυτούς πού σκύβουν
Θέλω να γνωρίσω όλους αυτούς που σκύβουν
Πάνω από ένα καθαρό κομμάτι χαρτί
Μέσα σε βρόμικες διαλυμένες κάμαρες
Γεμάτοι οργή κι απόγνωση
Αποφασισμένοι ωστόσο
Να το λεκιάσουν με λέξεις
βρόμικες λέξεις
άγιες λέξεις
λέξεις κλειδιά
ιδέες φαντάσματα
λυτρωτικές φράσεις
Θέλω να γνωρίσω όλους αυτούς τους μανιακούς του λόγου
Να γλείψω το μελάνι από τα δάχτυλα τους
Να φιλήσω τα παραμορφωμένα τους μέτωπα
Να συμμαζέψω τις τσαλακωμένες τους ονειρώξεις
Να διορθώσω τα ορθογραφικά λάθη του έρωτα τους
Να τους καθησυχάσω
Να τους πείσω πως δε χρειαζόμαστε άλλο αίμα γι' απόψε
Πως χορτάσαμε
Κι ύστερα να τους βάλω στο κρεβάτι
Και να τους νανουρίσω

(Γιάννης Αγγελάκας, «Πώς τολμάς και νοσταλγείς, τσόγλανε;» 1999)
§

Πώς έγινε
και φύτρωσαν
τόσα καρφιά στο χώμα της πατρίδας
και τυραννούν

τα πέλματα!

(Φαίδρα Παγουλάτου-Ζαμπαθά, «Έξη Ελληνικά Τραγούδια»)
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Mάστορες και νεομάστορες…
τού Ντέμη Κωνσταντινίδη
«

Ό

λα δείχνουν ότι, εδώ και καιρό, βρισκόμαστε σε μια κρίση του στίχου· ότι η μακρά κυριαρχία του

ελεύθερου στίχου έχει οδηγήσει την ποίηση σε ένα εκφραστικό αδιέξοδο...». ( i ) Με αυτήν την θλιβερή
διαπίστωση ξεκινούσε την επιφυλλίδα του, με τίτλο «Το εκφραστικό αδιέξοδο της ποίησης», πριν δεκαπέντε περίπου χρόνια, ο Νάσος Βαγενάς, θέτοντας ένα πλαίσιο προβληματισμού σχετικά με
την πορεία της σύγχρονης ελληνικής ποιητικής παραγωγής.
Στις επιφυλλίδες που ακολούθησαν,(ii) έφτανε στην ρεαλιστική παραδοχή ενός τέλματος, μιας
γλωσσικής φτώχειας και στείρας επανάληψης ενός «μεταμοντέρνου» μοτίβου, που πολύ απέχει
από την καλλιτεχνική πρωτοπορία, το ξεπέρασμα και την ανανέωση, τα οποία ο όρος θεωρητικά υποδηλώνει.
Αυτό που χάθηκε ουσιαστικά είναι η μαστοριά του στίχου, οι κανόνες ενός γοητευτικού παιχνιδιού, που κάποτε πρόβαλε ως μία από τις συναρπαστικότερες προκλήσεις για τους αληθινούς
ποιητές, τους ιεροφάντες της ποιητικής μας παράδοσης.

Με αυτήν ακριβώς την παράδοση του έμμετρου στοιχείου, του «παλαιού μέτρου», η οποία προϋπέθετε βαθιά γνώση και εξασκημένη πένα, έπαψαν να συνομιλούν οι σύγχρονοι δημιουργοί,
επιμένοντας στη «συμβατικότητα του επίμονα αντισυμβατικού», όπως ο Βαγενάς εύστοχα περιγράφει. Ακόμη κι όταν μια τέτοια προσέγγιση επιχειρείται, το αποτέλεσμα είναι μάλλον αδέξιο
ή άτεχνο, γιατί λείπει η εξοικείωση με τα εκφραστικά μέσα των «παλαιών τεχνιτών».
Η

αναβίωση

που προτάθηκε, τις τελευταίες δεκαετίες, από τους λεγόμενους
«νεοφορμαλιστές» ( iii ), (πάντα κατ’ επιρροή μιας δυτικής τάσης-κινήματος), ακολουθεί κατά πόδας
την τεχνική, αλλά -παρά τις καλές τους προθέσεις- στερείται των χυμών του πηγαίου (ακόμη και
εντός αυστηρού πλαισίου κανόνων) λόγου, της βιωματικής παρακίνησης, του πεπειραμένου αισθητηρίου, που διέθεταν -ως επί το πλείστον- εκείνοι οι μάστορες, και περιορίζεται σε μια χαριτωμένη επιτήδευση, χωρίς να ξεφεύγει από το επίπεδο των στιχουργικών ασκήσεων.
Δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι οι αναζητήσεις τους είναι χωρίς αξία. Σε εποχές φτώχειας σε όλες τις μορφές της έκφρασης, στρέφεται κανείς, πολύ λογικά, στις πλούσιες και δοκιμασμένες παρακαταθήκες του παρελθόντος, προσπαθώντας να τις αξιοποιήσει στη διαμόρφωση
ενός προσωπικού λεξιλογίου. (iv)
Ας μη βιαστούμε να χαρακτηρίσουμε την τάση αυτή (του new formalism ή -πρόσφατα- και του
multi-formalism) πισωγύρισμα, αλλά ας τη δεχτούμε με συμπάθεια, ως μια ελάχιστη απόπειρα
«εκ νέου ποιητικοποίησης μιας ποιητικής γλώσσας που έχει χάσει την ποιητική της δύναμη...» ή, όπως καταληκτικά προτείνει ο Βαγενάς, μιας «επαναμάγευσης του ποιητικού λόγου», ( v ), που μεταχειρίζεται τα ποιητικά υλικά του παρελθόντος για να μιλήσει για το παρόν.
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( i)http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=128280 , To εκφραστικό αδιέξοδο της ποίησης, ΤΟ ΒΗΜΑ, 26-11-2000.
( ii ) http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=129763 , Η κρίση του ποιητικού λόγου,
ΤΟ ΒΗΜΑ, 14-01-2001 και http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=131434 , Η επαναμάγευση του ποιητικού λόγου, ΤΟ ΒΗΜΑ, 11-03-2001.
( i i ) h t t p : / / w w w. k o u t s o u r e l i s . g r / i n d e x 1 . p h p ?
subaction=showfull&id=1227773252&archive=&start_from=&ucat=6 , Κ. Κουτσουρέλης,
Η επιστροφή του μέτρου, 1η δημοσίευση: περ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ, τχ. 44, Ιούνιος 2008.
( iv ) «Αντίθετα, αρκετοί από τους ποιητές της τελευταίας εικοσιπενταετίας που στράφηκαν προς
την παραδοσιακή μετρική ή δανείστηκαν στοιχεία της, παρακινήθηκαν στο εγχείρημά τους αυτό ακριβώς από τη διάγνωση της εκφραστικής κρίσης του ελεύθερου στίχου και την επιθυμία
τους να την υπερβούν. Η περίπτωση του Νάσου Βαγενά (Σκοτεινές μπαλάντες, 2001) είναι εδώ
ενδεικτική.», Κ. Κουτσουρέλης, Ό. π.
( v ) Ό. π., υποσημ. 2.
———————————————————————-

Το παραπάνω σημείωμα προβληματισμού το έγραψε ο Ντέμης Κωνσταντινίδης (ένας ποιητής
πού κινείται άξια τόσο στην ρίμα όσο και στον ελεύθερο στίχο), το 2014 ειδικά για την «χίμαιρα», αλλά από τότε έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν έχει αλλάξει στο λογοτεχνικό τοπίο. Γράφω αυτές τις λίγες γραμμές δίπλα στο κείμενο, καθώς το πιστεύω ότι η προβληματική πού καταθέτει αποτελεί
ένα εξαιρετικό έναυσμα διαλόγου για την ποιότητα, αλλά και την τεχνική του στίχου. Φυσικά
όχι με την έννοια ενός εσωτερικού ποιητικού εμφυλίου ή άλλων πλαστών διλημμάτων ή ακόμη
ακόμη την δημιουργία κανόνων απαράβατων - αυτά όλα είναι ξένα προς την ουσία της ποίησης, την ίδια την δημιουργία. Ιδού ένα σημαντικό ερώτημα πού τίθεται υπαινικτικά στο κείμενο
και συγκεντρώνει όλο το ενδιαφέρον: Είναι σήμερα ο ίδιος ο ελεύθερος στίχος πού κατά κόρον
χρησιμοποιείται, μία συνειδητή εκφραστική επιλογή ή ένας καταναγκασμός πού προέρχεται από εκφραστική άρα και διανοητική αδυναμία; Εάν συμβαίνει το πρώτο οι περαιτέρω προβληματισμοί μπορεί και να είναι άσκοποι, εάν όμως πιστέψουμε το δεύτερο τότε ανοίγει μία μεγάλη
συζήτηση για την ποιότητα της ποίησης πού αναγκαστικά αγκαλιάζει συνολικά και την προαπαιτούμενη παιδεία της.
Με άλλα λόγια, ένα ζήτημα πού εκ πρώτης όψεως δείχνει τεχνικό, (ομοιοκατάληκτος ή μη στίχος..),
υποκρύπτει ένα κεντρικό ζήτημα ουσίας, επάνω στο οποίο μία ανταλλαγή απόψεων θα είχε πιθανόν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Απόψεις και κρίσεις λοιπόν στο tasakos@gmx.com με σκοπό
την παρουσίασή τους στο επόμενο τεύχος..

Μ.Τασάκος
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Τι άλλο θα μπορούσα να είμαι
Τι άλλο θα μπορούσα να είμαι
Παρά ένας φτωχός ποιητής
Αυτή τη νύχτα που ξηλώθηκαν οι στέγες
Κι ο τρελός αέρας σεργιανάει
Στους άδειους δρόμους
Γυρεύοντας ανυπεράσπιστα κεφάλια
Αυτή τη μόνη νύχτα τραγουδώντας
Μες στα ερείπια κάποιας πολιτείας…

(Ντέμης Κωνσταντινίδης, Εφημερόπτερα, 2015)

§

Ἐπιστροφή
Μὲ σπαραγμὸ κρατώντας τὴ βαριὰ καρδιά μου
βρῆκα τὸ πατρικό μου σπίτι νὰ κοιτάζει,
μὲς ἀπ᾿ τὶς φυλλωσιές, σὰν ἄλλοτε, τὴ δύση.
-μὲ σπαραγμὸ κρατώντας τὴ βαριὰ καρδιά μου.
Γοργὰ τὸ τζάκι ἡ μάνα μου τρέχει ν᾿ ἀνάψει.
Κ᾿ ἐνῷ ἀπ᾿ τὴν πόρτα βλέπω τὶς γλυκές του λάμψεις,
μὲ σπαραγμὸ κρατώντας τὴ βαριὰ καρδιά μου
δὲ μπαίνω μέσα. Ἀπέξω κάθομαι καὶ κλαίω…

(Νικηφόρος Βρεττάκος, 1913-1991)
§
Ας ήταν η δίψα μας τέτια, πού λίγο
νερό να τη σβήνει,
κ’ η πείνα, με στάρι κ’ ελιά να χορταίνει.

(Λευκαδίτης Γ.)
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Το ιαπωνικό χαϊκού και η ελληνική εκδοχή του
(τού Χρήστου Τουμανίδη)

Αντί εισαγωγής

Τ

ο χαϊκού (俳句, haiku) αυτή η περίφημη τρίστιχη μορφή επιγραμματικής ποίησης των δεκαεφτά συνολικά συλλαβών, με διάταξη 5-7-5 ανά στίχο αντίστοιχα, γεννήθηκε στη
Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, την Ιαπωνία. Ως ποιητική φόρμα εμφανίζεται κάπου μεταξύ
15ου και 16ου αιώνα και παίρνει την οριστική του μορφή, αυτή που γνωρίζουμε κι εμείς εδώ στη
Δύση, μέσα στον 17ο αιώνα. Μεγάλο προσόν αυτού του ποιήματος, όπως προϊδεάζει και η μορφή του, είναι η πυκνότητα του λόγου, ο υπαινιγμός και η λιτότητα της έκφρασης καθώς και
μια λεπτή λυρική διάθεση.
Το Χαϊκού αποτελεί εξέλιξη ενός άλλου ποιητικού είδους της Ιαπωνίας γνωστού με την
ονομασία, Τάνκα (Tanka) ή Ουάκα (Waka), που αναπτύσσεται σε 31 συνολικά συλλαβές και
σε δύο ομάδες στίχων, των 5-7-5 και 7-7 συλλαβών. Το πρώτο τρίστιχο (χόκου) είναι αυτό που
αργότερα θα αποσπαστεί για να δημιουργηθεί το χαϊκού. Εκτός από το Τάνκα μια άλλη μορφή
ποίησης που ανήκει στην γενικότερη ιαπωνική ποιητική παράδοση, είναι η Ρένκα (Renka) ή
Αλυσιδωτή ποίηση. Αλυσιδωτή διότι συνθέτεται (από δύο ή περισσότερους ποιητές) σε έναν απεριόριστο αριθμό επαναλαμβανόμενων Τάνκα. Το ανοικονόμητο αυτό ποίημα (Ρένκα) μπορούσε
να φτάσει σε απίστευτο μέγεθος, σε χιλιάδες στίχους δηλαδή!
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Το χαϊκού, πολιτιστικό επίτευγμα της ιστορικής Περιόδου Έντο (1603-1868) είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομα, τη ζωή και τη δράση ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές
της Ιαπωνίας. του Matsuo Kinsaku Basho (1644-1694). Ο Μπασό είναι εκείνος που τελειοποίησε μορφικά και αισθητικά το τρίστιχο αυτό ποιητικό διαμάντι, καθιερώνοντας το μάλιστα
και ως την κατεξοχήν ποιητική φόρμα της Ιαπωνίας.
Στη μεγάλη, μετά τον Μπασό, χορεία ποιητών χαϊκού θα πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε άλλους τρεις, οι οποίοι αποτελούν και τους επόμενους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία
και την εξέλιξη του είδους. Αυτοί είναι οι: Yosa Buson (1716-1783), Kobayasi Issa (17631827) και Masaoka Shiki (1867-1902). Οι τέσσερις τους (Μπασό-Ίσσα-Μπουζόν-Σίκι) θεωρούνται η «κορυφαία τετράδα» των ποιητών-δασκάλων του χαϊκού. Χάρη σε αυτούς κυρίως
έφτασε και σε μας εδώ στη Δύση, μέσα από αγγλικές και γαλλικές μεταφράσεις, με την γνωστή
εμβληματική μορφή του. Την ονομασία χαϊκού, που επικράτησε από το 1890, την οφείλει στον
Μασαόκα Σίκι.
Για την διάδοση του χαϊκού στη Δύση καθοριστική υπήρξε η συμβολή μερικών από τους
πιο διάσημους πνευματικούς δημιουργούς (μελετητές, συγγραφείς, ποιητές) της Αμερικής και
της Ευρώπης. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι: Basil H. Chamberlain (1850-1935),
Paul Valery (1871-1945), Ezra Pound(1885-1972), Harold G. Henderson (1889-1974),
Yone Noguchi (1875-1947), R. H. Blyth (1898-1964), Kenneth Yasuda (1914-2002) και ο
Λευκάδιος Χερν (1850-1904), ο πολύ γνωστός και οικείος σε μας, αφού κατά το ήμισυ θεωρείται και είναι, Έλληνας.
Αξίζει να σταθούμε λίγο στον Λευκάδιο Χερν, γιατί με την προσωπικότητα και το πρωτοποριακό για την εποχή του έργο, «γεφύρωσε» την Ανατολή με την Δύση, και έκανε γνωστή την
Ιαπωνία σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα στα πάμπολλα βιβλία που εξέδωσε στα αγγλικά, γύρω από τις παραδόσεις και τους θρύλους της Ιαπωνίας, επέλεξε να μεταφράσει και μεγάλο
αριθμό χαϊκού, από όλες τις περιόδους , τα οποία κατόπιν ενέταξε μέσα στην ύλη αυτών των
έργων, όπως για παράδειγμα το ΚOTTO - Being Japanese Curios, with Sundry Cobwebs, 1902 και
το KWAIDAN - Stories and Studies of Strange Things, 1904. Η συμβολή του επομένως στην γενικότερη προσπάθεια να γίνει γνωστό εκτός Ιαπωνίας το χαϊκού είναι αδιαμφισβήτητη.
Η ποίηση αυτή λοιπόν, τρεις αιώνες μετά την καθιέρωση της ως τρίστιχη δεκαεπτασύλλαβη ποιητική φόρμα (στις αρχές δηλαδή του εικοστού αιώνα) θα περάσει τα σύνορα τής χώρας που
το γέννησε και θα «αφιχθεί» ταυτόχρονα σχεδόν σε Αμερική και Ευρώπη, για να γνωρίσει πολύ
σύντομα παγκόσμια φήμη και διάδοση. Την ίδια περίπου περίοδο, θα κάνει δειλά-δειλά τα
«πρώτα βήματα» του και στην Ελλάδα. Αλλά πριν αναφερθούμε σε αυτό το ξεχωριστό για μας
γεγονός, αξίζει να πούμε μερικά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία για την ποίηση του χαϊκού.
Οι πηγές έμπνευσης του κλασικού χαϊκού είναι η φύση, το φυσικό περιβάλλον με τα μικρά, αλλά πολυσήμαντα στιγμιαία συμβάντα της, που λαμβάνουν χώρα ερήμην σχεδόν του ανθρώπου, λόγω της πολλαπλότητας, της συχνότητας και του ρυθμού με τον οποίο συντελούνται.
Επομένως, η παρατήρηση και η βίωση αυτών των φυσικών διεργασιών και φαινομένων, απαιτούν
πλήρη και διαρκή πνευματική εγρήγορση. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση για να γράψει κανείς χαϊ-
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κού, εκτός από ξεχωριστές ικανότητες για δημιουργία, είναι η πολύχρονη, επίμονη άσκηση στα
μυστικά και τους κανόνες του. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να γράψει κανείς ένα χαϊκού
κι ας φαίνεται πως είναι. Επομένως:
Παρατηρώ τον κόσμο. Βιώνω τη ζωή.
Αιχμαλωτίζω το φευγαλέο, τη ρέουσα στιγμή.
Άρα το αιώνιο!
Από τις σχετικές πληροφορίες τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε και για την
καθοριστική επίδραση που δέχθηκε το χαϊκού από τον Βουδισμό, και πιο συγκεκριμένα από
την μεγάλη πνευματική παράδοση του Ζεν. Αυτή ακριβώς η σχέση άλλωστε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πνεύμα και την ίδια την φιλοσοφία του. Θα χρειαζόταν πολλές σελίδες για να απαντήσουμε στο ερώτημα «τι είναι Ζεν», γι’ αυτό θα περιοριστούμε λέγοντας επιγραμματικά τα
εξής: Το Ζεν είναι ένα σύνολο από πνευματικές ασκήσεις και ηθικούς κανόνες που δίνουν στον
άνθρωπο τη δυνατότητα να γνωρίσει την βαθύτερη ουσία του κόσμου και να κατανοήσει, στο
μέτρο του δυνατού, το μυστήριο της ζωής. Την παγκόσμια τάξη και την συμπαντική αρμονία.
Να προσεγγίσει με άλλα λόγια την αλήθεια, μέσω της ενόρασης και της «θείας φώτισης». Μια
πράξη «φώτισης» άλλωστε θεωρείται πως είναι η «σύλληψη» και η αποτύπωση της φευγαλέας
στιγμής, μέσω του χαϊκού. Κάθε χαϊκού, κατά μία έννοια, συνιστά και μια κατακτημένη, μικρή
αιωνιότητα!
Μετά από αυτές τις απαραίτητες γενικές πληροφορίες μπορούμε τώρα να μπούμε στο
κυρίως θέμα μας και να μιλήσουμε για την περιπέτεια του χαϊκού στα ελληνικά γράμματα.
***

Η ελληνική εκδοχή του χαϊκού
Από τα τελευταία, και ενδεχομένως οριστικά, στοιχεία που ήρθαν στο φως (αποδελτίωση
ελληνικών περιοδικών των αρχών του 20ου αιώνα, Ημερολόγια, Αναμνήσεις, Αλληλογραφίες), φαίνεται
πως ο χρόνος εισαγωγής του χαϊκού στις δικές μας ποιητικές συνήθειες έγινε, όπως προείπαμε ταυτόχρονα σχεδόν με την υπόλοιπη Ευρώπη- στις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα.
Κάπου ανάμεσα στα 1904 με 1925. Η διαδικασία αυτή, όπως θα δούμε, πραγματοποιήθηκε με
πολύ αργούς ρυθμούς και σε τελείως διαφορετικές συνθήκες από αυτές των άλλων χωρών της
Ευρώπης και της Αμερικής.
Το χαϊκού, ως έννοια ποιητική τουλάχιστον, πρωτοεμφανίζεται στα καθ’ ημάς το 1904,
με ένα θεωρητικό κείμενο του Σπυρίδωνος Δε Βιάζη, δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ίρις Αθηνών» (τ. 6, Φεβρουάριος-Μάρτιος), έχοντας ως τίτλο του: «Η λυρική ποίησις των Ιαπώνων». Για
να έχουμε όμως κάτι νεότερο, που να σχετίζεται με το χαϊκού, έπρεπε να περάσει μια ολόκληρη
δεκαετία! Τον Μάρτιο του 1925 δηλαδή. Τότε, στο περιοδικό «Λυκαβηττός» ο Γεώργιος
Σταυρόπουλος (1898-1969) θα δημοσιεύσει 6 ποιήματα με τον τίτλο «Τρίστιχα», μαζί με ένα
μικρό ενημερωτικό κείμενο περί του «χάι-κάι». Αυτή είναι και η πρώτη δημοσίευση που
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έχουμε στο καθαρά ποιητικό πεδίο. Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, ο Ν. Χάγιερ - Μπουφίδης,
με το ψευδώνυμο Ίσαντρος Άρις θα παρουσιάσει στο περιοδικό «Νέα Τέχνη», «5 χάι-κάι», με
ένα σχετικό επίσης κείμενο του για το είδος αυτό. Και η συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 1926, από
τον Κύπριο ποιητή Παύλο Κριναίο-Μιχαηλίδη, με την δημοσίευση 10 τρίστιχων «Χάι-Κάι»,
στο περιοδικό «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια».
Αυτά τα τέσσερα γεγονότα, στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, μπορεί να θεωρηθούν ως
«πρόδρομοι» του φαινόμενου, αφού παρά την «ισχνότητα» τους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, θα προετοιμάσουν στα επόμενα χρόνια το έδαφος για την ανάπτυξη του χαϊκού στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υπό αυτή την έννοια, μπορούμε να μιλήσουμε και για την Πρώτη Περίοδο της
περιπέτειας του χαϊκού στην ελληνική ποιητική πραγματικότητα.
Ενώ όμως συνέβησαν αυτά, με τον τρόπο που συνέβησαν, και εκεί που κανείς θα ανέμενε
μια άλλη -πιο ελπιδοφόρα- συνέχεια, εντούτοις, για ακόμη μία φορά, διαπιστώνουμε την ίδια ανεξήγητη… απροθυμία από τους Έλληνες ποιητές, να ασχοληθούν με αυτό το καινούργιο ποιητικό είδος. Για το χρονικό διάστημα λοιπόν 1904-1926 δεν θα συμβεί τίποτε αξιόλογο. Γιατί
άραγε;
Μια πρώτη ενδεχομένως εξήγηση ίσως να είναι ο δισταγμός και η …ανασφάλεια των
Ελλήνων και των Κυπρίων ποιητών απέναντι σε μια ξενόφερτη ποιητική φόρμα. Μια δεύτερη
εξήγηση ίσως είναι, ότι οι ποιητές την περίοδο αυτή ενδιαφέρονται περισσότερο για μεγαλύτερες
και πιο οικείες από το χαϊκού στιχουργικές μορφές. Άλλωστε τα ολιγόστιχα ποιήματα είναι αλήθεια πως απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια, ανάλογο ψυχισμό και μια διαφορετική ποιητική φιλοσοφία. Τα δεδομένα όρια (μέτρημα στίχων, λέξεων, συλλαβών), αποτελούν πάντοτε ανασταλτικό
παράγοντα. Κάποιοι πάλι ποιητές μας (τρίτη εξήγηση), μπορεί να έμειναν σε μια σχέση απλής
γλωσσικής, ποιητικής άσκησης και να μην τόλμησαν να δημοσιοποιήσουν τα όποια αποτελέσματα τους. Ακόμα όμως κι αν έχουν έτσι τα πράγματα -ή κάπως έτσι-, η απορία μας εξακολουθεί
να παραμένει, απορία!

Φαίνεται όμως πως, το όλο ζήτημα, χρειαζόταν μια συγκεκριμένη παρέμβαση, εκείνη την
«γενναία χειρονομία» ενός καθιερωμένου και προβεβλημένου δημιουργού, της συγκεκριμένης
εποχής, για να βάλει τα πράγματα σε μιαν άλλη βάση. Να επικυρώσει δηλαδή με το παράδειγμα
του, αυτή την καινούρια ποιητική φόρμα.
Και αυτήν ακριβώς την «καθοριστική κίνηση» στα καθ’ ημάς σε ό,τι αφορά το χαϊκού, θα
την κάνει μετά από δεκαπέντε σχεδόν χρόνια, (το 1940) ο Γιώργος Σεφέρης. Τότε, δημοσιεύει
την 5η κατά σειρά ποιητική του συλλογή: «Τετράδιο Γυμνασμάτων» στην οποία, ως γνωστόν,
περιέχονται και τα περίφημα «16 χαϊκού» του (στην αρχή Χάι-Κάι), τα οποία, παρά τις ιδιαιτερότητές τους, αποτελούν την πρώτη σοβαρή κατάθεση ποίησης χαϊκού στην Ελλάδα. Με τον
Γιώργο Σεφέρη και τα «16 χαϊκού» του, μπορούμε να πούμε πως περνάμε στην Δεύτερη και πιο
καθοριστική Περίοδο του χαϊκού στην Ελληνική ποίηση. Όμως, η συνέχεια, και πάλι θα έχει τα
ίδια περίπου χαρακτηριστικά μ’ εκείνα της «Πρώτης περιόδου», δηλαδή: περιορισμένο ενδιαφέ-
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ρον από τους περισσότερους ποιητές και μεγάλη χρονική απόσταση, από την αμέσως επόμενη
ποιητική κατάθεση ή αναφορά.
Θα περάσουν λοιπόν 25 χρόνια, ένα τέταρτο αιώνος (!) ώσπου, το 1969, ο Ζήσιμος Λορεντζάτος προσθέτει την δική του δυναμική συν-εισφορά στην υπόθεση του Ελληνικού χαϊκού,
με τη συλλογή του «Αλφαβητάρι». Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι: Το «Αλφαβητάρι» είναι
και η πρώτη ποιητική συλλογή που εκδίδεται στην Ελλάδα, αποκλειστικά με χαϊκού. Στη συνέχεια, λίγο μετά (το 1972), θα έρθει η σειρά του Ι. Δ. Αντωνίου με το βιβλίο του, «Χάι-Κάι και
Τάνκα». Έτσι, με αυτό τον τρόπο θα λέγαμε πως κλείνει η Δεύτερη, και πιο αποφασιστική, Περίοδος του χαϊκού στα ελληνικά γράμματα.
Με την παρουσία αυτών των τριών (Σεφέρη-Λορεντζάτου-Αντωνίου) παγιώνεται τρόπον
τινά, η τρίστιχη αυτή φόρμα στον ποιητικό μας χάρτη. Και η περιπέτεια, όπως θα δούμε αμέσως μετά, θα συνεχιστεί σε άλλους, πρωτόγνωρους για τα ελληνικά δεδομένα, ρυθμούς.
***
Στο σημείο αυτό, και πριν αναφερθώ στην τελευταία περίοδο, θα ήθελα να κάνω μια
«εντός ορίων» παρέκβαση και να αναφερθώ στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή του ελληνικού
χαϊκού, που σχετίζεται με τον παγκοσμίου φήμης συγγραφέα, στοχαστή και ποιητή Νίκο Καζαντζάκη (1883-1957). Ο Καζαντζάκης, εκτός από το γνωστό πολυσήμαντο έργο του, μας
άφησε και κάποια, άγνωστα σχεδόν, δείγματα της υψηλής ποιητικής δημιουργίας του, που είναι
χαϊκού. Ναι, είναι αλήθεια, αυτά τα «μικρά ποιητικά διαμάντια» του, βρίσκονται σκόρπια στις
σελίδες κάποιων έργων του, αλλά και μέσα στην πολυσέλιδη αλληλογραφία του, μαζί με σχετικές
άλλες αναφορές για την ποίηση του χαϊκού.
Περισσότερα, πάνω στο θέμα αυτό, επιφυλάσσομαι να παρουσιάσω σε ξεχωριστή εργασία μου, που βρίσκεται εν εξελίξει και έχει ως αντικείμενο της, αυτήν ακριβώς την σχέση του
Καζαντζάκη με την Ιαπωνία και το ελληνικό χαϊκού. Επί του παρόντος, περιορίζομαι να πω
ότι: Ο Καζαντζάκης αποδεικνύεται ως ο πιο «Ιάπωνας» Έλληνας ποιητής και ο πιο βαθύς γνώστης και εκφραστής του πνεύματος του χαϊκού από όλους, τολμώ να πω, τους ποιητές μας, που
προσπάθησαν να γράψουν χαϊκού. Θέλετε να πάρετε μια μικρή γεύση; Ιδού:

Είπα στη μυγδαλιά:
«Αδελφή μου μίλησε μου για το θεό».
Κι η μυγδαλιά άνθισε.
***
Και συνεχίζουμε. Από το 1972 και μέχρι σήμερα (2015), κατά τον δικό μου, αυθαίρετο ίσως,
φιλολογικό «διαχωρισμό», έχουμε την Τρίτη Περίοδο. Σαράντα χρόνια δηλαδή, μέσα στα οποία
συνέβησαν και συμβαίνουν πολλά και άκρως ενδιαφέροντα πράγματα, με άξονα πάντα το χαϊκού. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, δίχως αμφιβολία, έχουμε την πλήρη ανάπτυξη του είδους
στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά την τελευταία εικοσαετία, παρατηρείται μία πυρετώ-
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δης δραστηριότητα, η οποία αντικατοπτρίζεται στις συχνές δημοσιεύσεις χαϊκού, αλλά και στην
εμφάνιση διαφόρων φιλολογικών κειμένων σε περιοδικά και εφημερίδες. Κυρίως όμως αυτό φαίνεται στις εκδόσεις συλλογών αποκλειστικά με ποιήματα χαϊκού, και κορυφώνεται το 1995 με
την έκδοση της πρώτης «Ανθολογίας Ελληνικού Χαϊκού», από τον γράφοντα, με μια ενδιαφέρουσα εισαγωγή του αείμνηστου Θ. Δ. Φραγκόπουλου. Η εν λόγω Ανθολογία κατέγραψε ως
ένα σημείο και κωδικοποίησε το δυναμικό των ποιητών χαϊκού στην Ελλάδα και την Κύπρο και
αναθέρμανε το ενδιαφέρον ποιητών, μελετητών και αναγνωστών γι’ αυτή την περίφημη ποιητική φόρμα. Εμφανίζονται νέοι ποιητές, νέες συλλογές χαϊκού, διάφορες θεματικές Ανθολογίες
από την παγκόσμια ποιητική παραγωγή. Με δυο λόγια: Όσο δύσκολα και διστακτικά υπήρξαν
τα πρώτα βήματα του χαϊκού στον τόπο μας, τόσο δυναμικά (και τολμηρά) εξελίσσονται πλέον
στις μέρες μας.
Συνεχίζοντας την αναφορά μας στα πλαίσια της Τρίτης Περιόδου του Ελληνικού Χαϊκού,
θα πρέπει ακόμα να αναφέρουμε πως, το έντονο αυτό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε σε Ελλάδα
και Κύπρο, έφερε στο προσκήνιο και άλλες παράλληλες δραστηριότητες όπως: Βραδιές παρουσίασης χαϊκού, διαλέξεις, διαγωνισμούς και σχετικές αναφορές σε ποιητικά συνέδρια. Πιο πρόσφατη «κατάκτηση» αποτελεί ασφαλώς και το γεγονός της εισόδου του χαϊκού στο Ελληνικό
Εκπαιδευτικό Σύστημα, με σχετικό μάθημα στο βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού.
Η σημαντικότερη όμως εξέλιξη της εκπαιδευτικής πτυχής του χαϊκού στη χώρα μας αποτυπώνεται, με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, σε ένα άλλο ξεχωριστό γεγονός, που δεν είναι ευρύτερα γνωστό και το οποίο δίνει πλέον άλλες διαστάσεις και μια νέα δυναμική στην περαιτέρω
ανάπτυξη του ελληνικού χαϊκού. Αναφέρομαι στην περίπτωση της Σχολής Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Τμήμα Γραφιστικής) των ΤΕΙ Αθηνών. Συγκεκριμένα, το 2010, και στα πλαίσια της ακαδημαϊκής περιόδου τη Σχολής αυτής, οι καθηγητές έδωσαν ως μάθημα στους σπουδαστές τους, για το Α΄ εξάμηνο του έτους, δημιουργική εργασία με αντικείμενο το ελληνικό και
ιαπωνικό χαϊκού! Ο κάθε σπουδαστής έπρεπε να επιλέξει και να εικονογραφήσει τα χαϊκού της
αρεσκείας του, από ένα ανθολόγιο χαϊκού που τους δόθηκε. Το όλο αποτέλεσμα, κάθε σπουδαστή πήρε τη μορφή ενός και μοναδικού βιβλίου, ολοκληρωμένου από τους ίδιους. Και αυτό,
είμαι σε θέση να το γνωρίζω αφού στην διαδικασία ενημέρωσης των σπουδαστών «περί της ποίησης χαϊκού» υπό μορφή μαθημάτων, κλήθηκα κι εγώ να συνεισφέρω με τις όποιες γνώσεις διέθετα. Η όλη εμπειρία υπήρξε μοναδική! Η σημασία αυτού του γεγονότος όπως καταλαβαίνετε,
συνιστά την πιο μεγάλη «κατάκτηση» του χαϊκού στην ελληνική …διαδρομή του.
Για την τελευταία περίοδο (1972-2015) και με βάση την «Ανθολογία Ελληνικού Χαϊκού»
μπορούμε να αναφερθούμε σε ποιητές και ποιήτριες που έγραψαν και δημοσίευσαν χαϊκού, αμέσως μετά τους Σεφέρη-Λορεντζάτο-Αντωνίου. Η επόμενη λοιπόν γενιά των ποιητών είναι οι:
Τάσος Κόρφης (1929-1994), Γιώργης Παυλόπουλος (1924-2009), Ανέστης Ευαγγέλου
(1937-1993), Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος (1933), Νάσος Βαγενάς (1945), Μιχάλης Γκανάς (1944), Νίκος Λαδάς (1953-1979), Αργύρης Χιόνης (1943-2011), Γιάννης Πατίλης
(1947), Διονύσης Καψάλης (1952), Παναγιώτης Καποδίστριας (1961), Ηλίας Κεφάλας
(1951), Χρήστος Τουμανίδης (1952), Μιχαλάκης Μαραθεύτης (1926), Ηλίας Μέλιος
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(1959), Ζωή Σαβίνα (…), Ρούλα Ιωαννίδου-Σταύρου (1951), Ευανθία Γεωργούλη (1967)
κ.α.
Συνολικά, στην «Ανθολογία Ελληνικού Χαϊκού», βρίσκουμε 47 ποιητές και ποιήτριες,
από την Ελλάδα και την Κύπρο, προερχόμενοι από διαφορετικές (όπως δείχνει και ο πιο πάνω κατάλογος) ποιητικές «γενιές». Βέβαια, οι ανθολογημένοι ποιητές και ποιήτριες δεν είναι οι μοναδικοί. Κατά την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν και άλλοι, οι οποίοι δυστυχώς -για διάφορους αντικειμενικούς λόγους- έμειναν έξω από την Ανθολογία. Κάπως έτσι συμβαίνει πάντοτε με ανάλογες
φιλολογικές εργασίες. Άλλωστε μια Ανθολογία (κι αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη γοητεία της) δεν ολοκληρώνεται ποτέ, είναι ανοιχτή στο διηνεκές και ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιδέχεται
προσθήκες και συμπληρώσεις.
Αξίζει εδώ να προσθέσουμε πως, αμέσως μετά την έκδοση της προαναφερθείσας Ανθολογίας (1995), ξεκίνησε η συγκρότηση της δεύτερης και πληρέστερης «Ανθολογίας Ελληνικού
Χαϊκού», η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, και ελπίζω πως, κάποια στιγμή, θα βρει τον
εκδότη που θα εκτιμήσει την αξία και την χρησιμότητά της!
Λίγο πριν ολοκληρώσω την παρούσα εργασία μου, θα ήθελα να κάνω ορισμένες ακόμη
γενικές παρατηρήσεις, που οι περισσότερες αφορούν το χαϊκού στην ελληνική του εκδοχή, και
στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει -πάντοτε κατά τη γνώμη του γράφοντος- να το αντιμετωπίζουν όλοι, όσοι επιλέγουν να εκφραστούν μέσα από τις ιδιαιτερότητες αυτής της ποιητικής φόρμας.
-Μπορούμε να πούμε πως, το χαϊκού, μετά την διάδοση που γνώρισε στη διάρκεια του
προηγούμενου αιώνα, και στις πέντε ηπείρους, έχει καταστεί πλέον μια «οικουμενική ποιητική
γλώσσα», ένα μοναδικό παγκόσμιο ποιητικό φαινόμενο. Δεν πρέπει να υπάρχει χώρα και γλώσσα, στις οποίες να μη γράφονται και να μη διαβάζονται χαϊκού.
-Τα χαϊκού που γράφονται εκτός, είναι φυσικό να διαφέρουν σε πολλά σημεία από εκείνα
που γράφονται εντός Ιαπωνίας. Αρκεί να λάβει κανείς υπόψη του, την διαφορετική φιλοσοφία,
τον ψυχισμό των λαών και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και κάθε γλώσσας. Έτσι, πρέπει να μιλάμε για τα χαϊκού των: Αμερικανών, Γάλλων, Ισπανών, Πορτογάλων, Αργεντινών, Αιγυπτίων,
Ελλήνων κ.ο.κ .
-Αλλά, και τα χαϊκού που γράφονται σήμερα στην Ιαπωνία, είναι διαφορετικά από εκείνα
που γράφονταν μέχρι πριν από 30-40 χρόνια. Παρατηρείται δηλαδή μια φανερή
«απομάκρυνση» από ορισμένους αυστηρούς κανόνες που ίσχυαν κατά τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του είδους, ακόμη και από τους ίδιους του Ιάπωνες. Αυτές οι αλλαγές όμως, οι οποίες
έγιναν και που αφορούν κυρίως το περιεχόμενο, δεν αλλοίωσαν την «ταυτότητα» και την φιλοσοφία του χαϊκού. Εξακολουθεί λοιπόν να διατηρεί τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και την φιλοσοφία
της, τα οποία μπορεί να συμπυκνωθούν στη φράση:
Με τα λιγότερα λόγια, πολλά και σπουδαία νοήματα!
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-Επομένως, η τρίστιχη μορφή και οι συνολικά δεκαεφτά συλλαβές, θα πρέπει να θεωρούνται «αδιαπραγμάτευτα», αν θέλουμε να υπηρετήσουμε με σεβασμό και αγάπη, ένα από τα πιο
ενδιαφέρονται ποιητικά είδη που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
-Το χαϊκού είναι η ποίηση της έκπληξης και της απόλυτα ελεγχόμενης έκφρασης. Είναι η
ποίηση των ορίων. Η υπό όρους παραχωρημένη δημιουργική ελευθερία!
-Σε κάθε χαϊκού όλα είναι μετρημένα. Και μετρήσιμα. (Συλλαβές, λέξεις, στίχοι, αναπνοές).
«Μέτρον άριστον» δηλαδή.
Δεν περισσεύει τίποτα, ενώ ταυτόχρονα… λείπουν πολλά.
Επειδή κάθε χαϊκού είναι το αποτέλεσμα πραγματικής συνδημιουργίας, ποιητή και αναγνώστη.
Όσα περιέχει ένα γραμμένο χαϊκού, είναι ο ποιητής.

Όσα λείπουν και είναι ζητούμενα, είναι ο αναγνώστης.
Και κλείνω την παρούσα εργασία μου λέγοντας ότι, το χαϊκού έχει τόσες και τέτοιες πτυχές που για να τις προσεγγίσει κανείς στοιχειωδώς, και με κάποια επάρκεια θα χρειαζόταν να
γραφτούν πολλά περισσότερα από αυτά που γράφτηκαν εδώ. Αλλά, ίσως αυτή να είναι και η
γοητεία κάθε φιλολογικής εργασίας: Η εκ των προτέρων βεβαιότητα, δηλαδή, πως τα σπουδαιότερα έπονται!
Λίγα, πιο λίγα.

Τα πολλά και σπουδαία,
ένα χαϊκού.
(Χρήστος Τουμανίδης)
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Η «ποιητική» της μεταπολίτευσης
τού Γιώργου Καρύπη
«..Από γενιά σε γενιά παραδίδονται σκήπτρα.
Όλα κληροδοτημένα
Νόμοι συντεχνιών
Αποθέωση μετριοτήτων
Πυρετός διαβουλεύσεων».

(Ντέμης Κωνσταντινίδης, Ιχθύων λόγος, University studio press, 2011, απόσπασμα από
το ποίημα «Ανεξάρτητη αρχή»)
«Όσο πρωί κι αν σηκωθούμε μάς προλαβαίνει η λύπη μας»

Α

(Τάσος Ζερβός, Η μεγάλη έρημος, 1962)

στειεύομαι καμιά φορά με φίλους και γνωστούς όταν η συζήτηση έρχεται στην
ταυτότητα τής γενιάς μας και παρόλο που τυπικά κινούμαι στο ενδιάμεσο των γενεών πολυτεχνείου και μεταπολίτευσης, αρέσκομαι να υποστηρίζω πως ανήκω στην «γενιά του
δύο» ή ακόμη καλύτερα στην «γενιά των αντιθέτων». Λιγοστά παραδείγματα: στα παιδικά
μου χρόνια μεσουρανούσε η πολιτική ανωμαλία και έπειτα η χούντα, στην εφηβεία ήρθε η μεταπολίτευση. Ξεκίνησα με την καθαρεύουσα, κατέληξα στην δημοτική. Πέρασα ατελείωτες
ώρες με την ιστορική ορθογραφία, ακόμη και σήμερα προσπαθώ να μάθω το μονοτονικό.
Ξεκίνησα με εξατάξιο γυμνάσιο, κατέληξα να πάρω απολυτήριο από λύκειο. Συνήθισα την
απουσία του άλλου φύλου στο γυμνάσιο, στην τελευταία τάξη του λυκείου πρόλαβα για ένα
χρόνο τα μικτά σχολεία. Έδωσα στο πανεπιστήμιο με το παμπάλαιο σύστημα εξετάσεων, την
επόμενη χρονιά έγινε η αλλαγή μετά από δεκαετίες (πανελλήνιες ή πανελλαδικές, ακόμη και
σήμερα δεν το έχω ξεκαθαρισμένο). Πίστεψα στην μεγάλη αλλαγή του 81, βρέθηκα να παρακολουθώ από την τηλεόραση το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα ειδικό δικαστήριο. Ερωτεύθηκα το χαρτί και το βιβλίο μετά από πολύχρονη συγκατοίκηση, σήμερα όλος ο κόσμος
γραφής και επικοινωνίας μου αρχίζει και τελειώνει σε μια οθόνη. Και πάει λέγοντας αυτή η γενιά των αντιθέτων. Δεν νομίζω να υπήρξε άλλη γενιά στην πρόσφατη ελληνική ιστορία που να
βίωσε τέτοιες αντιφάσεις, τόσο καθοριστικές αλλαγές σε επικοινωνία, τρόπο ζωής, τεχνολογική
πρόοδο, γλώσσα και ιδεολογία.
Αναρωτιέμαι πολλές φορές πότε ξέφυγε η κατάσταση μέσα από τα χέρια μας, πότε παραδοθήκαμε σ αυτές τις αντιφάσεις και χάσαμε την ικανότητα διαχείρισής τους. Και το λέω αυτό γιατί
στη δική μου σκέψη, όλη αυτή η επιτάχυνση της ιστορίας θα μπορούσε, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, να αποτελέσει μια τεράστια ευκαιρία που όμοιά της δεν θα είχε γνωρίσει ξανά η
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χώρα. Θυμηθείτε οι παλιότεροι για λίγο το σκηνικό για την γενιά μας. Είχε πολύ πρόσφατα
προηγηθεί η δεκαετία του 60 με επίσης κοσμογονικές αλλαγές σε μουσική, λογοτεχνία και πολιτική, εδώ και κυρίως παγκόσμια. Βρίσκουμε όλο αυτόν τον πλούτο μετά το 74 να κυκλοφορεί
ελεύθερα. Δημοκρατία, η όποια δημοκρατία, μαζί με μακρά περίοδο ειρήνης αρχίζουν και δημιουργούν ένα περιβάλλον σταθερό, πιο ασφαλές, πιο αισιόδοξο. Τα σύνορα αργά μα σταθερά
πέφτουν. Ο κόσμος γίνεται πιο ανάλαφρος, πιο ελεύθερος σε επικοινωνία και καθημερινές συμπεριφορές. Την ίδια ώρα ανατρέπεται ένα πολιτικό κατεστημένο δεκαετιών και ένα ριζικά νέο,
(όπως φαινόταν τότε βεβαίως), πολιτικό
σκηνικό γεννά ελπίδες για μία συνολική αλλαγή και το γκρέμισμα κατεστημένων αντιλήψεων, που είχαν ταλαιπωρήσει τις προηγούμενες γενιές
πολλές φορές με ακραίο, επώδυνο
τρόπο.
Ήμασταν νέοι, δεν είχαμε την εμπειρία, δεν είχαμε καν την ιστορική γνώση για να υποψιαστούμε ότι στην Ελλάδα και οι καλύτερες προθέσεις εμπεριέχουν εν σπέρματι την νόθευση
και την ακύρωσή τους. Κι όμως, τα
σημάδια υπήρχαν, άλλοτε ανεπαίσθητα, κάποτε εκκωφαντικά: Ένας συμφοιτητής που ξαφνικά ξυρίζει το μούσι του και διαλέγει γραβάτες σε πανάκριβο κατάστημα. Κάτι συνοδοιπόροι σε διαδηλώσεις που κόβουν βόλτες στους διαδρόμους
της κρατικής τηλεόρασης και χαριεντίζονται με τον (δοτό) πρόεδρό της. Κείμενα από συντρόφους σε οργανώσεις νεολαίας που άξαφνα χάνουν την δύναμή τους και γίνονται χλιαρά στις επικρίσεις, συμβατικά, άνοστα. Κάτι τρανταχτά ονόματα της αντιχουντικής αντίστασης που μετακομίζουν σε μία νύχτα – μάταια να χτυπάμε τα κουδούνια τους στην Κυψέλη και στα Εξάρχεια,
οι γείτονες μας στέλνουν σε κάτι οχυρά στα βόρεια προάστια. Στην Ιπποκράτους, στην Σόλωνος, στην πλατεία Εξαρχείων, απομένουν τα ρετάλια της επανάστασης, κάποιοι με εμμονές,
κάποιοι θυμωμένοι, μα έχουν απομείνει μόνοι τους, γραφικά αμπέχονα απέναντι στις ασπίδες
και τα ρόπαλα των ΜΑΤ. Τα φτωχόπαιδα από το χωριό με την γυαλάδα στο μάτι και τις ακραίες απόψεις, μπαίνουν συνωμοτικά στα πολυκαταστήματα να διαλέξουν έπιπλα και ηλεκτρικές
συσκευές, όταν συναντιέσαι μαζί τους καμώνονται πως δεν σε βλέπουν, κάνουν πως φτιάχνουν τα
μαλλιά τους, (όσα απέμειναν) και βιάζονται να χαθούν στους δαιδαλώδεις διαδρόμους. Ο κολλητός φίλος δεν απαντά πια στο τηλέφωνο, όταν τον συναντάς σε κάποιο βιβλιοπωλείο κάτι ψελλίζει για τρεχάματα και υποχρεώσεις. Η σφιγμένη γροθιά έχει γίνει πια graffiti σε κατουρημένους
τοίχους και ντεκόρ σε φωτογραφίες των αστέγων σε political correct εκπομπές της τηλεόρασης.

89

Είχε σημάνει η ώρα της εξαργύρωσης και οι ουρές στα ταμεία μεγάλωναν, στριμωξίδι, φωνές,
διαγκωνισμοί και διαγωνισμοί στημένοι και φωτογραφικοί, κοστούμια πληρωμένα από τον μύθο του Πολυτεχνείου και τα καλύτερα παιδιά που πήγανε στο σπίτι, ποιος να δώσει σημασία
τότε στον στίχο του Σαββόπουλου και ποιος να ασχοληθεί με κείνους τους λίγους που σιωπηρά
αποσύρθηκαν και ιδιώτευσαν, αηδιασμένοι από τον καταναλωτισμό που ξεχείλιζε σε σπίτια και
πεζοδρόμια. Λανθασμένα πιστεύουν οι περισσότεροι πως το μεγαλύτερο όργιο έγινε στον χώρο της πολιτικής, αν κάτι κακοποιήθηκε κατ επανάληψη, εάν σε κάποιο χώρο αξίες ανατράπηκαν και η διαπλοκή κορυφώθηκε, αυτός ήταν ο πολιτισμός και ακόμη περισσότερο η λογοτεχνία, ακόμη περισσότερο η ποίηση. Μα μήπως και θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Για
κάποιο διάστημα, κυρίως μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, ακουγόταν ακόμα ο απόηχος
ποιητών με σημαντικό μέγεθος, οι εκδηλώσεις για Ρίτσο, Ελύτη, Σεφέρη, Βρεττάκο, Αναγνωστάκη και Λειβαδίτη περίσσευαν, ώσπου έγιναν κι αυτοί «επετειακοί», πέρασαν από τον χώρο της ουσίας του κειμένου στον συμβολισμό τού νέου καθεστώτος που απαιτούσε ακόμη και η
πιο χυδαία πολιτική ή πολιτιστική συμπεριφορά να επενδύεται με στίχους, ολίγα από επανάσταση, ολίγα από αριστεροσύνη και κάποια θολή, πολύ θολή, αντίσταση στην επταετία. Βέβαια,
ας είμαι δίκαιος, υπήρξαν ποιητικές φωνές ενάντιες στο ρεύμα, μόνο που, είτε έγιναν γρήγορα
γραφικό περιθώριο (Γώγου, Ραδηνός, Ζερβός…), είτε η φωνή τους μήτε που ακούστηκε γιατί
είχαν λάθος πολιτικές πεποιθήσεις. Κι όμως αυτές οι φωνές με διαφορετικές αφετηρίες, ποιητικά συναντώνται, πολλές φορές μάλιστα και θεματικά. Δείτε για παράδειγμα ένα ποίημα του
Φαίδρου Μπαρλά (δεξιός αυτός…) για το πολυτεχνείο…

Εν Έτει 2000
Όταν μεγάλωσε, έμαθε
πως ο πατέρας του
ήταν κι αυτός,
«τη νύχτα εκείνη»,
στο Πολυτεχνείο.
Η θεία του η Λιλή,
ο θείος του ο Μιχάλης,
ήταν κι αυτοί,
«τη νύχτα εκείνη»,
στο Πολυτεχνείο.
Όλοι οι γνωστοί του μπαμπά,
όλες οι γνωστές της μαμάς,
ήταν κι αυτοί,
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«τη νύχτα εκείνη»,
στο Πολυτεχνείο…
Τώρα, κάθε πρωί,
καθώς κατηφορίζει την οδό Πατησίων
κι αντικρύζει την καγκελλόπορτα
την κλεισμένη «εις μνήμην».
στριφογυρίζει στο νου του
η ίδια απορία:
«Πώς διάβολο χώρεσαν
όλοι αυτοί εδώ μέσα;…»
και δείτε ένα άλλο του Μιχάλη Ραδηνού (αναρχικός και α-κοινωνικός αυτός) με το ίδιο θέμα…

Μια σημείωση της ιστορίας
ήμουν κι εγώ στο Πολυτεχνείο
(αλήθεια λέγω, παίρνω όρκο)
μα έτσι που δεν ζήτησα λεφτά
τόσες που αρνήθηκα τιμές
έτσι που δεν στάθηκα να βγω φωτογραφίες
τόσο δειλός που ήμουν καλά να πάθω
τώρα εγώ μόνο το φωνάζω
(ήμουν κι εγώ σας λέω εκεί!)
ήμουν;
αρχίζω κι αμφιβάλλω…
βλάξ και αφελής
να κάψω αποδείξεις
Βέβαια τα χειρότερα δεν ήταν όλα αυτά, η διαπλοκή, ο νεοπλουτισμός, το οργιώδες οικονομικά πάρτι στον χώρο του πολιτισμού, η απαξίωση κάθε έννοιας παιδείας, βαθύτερης καλλιέργειας, στοιχειώδους έστω παρουσίας πνευματικών αναζητήσεων. Όλα αυτά τα παραβλέπω, τίποτε άλλο δεν είναι από σημειώσεις της ιστορίας όπως λέει και ο Ραδηνός, επαναληπτικά στιγμιότυπα στην πορεία μιας χώρας που τόχει σύστημα να σκοτώνει ό,τι πιο άξιο, ό,τι πιο βαθύ,
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ό,τι πιο ξένο και αιρετικό στην νεοχωριάτικη διαδρομή της. Όχι, το χειρότερο σε όλα αυτά δεν
ήταν η πολιτική διάψευση και η ανυπαρξία του πνευματικού στοιχείου, το πλέον λυπηρό ήταν η
εικόνα μιας νέας αισθητικής ή για να ακριβολογήσω: η ανάδειξη μιας φθηνής αισθητικής σε
κυρίαρχο πρότυπο ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς.
Θα προσπαθήσω και πάλι να είμαι δίκαιος, δεν ήμουν από αυτούς που αντιστάθηκαν σ αυτήν
την φθήνια, σίγουρα όχι στο βαθμό που θα μπορούσα. Σύντομα, πολύ σύντομα εγκατέλειψα τις
ουτοπίες και τις χίμαιρες της νιότης μου και, έστω και άκομψα και χοντροκομμένα, προσπάθησα να παίξω κι εγώ στο νέο αυτό παιχνίδι του «πλούτισε πρώτος – πλούτισε
περισσότερο». Ήμουν μάρτυρας σε θηριώδεις αγοραπωλησίες κάθε είδους,
(ακινήτων, συνειδήσεων, κειμένων), ακολούθησα σαν ηλίθιος παρέες στα
«πρώτα τραπέζια πίστα», προσπάθησα να
βιοποριστώ με κείνες τις θολές δουλειές που κινούνταν ανάμεσα σε μεσάζοντες, ιδιαίτερους υπουργείων, δοτές
δημοσιογραφικές πένες, διαδρόμους
πολιτικών γραφείων. Ήμουν επίσης
μάρτυρας στην δημιουργία νέων λογοτεχνικών προτύπων μέσα σε γραφεία εκδοτικών οίκων,
όπου ένα επίσης θηριώδες σύστημα διαφήμισης, δελτίων τύπου και τηλεφωνημάτων σε κολλητούς και στέκια τέχνης στο Κολωνάκι, προσπαθούσε να επιβάλλει (και τελικά επέβαλλε) τους νέους «μεγάλους» ποιητές, πεζογράφους και δοκιμιογράφους. Φόρεσα κοστούμι κι ας το σιχαινόμουν, χαμογέλασα σε ανθρώπους με μηδαμινή αξία, προσπάθησα να επωφεληθώ από το νέο
σύστημα, προσπάθησα να γίνω ακόμη ένα νέο τζάκι και ίσως κάποια στιγμή να το κατάφερα –
έστω και για λίγο. Απόλαυσα έστω και προσωρινά, πολυτελή σπίτια, λαμπερές βεγγέρες, συναναστροφές σε γκαλερί και λογοτεχνικά στέκια με δημιουργούς περιέφεραν το σαρκίο τους ολημερίς με ένα ποτό στο χέρι, δίπλα σε υπουργούς, στελέχη κομμάτων και παράγοντες που διψούσαν για φωτογράφιση, υποκλίσεις και ανταλλάγματα πάσης φύσεως. Ναι, τα δοκίμασα όλα
αυτά, τα έζησα από μέσα, έγινα μέρος ενός ανθρώπινου συνόλου που ταύτιζε την ευτυχία με την
κατανάλωση, τα σκυλάδικα πολυτελείας, το Filofax το γεμάτο με τρανταχτά ονόματα, τα
σπίτια και τα οικόπεδα που είχαν αγοραστεί σε ευγενείς περιοχές, τὶς μετοχές τραπεζών στο
χρηματιστήριο. Όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το κιτς παραμύθι έκανε τον κύκλο του και τελείωσε έτσι όπως άρχισε. Ανεπαίσθητα. Νομίζω πως η μεταστροφή ξεκίνησε με μια κούραση, με
την συνειδητοποίηση ενός κενού, κυρίως όταν η αισθητική που γράφω παραπάνω, άρχισε να
γίνεται εντελώς αποκρουστική στα μάτια μου. Δεν ξέρω αν θα γλύτωνα από αυτό το κενό, από
αυτό το κυνήγι του τίποτα, εάν δεν είχα προλάβει στα νιάτα μου να λάβω μια γερή παιδεία, να
διαβάσω άξια βιβλία, να βυθιστώ σε εξαίρετη ελληνική και ξένη μουσική – με άλλα λόγια αν
δεν είχα προλάβει να δημιουργήσω αντισώματα στο κίβδηλο και στο επιφανειακό. Όμως εδώ

92

γράφω μια πραγματική ιστορία και οι υποθέσεις μάλλον δεν βοηθούν πουθενά και το κυριότερο δεν μπορούν να έχουν μία πραγματική απάντηση.
Παρομοιάζω πολλές φορές τον εαυτό μου με ένα εκκρεμές. Από την ασπρόμαυρη εποχή της
καταπίεσης βρέθηκα στην συστημική αριστερά, για να μεταπηδήσω, στα καλύτερα και πιο δημιουργικά χρόνια, σε ένα καπιταλιστικό υβρίδιο όπου χωρούσαν τα πάντα, αρκεί να ήταν ανώδυνα, επωφελή, άκοπα και λαμπερά. Κι όταν τέλειωσε κι αυτό, το εκκρεμές πήγε ακόμη πιο
μακριά για να καταλήξει σήμερα σε μια αναρχική αντίληψη και σε μία πλήρη άρνηση όλων
εκείνων που κάποτε πίστεψα πως μπορούσαν να δημιουργήσουν έστω και μία ψευδαίσθηση
πνευματικής ισορροπίας.
Σε ώριμη πια ηλικία, έχω κρατήσει μόνο ένα συνηθισμένο σπιτάκι που χωρά με άνεση όλα
εκείνα που θεωρώ εγώ απαραίτητα. Δεν μου λείπει τίποτε, δεν νοιώθω καν πως υποκύπτω σε
μια μίζερη πραγματικότητα, άλλωστε δεν ήταν μια αναγκαστική επιλογή. Διαλέγω προσεκτικά, πολύ προσεκτικά τους φίλους μου, εκείνους που θα μοιραστώ ένα κρασί τα βράδια και μια
συζήτηση από εκείνες που μου έλειψαν, εκείνες περί ανέμων και υδάτων για συγγραφείς, κείμενα, μουσική, ζωγραφική, χορούς και πανηγύρια. Περπατάω πια πολύ, μαθαίνω την αθέατη πόλη, παρατηρώ συμπεριφορές, παρεμβαίνω και καυγαδίζω όπου κρίνω πως κάτι το άδικο κυκλοφορεί και προσβάλλει την νοημοσύνη μου. Διαλέγω βιβλία προσεκτικά, διαβάζω πολύ και
είμαι αφάνταστα θυμωμένος γιατί άφησα την αισθητική της μεταπολίτευσης να με απομακρύνει από κείνα που άξιζαν και τώρα δεν έχω πια τον χρόνο και το μυαλό που πρέπει για να πλησιάσω ξανά. Μου αρέσει, (όπως και παλιά άλλωστε…), το καλό φαγητό, το καλό ρούχο, η
όμορφα πλασμένη ύλη, απολαμβάνω να περιβάλλομαι από καλαίσθητα πράγματα – όμως τώρα αυτό γίνεται συνειδητά, σχεδόν μόνο εγώ τα βλέπω, η επιλογή τους είναι αβίαστη ακόμη
και όταν γίνεται παρορμητικά. Η μοναδική τηλεόραση στο σπίτι μου μένει βουβή μέχρι αργά
που θα αποφασίσω να δω κάποια ταινία. Ο υπολογιστής στενάζει, εκεί γράφω, ενημερώνομαι,
επικοινωνώ – όλα επιλεκτικά, όλα με τα δικά μου κριτήρια ποιότητας, χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό, χωρίς κατά συνθήκην ψεύδη. Αγνοώ την πολιτική, καλά καλά δεν ξέρω τα
ονόματα υπουργών, έχω σταματήσει να ψηφίζω, όταν καμιά φορά πέφτω σε πολιτικές συζητήσεις βάζω τα γέλια – είναι πραγματικά απίστευτο πόσο ηλίθια φαίνονται όλα αυτά, όταν για
ένα μεγάλο διάστημα απομακρυνθείς από την επιρροή τους. Παθαίνω αλλεργία και μόνο που
θα ακούσω για λαό, για μάζες, για λαϊκό συμφέρον, για την σωτηρία της χώρας, για μαχαίρια
στο κόκαλο, για best sellers, μεγάλους συγγραφείς, μεγάλους ποιητές, οτιδήποτε μεγάλο και
ηχηρό. Η ζωή μου είναι πια χαμηλόφωνη, είναι η ζωή που πάντα ήθελα να ζήσω, ίσως στραβή, ίσως ανάποδη, μπορεί με εμμονές, όμως απόλυτα γνήσια σε σχέση με την συνείδησή μου,
απόλυτα εναρμονισμένη με κείνα που το αξιακό μου σύστημα και η παιδεία μου επιβάλλουν.
Και το πιο σημαντικό, έφυγε πια εκείνος ο πόνος στ αυτιά, εκείνη η ζαλάδα που δημιουργείται
όταν το μέτρο και η ισορροπία διαταραχθούν. Ο χρόνος – ο χρόνος έχει πάρει άλλες διαστάσεις, δεν βιάζομαι, δεν λαχανιάζω μαζί του γιατί έχω επικεντρωθεί μόνο σ εκείνα που πιστεύω
σημαντικά, έχω ορίσει τον χώρο μου, έχω αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τα εσώψυχα και μέρα
με τη μέρα βρίσκω νέες, ουσιαστικές απαντήσεις για την διαχείρισή τους.
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Εύλογα θ αναρωτηθεί κανείς γιατί επαναλαμβάνω πράγματα σήμερα πια γνωστά και μάλιστα μέσα από έναν προσωπικό τόνο, (ο Μάνος φυσικά με κοροϊδεύει, μού στέλνει μηνύματα πως το
άρθρο θυμίζει ομιλία στους ανώνυμους αλκοολικούς…) και πράγματι, για να είμαι ειλικρινής,
η ψυχολογία μου δεν απέχει πολύ από εκείνη ενός εθισμένου που μπόρεσε επιτέλους να απεξαρτηθεί, να δει τα πράγματα που θεωρούσε δεδομένα από απόσταση, να επαναπροσδιορίσει προτεραιότητες, ποιότητες, να θέσει νέα κριτήρια, να ξυπνήσει την συνείδησή του για να είναι πάντα σε
εγρήγορση, πάντα σε
επιφυλακή για το ασήμαντο – αυστηρός φύλακας και ταυτόχρονα
ξυπνητήρι όταν κάποιες άλλες ανοησίες
θα εμφανιστούν σαν
δήθεν λαμπερές, σαν
τάχα μοντέρνες, σαν
τάχα προοδευτικές και
ρηξικέλευθες.
Τελικά κάθε γενιά
στην Ελλάδα κρατά
στα ντουλάπια της την
δική της προδοσία,
την δική της διάψευση, την δική της σισύφεια πορεία. Αν υπάρχει μια διαφορά, ένα κατάλοιπο
που άφησε ανάμεσα στα άλλα η αισθητική της μεταπολίτευσης είναι πως, ενώ όλες οι προηγούμενες γενιές (ακόμη και εκείνες των πολέμων) κατέφυγαν για την θεραπεία τους στην, παρούσα ακόμη, έννοια της κοινότητας, η δική μου γενιά δεν έχει παρόμοια καταφύγια, φρόντισε η ίδια επιμελώς να τα καταστρέψει. Παρόλη την τεράστια τεχνολογική επανάσταση που οπωσδήποτε υπήρξε και συνεχίζει να εξελίσσεται, ο κοινωνικός ιστός είναι κατακερματισμένος στα μικρότερα
δυνατά μέρη του, η λογοτεχνία έχει εκπέσει σε μία πληκτική φλυαρία που δεν μπορεί να παρηγορήσει, οι παραμυθίες των οραμάτων απουσιάζουν ή δεν πείθουν στο ελάχιστο, η θέση του καθενός στον κόσμο είναι πια μια προσωπική περιπέτεια με πολύ λιγότερα εφόδια από εκείνα
που διαθέταμε εμείς στο ξεκίνημά μας.
Όταν τα παραμύθια σβήσουν και κάθε παρηγορητικός τόπος απαξιώνεται ή εξαφανίζεται, είναι
πολύ εύκολο η κατάθλιψη και η απάθεια (στην κυριολεξία της) να κυριαρχήσουν σε μια κοινωνία
που δεν έχει άγκυρες, ζώσες κοινότητες, διαύλους επικοινωνίας. Οι μόνοι που διασώζονται, (κάτι
σαν τους τρελούς του χωριού), είναι κάτι ημιμαθείς και χαρούμενοι κατ επάγγελμα, ιδιαίτερα στο
διαδίκτυο, που δεν βαριούνται να επαναλαμβάνουν πως «όλα είναι καλύτερα από ποτέ» και πως
«κάθε γενιά έτσι ή αλλιώς είναι πάντα καλύτερη από την προηγούμενη». Μην δίνετε και πολλή σημασία, αυτές οι «πέρα βρέχει» συνειδήσεις είναι διαχρονικές, υποψιάζομαι πως παρόμοιες
φωνές υπήρχαν και στην Γερμανία του μεσοπολέμου.
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Κλείνω με το ίδιο τρόπο που ξεκίνησα. Ίσως τελικά να μην είναι πολύ αργά, ίσως όλος αυτός ο
πλούτος που η «γενιά των αντιθέτων» έλαβε αναγκαστικά στην νεότητά της, να αποτελεί ακόμη
μία δεξαμενή που μπορεί να τροφοδοτήσει έναν διαφορετικό προσανατολισμό στα μικρά και
στα μεγάλα. Γιατί εμείς μάθαμε το ασπρόμαυρο, αλλά αποδεχθήκαμε και το έγχρωμο. Μεγαλώσαμε με τα εθνικά και τα μεγάλα, αλλά ζήσαμε και την αποθέωση της ατομικότητας, των αναγκών της συνείδησης. Γνωρίσαμε την μυθοποίηση των ιδεολογιών, αλλά μάθαμε πολλά και από
την κατάρρευσή τους. Πολεμήσαμε για την δημοτική, αλλά έχουμε ακόμη στο οπλοστάσιό μας
όλο τον εκφραστικό και νοηματικό πλούτο της καθαρεύουσας και των κειμένων της.
Με άλλα λόγια, έχουμε ακόμη εναλλακτικές, την δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, δηλαδή
την δυνατότητα διορθώσεων. Κάπως το έχω πιστέψει πως η «Χίμαιρα» κινείται σε παρόμοιους
προσανατολισμούς και ότι μπορεί να είναι μια ελάχιστη παρουσία με διαφορετικό χρώμα.
Άλλωστε, κάποιες σπάνιες φορές, οι αναπροσανατολισμοί έχουν ξεκινήσει από παρέες καφενείων
και κάτι ζουρλούς που βγάζουν λόγους στις πλατείες…
Για το τέλος και για να δικαιώσω τα πειράγματα του Μάνου, (περίπου της ίδιας γενιάς κι αυτός…),
περί ανώνυμων αλκοολικών, θα πρέπει να συστηθώ…
«Με λένε Γιώργο και τον άλλο μήνα κλείνω τρία χρόνια που έχω πάψει να μεθώ με το ασήμαντο…»

Πέμπτη ξημέρωμα.
Επιτέλους μόνη.
Ούτε ένας ψίθυρος πάνω μου.
Ελευθεριάζω,
χαζεύω τα μαλλιά μου στο καθρέφτη,
στέκουν ανοιχτές πληγές.
Αν μπορούσα να σου μιλήσω για ένα θέμα
θα ‘ταν για την συντροφικότητα.
Θα ξεκινούσα κάπως έτσι:
«Πρόκειται για κάτι
που γνωρίζεις καλύτερα από μένα,
που όλος ο κόσμος
γνωρίζει καλύτερα από μένα»
(Αλεξάνδρα Σωτηράκογλου, «Μοναχοπαίδι», 2015)

95

Pablo Neruda: «Να ξυπνήσει ο ξυλοκόπος»
τού Σίμου Ανδρονίδη

O

σπουδαίος Χιλιανός ποιητής Pablo Neruda, είναι ο μεγάλος «ανατόμος» τής γης
και τής μνήμης της Νοτίου Αμερικής. Το ποιητικό του έργο ανάγεται στο φως, στο πάντα λυτρωτικό φως της ενεργής και «ζώσας» μνήμης. Ο μεγάλος Χιλιανός ποιητής αναπλάθει και μεταπλάθει ποιητικά τη γη, τα ποτάμια, τις πέτρες και τα βουνά της Νοτίου Αμερικής. Καθετί
έλασσον και φαινομενικά ασήμαντο μετασχηματίζεται σε μείζον στοιχείο μίας Αμερικάνικης
τοιχογραφίας που συντίθεται με πέτρα, με πόνο, με αίμα και με ανθρώπινα δάκρυα. Και θαρρείς πως αυτή η τεράστια Αμερικάνικη πλημμυρίδα «κατακλύζει» ολάκερο τον κόσμο, έναν κόσμο που κάθε στιγμή «εμβαπτίζεται» στα νάματα του συλλογικού πράττειν.
Το Canto General, το magnum opus του ποιητή περικλείει οργανικά την μνήμη και τον πόνο,
το αίμα και το φως. Μέσα από το έργο του ο συμπαντικός «χωροχρόνος» διαστέλλεται, γίνεται
λυτρωτικά ανθρώπινος και «γήινος», διεισδύει μέσα στις ζωές των ανθρώπων, «ακούει» τις μύχιες
σκέψεις τους, διαπερνά το «άχρονο» στοιχείο της λήθης και αποκρυσταλλώνεται βαθιά μέσα
στη γη, τη δουλεμένη από τα χέρια των ανθρώπων.

Το ποίημα του «Να ξυπνήσει ο ξυλοκόπος» αποτελεί οργανικό τμήμα του Canto General.
Εδώ, ο Neruda κατέρχεται στο στίβο της «μάχης» για να καταγγείλει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ). Όμως, την ίδια στιγμή, τέμνει και ανατέμνει τον
«χωροχρόνο» της Βόρειας Αμερικής, «επικοινωνώντας» και βιώνοντας τον ανθρώπινο πόνο,
που, θαρρείς πως «ενσταλάζεται» στις γωνίες της «αθέατης» ανθρώπινης ζωής. Κάθε κρίσιμη
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στιγμή της «γέννησης» ενός πολεμικού εγκλήματος, o Pablo Neruda
«γεμίζει» με φώς και μνήμες τις ποιητικές του σελίδες, αναζητώντας παντού το νήμα που
συνδέει τις αγωνίες και το «αίμα» όλων τών λαών της γης, το νήμα που φέρνει εγγύτερα
πολιτισμούς, παραδόσεις και αγώνες. Και αυτό ακριβώς πετυχαίνει στο ποίημα του «Να ξυ-

πνήσει ο ξυλοκόπος».
Μέσω των μεγάλων ποταμιών της Βορείου
Αμερικής ο ποιητικός του λόγος «ταξιδεύει»
και «ανασυγκροτεί» τις μνήμες της παρουσίας του ανθρώπου. Έτσι, δύναται να διαμορφώσει μία ποιητική οντολογία εντός της οποίας συμφύονται οργανικά η φύση ως τόπος και «χώρος» της μνήμης με τον
άνθρωπο.
«Στα δυτικά του Colorado River έχει ένα μέρος
που τ’ αγαπώ. Εκεί καταφεύγω μ’ ότι σκιρτώντας κυλάει μέσα μου, μ’ όλο αυτό που υπήρξα,
αυτό που είμαι, αυτό που υποστηρίζω. Έχει εκεί
κάτι κόκκινα ψηλά βράχια, ο άγριος αγέρας με τα
χίλια του χέρια κτιριακές τα έχει κάνει δομές: ο
πορφυρός τυφλός ανέβηκε απ΄ την άβυσσο κι
έγινε μέσα τους χαλκός, φωτιά και δύναμη. Αμερική, σαν βουβαλιού τομάρι ξαπλωμένη, αέρινη
και διάφανη νυχτιά των καλπασμών, εκεί κατά
τα έναστρα ύψη, ρουφάω της κούπας σου τη
χλωροπράσινη δροσιά». (1)
Ο «άγριος αγέρας» «εγγίζει» τα «έναστρα ύψη». Η «γυμνή» πέτρα, η νοτισμένη με δάκρυα και
αίμα γη, τα μεγάλα ποτάμια που σαν πλατιές υδάτινες λεωφόροι διασχίζουν και «σμιλεύουν»
την γη της Αμερικής αποτελούν το φυσικό παλίμψηστο ενός χώρου, εντός του οποίου στέκει ο
άνθρωπος. Ο άνθρωπος που «δάμασε» την γη και τα ποτάμια, αυτός που «στραγγίζει» τον πόνο
και την οδύνη και «εγγίζει» το συμπαντικό φως. «Ο πορφυρός τυφλός ανέβηκε απ’ την άβυσσο
κι έγινε μέσα τους χαλκός, φωτιά και δύναμη. Δύναμη που καθορίζει και επικαθορίζει συνάμα
το φυσικό γίγνεσθαι. Και ο άνθρωπος που νοείται στη προκειμένη περίπτωση ως εργατικό
«υποκείμενο» «δάμασε» τα στοιχεία της φύσης θέτοντας τις βάσεις για «τον χαλκό, τη φωτιά
και τη δύναμη».

Ο χαλκός που πάλλεται σμίγει με τη φωτιά δημιουργώντας ένα «αέναο» δίπολο ανθρώπινης
δημιουργίας-καταβύθισης μέσα στα αρχέγονα, πρωταρχικά και πρωτόλεια στοιχεία της φύσης,
που εντός τους «σφουγγίζουν» τον πόνο και το ανθρώπινο αίμα που κυλάει και γίνεται ένα μεγάλο ποτάμι αναστοχασμού τής ανθρώπινης παρουσίας πάνω στη γη.

97

«Ελάτε στην καρδιά του Μισούρι δείτε το τυρί, τ’ αλεύρι, κόκκινες σα βιολά τις τάβλες που ευωδιάζουν,
τον άντρα που αρμενίζει μεταφέροντας κριθάρι, το άγριο πουλάρι πρωτοσέλλωτο που οσμίζεται άρωμα
από ψωμί κι από τριφύλλι: καμπάνες, παπαρούνες, σιδεράδικα, και μες στους πρόχειρους χαρβαλωμένους υπαίθριους σινεμάδες ο έρωτας ν’ ανοίγει τη μασέλα του στ’ όνειρο που γεννήθηκε απ’ τη γη. Την
ειρήνη σου αγαπούμε, όχι τη μάσκα σου». (2)
Και μέσα από τα πρωταρχικά στοιχεία της «γης», εντός της οποίας «γεννιέται» η ίδια η ζωή,
το τραγούδι και ο «ζωτικός» σαν τον αέρα που αναπνέουμε έρωτας, ο Neruda αρθρώνει την
πανανθρώπινη κραυγή: «την ειρήνη σου αγαπούμε, όχι τη μάσκα σου». Την Αμερικάνικη
ειρήνη που περνάει μέσα από τις γωνίες του σίδηρου και του χαλκού, μέσα από το στάχυ και
το κριθάρι, μέσα από τις «καμπάνες», τις «παπαρούνες» και τα «σιδεράδικα», μέσα από το
αρχέγονο φιλί τών ερωτευμένων, μέσα από την ίδια τη ζωή και το φως.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την Αμερικάνικη ειρήνη, προσδιορίζουν την
πλέρια ζωή και μνήμη, ενώ την ίδια στιγμή, νοηματοδοτούν εκ νέου αξίες, νοήματα και πρότυπα μίας ζωής καμωμένης στο συλλογικό πράττειν και στο φως. Ο σπουδαίος Χιλιανός ποιητής, καλεί ουσιαστικά την Βόρεια Αμερική να «πετάξει» μακριά την πολεμική της «μάσκα»,
την «νοτισμένη» στον πόνο, στο αίμα και στον θάνατο. Και η ποιητική και πανανθρώπινη
κραυγή του ανάγεται στο λυτρωτικό και σταθερό ποιητικό σύμπαν, καλώντας κοντά της την
«ζώσα» ποιητική συνείδηση της Αμερικής: τον ποιητή Γουώλτ Γουίτμαν.
«Γουώλτ Γουίτμαν, ανασήκωσε τη χλόηνη γενειάδα σου, κοίτα μαζί μου μεσ’ απ’ το δάσος, μέσ’ απ’ τις
μυρωμένες αυτές μεγαλοπρέπειες. Σαν τι βλέπεις Γουόλτ Γουίτμαν; Βλέπω, μου λέει ο βαθύς αδερφός
μου, βλέπω το πώς δουλεύουνε τα εργοστάσια, στην πολιτεία όπου οι νεκροί θυμούνται, εκεί, στην καθάρια πρωτεύουσα, εκεί στο αστραφτερό Στάλινγκραντ. Βλέπω στην επιφάνεια που χτυπήθηκε απ’ την οδύνη και τη φωτιά να γεννιέται στ’ αγιάζι του πρωινού ένα τρακτέρ που οδεύει τριζάτο κατά τις πεδιάδες.
Δος μου τη φωνή σου και το βάρος του θαμμένου στέρνου σου Γουώλτ Γουίτμαν, και τις βαθειές ρίζες
της μορφής σου για να ψάλλω τούτη την ανοικοδόμηση». (3)
Ο ποιητής καλεί κοντά του τον σπουδαίο Αμερικανό ποιητή Γουώλτ Γουίτμαν. Και ο Γουώλτ Γουίτμαν «σφυρηλατημένος» από το πανανθρώπινο φως «βλέπει» μακρινές πολιτείες,
«βλέπει» τον παλλόμενο χτύπο της ζωής, αφουγκράζεται τον ανθρώπινο πόνο και τον ίδιο τον
θάνατο. «Βλέπει» την «καθάρια πρωτεύουσα», το «αστραφτερό Στάλινγκραντ», εκεί όπου
πραγματικά νικήθηκε ο θάνατος, ο «μαύρος θάνατος» της βαρβαρότητας και της οδύνης. Στο
Στάλινγκραντ οι «νεκροί θυμούνται», αναδύονται από την λήθη, μετασχηματίζονται σε ζωή, σε
«καθάριο» και «κρυστάλλινο» φως, «εγγίζουν» με την πράξη τους το ανθρώπινο σύμπαν,
έχοντας καταφέρει να νικήσουν τον «μαύρο θάνατο» του ναζισμού.
Ο Γουώλτ Γουίτμαν, ο γεννημένος στις μεγάλες πεδιάδες της Βορείου Αμερικής, υμνεί το
πανανθρώπινο φως, τον αγέρα που φέρνει τις φωνές και τα γέλια των ανθρώπων πιο κοντά. Και
ο Pablo Neruda, μέσω της «φωνής» του Γουίτμαν «ψάλλει την ανοικοδόμηση» του
ανθρώπινου πνεύματος που πάντα «σφυρηλατείται» μέσα από την καθημερινή πράξη τών
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εργατών. Τών εργατών που μέσα από την «οδύνη» και την «φωτιά» δημιουργούν έναν κόσμο
λουσμένος από φώς και αλληλεγγύη.
Ο ποιητικός λόγος του Pablo Neruda σμίγει με τον ποιητικό λόγο του Γουώλτ Γουίτμαν:
«Τραγουδώ τη Γυναίκα την ισότιμη με τον ‘Αντρα. Την απέραντη ζωή με τα πάθη, τον παλμό, τη δύναμη
της τη χαρούμενη, τη φτιαγμένη από θεϊκούς νόμους, για τη μεγαλύτερη ελευθερία Τραγουδώ τον Σύγχρονο Άνθρωπο». (4)
Και ο Γουώλτ Γουίτμαν «εγγίζει» με τον λόγο και την ποιητική του γραφή το πρωταρχικό
πεδίο της αρχέγονης ζωής, «επικοινωνώντας» οργανικά με το έργο του Pablo Neruda. Ο Pablo
Neruda, καλεί με στεντόρεια φωνή τον ξυλοκόπο. Επιζητεί το ξύπνημα του, την δράση του
μέσα από τον «χωροχρόνο» της ιστορίας και της μνήμης.
«Τίποτα τέτοιο ας μη συμβεί. Να ξυπνήσει ο Ξυλοκόπος. Να’ ρθει ο Άμπραχαμ με το τσεκούρι του και με
το ξύλινο πιάτο του να φάει με τους αγρότες. Το δεντρένιο του κεφάλι, τα μάτια του που κοιταχτήκανε στις
τάβλες του σκισμένου δρυ, να ξαναδούνε τον κόσμο ανηφορώντας πάνω στα φυλλώματα τα πιο ψηλά της
σεκόιας. Να μπει να ψωνίσει στα φαρμακεία να πάρει ένα μπούσι στην Τάμπα, να δαγκώσει ένα κίτρινο
μήλο να μπει σ έναν κινηματογράφο, να κουβεντιάσει με τους απλούς ανθρώπους. Να ξυπνήσει ο Ξυλοκόπος». (5)
Και ο ξυλοκόπος έρχεται για να επιβάλλει την ειρήνη, την ειρήνη που ανασημασιοδοτείται μέσα από τις απλές καθημερινές πράξεις των εργατών και των αγροτών. Και ο ξυλοκόπος είναι ο
Άβρααμ Λίνκολν, ιστορικός πρόεδρος των ΗΠΑ, γνωστός για τους αγώνες του για την κατάργηση της δουλείας. Και ο Λίνκολν έρχεται, μεταβαίνει στο «άγριο» μονοπάτι της ζωής, συνομιλεί με τους «απλούς ανθρώπους», τρώει με τους αγρότες, «σφουγγίζοντας» τα δάκρυα τους, δεχόμενος την λυτρωτική τους απλότητα και «ακτινοβολία».
Ο ξυλοκόπος, ερχόμενος από το Αμερικάνικο «σύμπαν» γίνεται αέρας, φωτιά, λάβα που σιγοκαίει τον Αμερικάνικο πόλεμο, τα Αμερικάνικα όπλα και τον Αμερικάνικο θάνατο. Μετατρέπεται στο πιο ψηλό δέντρο που εποπτεύει τις πολεμοκάπηλες πράξεις των συμπατριωτών του.
————————————————

(1)Βλ.σχετικά, Neruda Pablo, ‘Nα ξυπνήσει ο ξυλοκόπος’, Canto General, Μετάφραση: Στρατηγοπούλου
Δανάη, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1973, σελ.17.

(2)Βλ.σχετικά, Neruda Pablo, ‘Να ξυπνήσει ο ξυλοκόπος…ό.π, σελ.18.
(3)Βλ.σχετικά, Neruda Pablo, ‘Να ξυπνήσει ο ξυλοκόπος…ό.π, σελ.25.
(4)Βλ.σχετικά, Whitman Walt, ‘Τραγουδώ τον Εαυτό’, Ποιήματα, Μετάφραση: Χορόσκελης Δημήτρης,
Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 13.

(5)Βλ.σχετικά, Νeruda Pablo, ‘Nα ξυπνήσει ο Ξυλοκόπος…ό.π, σελ. 35.
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Δεν ήρθαν
Δεν ήρθαν οι θεατές που περιμέναμε,
δεν ήρθαν οι θεατές που περίμεναν τ' αναμμένα φώτα
και ματαιώθηκε η παράσταση
και καθήσαμε μονάχοι στην πλατεία
τριγυρισμένοι απ' τ' άδεια καθίσματα

με πολλή κατάθλιψη
και μ' ένα παράξενο ηδονισμό,
μ' ένα εντελώς ανεξήγητο ενδόμυχο ηδονισμό..
(Κώστας Μόντης, 1914-2004)

Μας σκότωσαν τους αρχηγούς
κι επιστρέφουμε ακέφαλοι
μ’ οδηγό (τι να κάναμε;) ένα γραφιά.
Όμως η αλήθεια είναι πως αυτοί οι γραφιάδες
ξέρουν να βρίσκουν τη θάλασσα.

(Κώστας Μόντης, 1914-2004)

Τα σκουλήκια προς τον άνθρωπο
Λέγε ό,τι θες. Θα συναντηθούμε μια μέρα.

(Κώστας Μόντης, 1914-2004)
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Αι γενεαί πάσαι…
(Ολίγα αιρετικά στους μύθους τών λογοτεχνικών γενεών)
τού Τάκη Δελή

Ό

ταν ζήτησα από τον εμπνευστή της «Χίμαιρας» να χρησιμοποιήσω την βιβλιοθήκη του και το αρχείο του, για μία κάποια βιβλιογραφία και άλλες παραπομπές,
φυσικά και δεν διαφώνησε, μοναχά σήκωσε το φρύδι με μισοκρυμμένο χαμόγελο, έπειτα ψιθύρισε, «δεν θα έβρεις εκεί τίποτε που να μην ξεύρεις ήδη…». Την Τασάκειο γλώσσα του σώματος την γνωρίζω καλά, έχω από παλιά εκπαιδευθεί σ αυτήν, παρά ταύτα είμαι αρκετά ξεροκέφαλος για να την αποδεχθώ ως πανάκεια. Κατέβασα βιβλία, διάβασα εφημερίδες, φρέσκαρα έως
και την μελέτη του Τζιόβα που την είχα σχετικά πρόσφατη, κράτησα σημειώσεις και μετά από
μία εβδομάδα τα νεύρα μου είχαν δοκιμαστεί αρκετά. Το πρώτο γιατί στενοχωριέμαι όταν διαψεύδονται οι προσδοκίες μου και οι κόποι μου και το δεύτερο γιατί, παρόλη την ατελείωτη φιλολογία περί λογοτεχνικών γενεών, ο Τασάκος είχε εν μέρει δίκαιο: Τίποτε φρέσκο, τίποτε τό-
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σο διεισδυτικό, κανένα καινούριο πεδίο δεν μπόρεσα να συναντήσω σε έναν μεγάλο όγκο βιβλίων και σημειώσεων. Από ένα σημείο μάλιστα και πέρα το πράγμα ξεκίνησε να γίνεται βαρετό.
Τα κείμενα ήσαν πια ευδιάκριτα χωρισμένα σε στρατόπεδα, οι μεν υμνολογούσαν την προσφορά της γενιάς του 30, οι δε επαναλάμβαναν μονότονα την κριτική για τον συντηρητισμό της. Κι
όμως ο Τασάκος είχε και εν μέρει άδικο. Όλη αυτή η αναζήτηση μ έκανε να συνειδητοποιήσω
πως έχει φτάσει πια ο καιρός, (θάλεγα έχει περάσει προ πολλού), για μια (από την αρχή), αποτίμηση
της ελληνικής λογοτεχνίας από τον πρώτο πόλεμο και ύστερα και κυρίως: είναι καιρός, τώρα
πια, κάτω και από το φως μιας κοινωνικής εξέλιξης με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, να ερευνήσουμε, με το απροκατάληπτο ενός πρωτόλειου κειμένου, έναν μύθο πουν κτίστηκε επιμελώς για
περισσότερα από 80 χρόνια μέσα στο σώμα της λογοτεχνίας. Πέτυχε μάλιστα να πείσει σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει πλέον ανάγκη υποστηρικτών. Ακόμη και κείνοι που κατά καιρούς
βγαίνουν και παριστάνουν τον υπέρμαχο της γενιάς του 30 πολλές φορές το κάνουν απρόκλητα,
έτσι ως υπενθύμιση, σαν μια διαφήμιση κύρους που πρέπει κατά καιρούς να τονίζει την μοναδικότητα ενός προϊόντος.
Δύο μόνο διευκρινήσεις προτού περάσουμε στην ουσία. Προσωπικά οι κατηγοριοποιήσεις και
οι κατατάξεις στην λογοτεχνία δεν με βρήκαν ποτέ σύμφωνο. Μπορώ να αποδεχθώ όρους όπως
«συμβολιστές», «υπαρξιστές» και άλλους εκατοντάδες παρόμοιους, στο βαθμό ίσως που επιβοηθούν επιστημονικό έργο ή έστω προσπαθούν να τονίσουν αρχικές επιδιώξεις των δημιουργών,
απλά εργαλεία κατανόησης στην εισαγωγή της λογοτεχνίας. Το δεύτερο είναι πως για τις ανάγκες αυτού του κειμένου και κυρίως για την οικονομία του, χρησιμοποιώ όρους με τους οποίους δεν συμφωνώ πάντα ή τους βρίσκω αδόκιμους, πολλές φορές και παραπλανητικούς. Αλλά
επειδή βεβαίως το περιοδικό δεν διεκδικεί επιστημοσύνη και φιλολογικές δάφνες, το πιστεύω
πως τελικά θα συνεννοηθούμε για τα ουσιώδη.
Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στα περί λογοτεχνικών γενεών και
ιδιαιτέρως την γενιά του 30, χωρίς να υποχρεωθεί να ξεκινήσει από το περιβόητο πια
«Ελεύθερο Πνεύμα» του Γιώργου Θεοτοκά, κείμενο που βέβαια με κάποια καθυστέρηση θα
αναγνωριστεί ως η ιδρυτική της διακήρυξη (δημοσιεύθηκε το 1929 με το ψευδώνυμο Ορέστης Διγενής). Μπορούμε σήμερα να κρίνουμε με ασφαλή απόσταση το κείμενο αυτό, όπως φυσικά δικαιούμαστε να είμαστε και φιλύποπτοι για την ευρύτατη (μεταχρονολογημένη) αποδοχή του.
Μπορούμε ακόμη και να γίνουμε μικρόψυχοι και να απορήσουμε πώς κάποιος που θέλει να
γκρεμίσει το κατεστημένο στη λογοτεχνία επιλέγει ένα τόσο συμβατικό ψευδώνυμο που έρχεται
από τις πιο κατεστημένες μορφές του παρελθόντος. Ας αφήσω όμως το παρασκήνιο ή τις ασήμαντες λεπτομέρειες και ας δούμε την αξία αυτού του «μανιφέστου».
Θέλω να είμαι δίκαιος, όσο αυτό είναι δυνατόν. Υπάρχουν αρκετά σημεία μέσα στο
«Ελεύθερο Πνεύμα» (Εστία, εκδ. 2009) με τα οποία δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς. Σωστά
καταγγέλλει ο (24χρονος τότε) Θεοτοκάς μια ασφυκτική ατμόσφαιρα στην πνευματική ζωή,
(παρόλο που περισσότερο δείχνει να πραγματεύεται το αλύγιστο της ακαδημαϊκής ζωής και κοινότητας),
σωστά προσπαθεί να ανιχνεύσει ρεύματα, τάσεις και κινήματα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια
λογοτεχνία, κάνει πολύ καλά και οργίζεται με την λογοτεχνία εκείνη, που μετά από έναν πόλεμο και μπροστά στα (μακρινά ακόμη) σύννεφα ενός δεύτερου, επιμένει δογματικά σε φόρμες και

102

περιεχόμενο που έχουν πάψει να εκφράζουν τις ανησυχίες των νέων ιδιαίτερα ανθρώπων. Το περίεργο
βέβαια είναι πως η συμφωνία στο γραπτό του γίνεται
εύκολα στα αναμενόμενα και εν πολλοίς στα αυτονόητα. Όταν κάποιος βγει και φωνάξει: «πρέπει να είμεθα όλοι ηθικοί», ποιος είναι εκείνος που θα διαφωνήσει στην γενικότητα της προτροπής; Όταν ο
Θεοτοκάς ζητά «ανόρθωση της ψυχής» ποιος είναι
εκείνος που θα αρνηθεί την πρόσκληση; Αυτό είναι
ένα πρόβλημα που το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο
συγγραφέας και κάπως προσπαθεί να το διασκεδάσει.
Ας δούμε ένα ανάλογο απόσπασμα από την τελευταία σελίδα του κειμένου του για να σχηματίσετε μια
ιδέα: «…Μίλησα κάπου για μια ανόρθωση της ψυ-

χής. Η έκφραση αυτή είναι όμορφη μα πολύ αόριστη, το ξέρω καλά, και κινδυνεύει να θεωρηθεί
ένας ρητορισμός χωρίς περιεχόμενο… μας λείπουν όμως ολότελα κ οι αρετές της ψυχής που θα
βοηθήσουν τη γέννηση νέων αξιών και θα τις θρέψουν – τα υψηλά και ευγενικά συναισθήματα, η θέληση να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, η ανάγκη της Ιδέας. Μας λείπει τρομερά η
αυτοπεποίθηση. Η ήττα τσάκισε κάθε λεβεντιά και αποστέγνωσε τις καρδιές…».
Κάπως πιο συγκεκριμένος γίνεται λίγο πιο πάνω όταν γράφει: « Βγείτε από όλα τα σχήματα

και κοιτάζετε κατ ευθείαν τη ζωή, κατ ευθείαν τη ζωντανή σάρκα, και προσπαθείτε, ελεύθεροι από τις πιέσεις των άλλων, να καταλάβετε κάτι – κάτι που να είναι δικό σας».
Στο ίδιο μοτίβο μιας έκθεσης ιδεών κινούνται πολλά χωρία στο κείμενο, ενδιάμεσα θυμάται να
υμνήσει τον Ίωνα Δραγούμη, τον Ψυχάρη. Μετά πέφτει και πάλι σε γενικότητες για να κατακεραυνώσει κάποτε τον (φιλόλογο) Αποστολάκη. Το κείμενο θα μπορούσα να πω ότι σε πολλά
σημεία καταντά αδιάφορο και βαρετό στα αυτονόητα, όμως ο ίδιος ο Θεοτοκάς μοιάζει να αποσκοπεί αλλού, οι αοριστίες και οι γενικότητες ομοιάζουν να είναι απλά το φόντο που δημιουργεί για να περάσει στο κυρίως πιάτο, σε εκείνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο: Την αποδόμηση συλλήβδην του συνόλου της λογοτεχνίας πριν από αυτόν και την γενιά του ή για να
είμαι πιο ακριβής: την πλήρη απαξίωση δύο ποιητών με αυξανόμενη επιρροή την δεκαετία
του 30, του Καβάφη και του Καρυωτάκη. Τα υπόλοιπα στο κείμενο μοιάζουν πρόσχημα, ο
βασικός του σκοπός είναι να ξεμπερδεύει με την ποίηση που αντιπαθεί· και την αντιπαθεί όχι
από κάποια μόνο προσωπική εμμονή, μα γιατί αντιλαμβάνεται πως βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την κοσμοθεωρία του, τις καταβολές του και τις επιδιώξεις του. Και για να μην ισχυριστεί
κάποιος πως υπερβάλλω, ιδού τι γράφει για τον Καβάφη: « Ο κ. Καβάφης είναι ένα τέλος και

η πρωτοπορία είναι μια αρχή. Είναι δυο κόσμοι αντίθετοι και ασυμβίβαστοι. Η μόνη επίδραση που μπορεί να εξασκήσει ο κ. Καβάφης σε μια ζωντανή νέα γενιά θα είναι μια επίδραση αρνητική. Επιταχύνοντας το τέλος μιας εποχής των ελληνικών γραμμάτων βοηθεί
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ίσως τη γέννηση μιας νέας εποχής… οι πιο απόλυτοι αρνητές της ζωής είναι πάντα οι
άνθρωποι που έζησαν λιγότερο από όλους. Προσωπικά ένας οποιοσδήποτε Γιαγκούλας
των ελληνικών βουνών μ ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από ό,τι με ενδιαφέρει ο Αλεξανδρινός ποιητής. Είμαι σύμφωνος πως πρέπει να τουφεκίζουν τους ληστές, μα θα έδινα
πολλά για να ακούσω τις εξομολογήσεις τους, ενώ η εξομολόγηση του κ. Καβάφη, σκορπισμένη στα εκατόν πενήντα ποιήματά του, δεν προσθέτει τίποτε (sic!) στη γνώση μου των
ανθρώπινων παθών… Το καβαφικό έργο είναι σαν ένα σπυρί που τυράννησε έναν οργανισμό πολύ καιρό και τέλος ανοίγει και χύνει όλο το πύο του. Η στιγμή είναι οδυνηρή μα
αισθανόμαστε μεγάλη ανακούφιση. Καταλαβαίνουμε πως αυτό ήτανε, πως ξεμπερδέψαμε…»
Για τον Καρυωτάκη ούτε κουβέντα, ούτε λέξη. Θυμηθείτε πως το «Ελεύθερο πνεύμα» δημοσιεύεται το 1929, ένα χρόνο πριν η αυτοκτονία του Καρυωτάκη θα στρέψει εκ νέου μεγάλο μέρος της νέας γενιάς στην ποίησή του, ο καλπασμός του τότε ακριβώς ξεκινά. Κι όμως, ένας
συγγραφέας λογοτεχνικού μανιφέστου που θέλει να επανακαθορίσει τις πνευματικές αξίες στη
χώρα, δεν βρίσκει να αφιερώσει δυο γραμμές, δεν βρίσκει να πει δυο λόγια για έναν ποιητή
που εκείνη τουλάχιστον την περίοδο κατέχει ήδη στέρεα θέση στα ελληνικά γράμματα, ή για
να το πούμε καλύτερα έχει ζωντανέψει το λογοτεχνικό πεδίο με σωρεία άρθρων κριτικού περιεχομένου. Σολωμός και Παλαμάς και κάποιοι ακόμη αναφέρονται περίπου με τα λόγια ενός μνημοσύνου και αυτό είναι όλο. Το κείμενο βρίθει κοινοτοπιών και το εξαιρετικά τραγελαφικό είναι πως δεν μπορεί να αποφύγει σε ακραίο βαθμό εκείνο που καταγγέλλει συνεχώς: Την
ίδια ώρα που ο Θεοτοκάς απορρίπτει τον δογματισμό εθνικισμού και μαρξισμού, την ίδια
ώρα που εξεγείρεται για την περιχαράκωση της λογοτεχνίας στην ηθογραφία και στην βυζαντινολογία, δημιουργεί έναν νέο και πολύ χειρότερο δογματισμό – χειρότερο διότι δεν
απευθύνεται στο παλιό, στο φθαρμένο, αλλά στις πιο ελπιδοφόρες φωνές της λογοτεχνίας
που μόλις είχαν ξεκινήσει την διαδρομή τους.
(Δεν καταπιάνομαι καθόλου αναλυτικά με άλλες περίεργες αντιφάσεις του Θεοτοκά που σε ένα
βαθμό αποκαλύπτουν πως η δημιουργία θορύβου ήταν το πρωτεύον, ανεξάρτητα από την λογοτεχνική ποιότητα. Κάποιοι βαθύτεροι γνώστες θα θυμηθούν για παράδειγμα πως όταν κυκλοφόρησε η «Στροφή» του Σεφέρη ο Θεοτοκάς δημοσιεύει κείμενο, αλλά κατά πως λέει ως
αναγνώστης γιατί «πρέπει να πως ότι δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ μου για τα τεχνικά ζητήματα
της ποίησης και δεν ξέρω τίποτε από στιχουργία, μετρική και ποιητική γενικά…» (Πρωία,
Ιούνιος 1931). Τώρα πώς γίνεται ο ίδιος αυτός άνθρωπος που δηλώνει μη ειδικός, στο μανιφέστο του να ακυρώνει μονοκονδυλιά Καβάφη και Καρυωτάκη και αργότερα να επιτίθεται σκαιότατα στην ποίηση του Βάρναλη, είναι άξιο απορίας…).
Γιατί επιμένω τόσο πολύ στην κριτική του Θεοτοκά; Μα γιατί κατά την γνώμη μου, (και εδώ
είναι ένα πρώτο σημείο, μια πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να προσεχθεί ιδιαίτερα), στο «Ελεύθερο
Πνεύμα» βρίσκονται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν στην πνευματική ζωή τις
επόμενες δεκαετίες, μια αντίληψη που δεν θα επηρεάσει μόνο την λογοτεχνία, αλλά και την
κοινωνία, την πολιτική, τους θεσμούς, τον τρόπο που η χώρα αντιλαμβάνεται το μέλλον της,
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τον πολιτισμό της, την καθημερινή της εξέλιξη, την ίδια της την συγκρότηση. Ιδού η ίδια
(αιρετική) παρατήρησή μου με πιο καθαρό τρόπο: Το μανιφέστο Θεοτοκά δεν ήταν άλλο από
το παραπλήρωμα μια πολιτικής αντίληψης που είχε ήδη γεννηθεί, τίποτε παραπάνω από
ένα αναιμικό ανάχωμα μιας μικροαστικής (όχι μεγαλο-) κάστας που έπρεπε οπωσδήποτε
να ξεμπερδεύει με τους αμφισβητίες της. Στο πολιτικό πεδίο τα πράγματα είναι πιο σύνθετα,
χρειάστηκαν πολλά χρόνια και πολύπλοκες διαδικασίες για να επιτευχθεί ο σκοπός, στην λογοτεχνία στάθηκαν αρκετές οι συντονισμένες επιθέσεις μιας «πνευματικής πρωτοπορίας» και ήδη
από τον δεύτερο πόλεμο το πνεύμα του Θεοτοκά έχει κυριαρχήσει. Στην πολιτική η αριστερά,
η όποια αριστερά, έγινε ακίνδυνη όταν ενσωματώθηκε, όμως η «ανευλαβής ποιητική γενεά» που
γράφει αλλού ο Τασάκος (μου άρεσε ο όρος και τον υιοθετώ προσωρινά), δεν ήταν δυνατόν από την
φύση της να ενσωματωθεί, να στρογγυλέψει, να υποχωρήσει. Καλά καλά δεν πρόλαβε να ανθίσει,
το πρώτο γιατί οι εκπρόσωποί της εγκατέλειψαν τα μάταια νεότατοι και ταλαιπωρημένοι (ναι, ο
βιολογικός παράγοντας έχει κι αυτός το μερίδιό του στη ροή της λογοτεχνίας) και το δεύτερο γιατί ένα
συμπαγές (ακόμη και όταν φαινομενικά δεν είναι έτσι) ρεύμα της λογοτεχνίας πυροδότησε τα κανόνια για την εξόντωσή της.
Σαν να ακούω τις πρώτες ενστάσεις. Θα πουν κάποιοι: «Οι ιδέες είναι ιδέες, η ποίηση είναι

ποίηση, όταν κάποιες από αυτές επικρατήσουν πάει να πει πως έχουν την δύναμη της αξίας
και της ποιότητας. Κι έπειτα Καβάφης και Καρυωτάκης δεν εξαφανίστηκαν, κάθε άλλο. Η
ποίησή τους όχι μόνο επιβίωσε, μα δείχνει και ακλόνητη και σε νεότερες συνειδήσεις…».
Οι (δικαιολογημένες) αυτές αντιρρήσεις με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν αποτυπωθεί και σε πολλά
άρθρα κατά καιρούς και για τούτο η άποψη που γράφω παραπάνω απαιτεί κάποια παραπάνω ανάλυση και μερικές διευκρινήσεις.
Για το πρώτο: Ουδείς μπορεί να αρνηθεί (και όχι βέβαια επειδή υπάρχουν τα Νόμπελ) την ποιητική αξία της λεγόμενης γενιάς του 30. Αναμφισβήτητα Σεφέρης, Ελύτης, Βρεττάκος, Ρίτσος
και μερικοί ακόμη είναι στέρεοι και πολύ σημαντικοί ποιητές, κάποιοι από αυτούς όπως ο Ελύτης ακόμη και στα πιο μέτρια έργα τους γράφουν γνήσια ποίηση. Στην πεζογραφία τα κείμενα
τις περισσότερες φορές δεν έχουν την ίδια δύναμη, μα και εκεί υπάρχουν φωνές ιδιαίτερα αξιόλογες. Άλλωστε όταν μιλάμε πια για γενιά του 30 στο νου μας δεν έχουμε ένα τέρμα, ένα όριο,
ο χαρακτηρισμός έχει εμφανέστατα «ξεχειλώσει» και φτάνει ως τις μέρες μας – μία πρώτη και
πολύ σοβαρή απόδειξη πως έχουμε ξεφύγει πλέον από την φιλολογική κατάταξη και
έχουμε περάσει στην καταγραφή μιας ευρύτερης νοοτροπίας και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Όσο και αν κάποιοι μιλούν για την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κ.ο.κ μεταπολεμική λογοτεχνική γενεά, η χρήση αυτής της άχρωμης ορολογίας καταδεικνύει ακριβώς την μονιμότητα με την οποία
ο δογματισμός της γενιάς του 30 έχει διοριστεί σε συνειδήσεις και πνευματικές κοινότητες.
Οι (λίγοι) επικριτές της γενιάς του 30 την κατηγορούν για «αστικοποίηση», συντηρητισμό, φτάνουν πολλές φορές να μιλήσουν και για συμπεριφορές κλίκας και διαπλοκής, μα όλα αυτά, παρόλο που αναδεικνύουν κάποια χαρακτηριστικά, δύσκολα μπορούν να περιγράψουν τον λογοτεχνικό εμφύλιο με την γενιά που προηγήθηκε. Ας επιχειρήσω λοιπόν μια αντίστιξη που νομίζω αποδίδει συνολικότερα ένα διαχρονικό σημείο της γενιάς του 30 και ερμηνεύει καλύτερα το γιατί
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ακόμη και σήμερα η λογική της
είναι κυρίαρχη: θα μιλήσω λοιπόν για «συστημική λογοτεχνία», φυσικά με τις εξαιρέσεις της,
τις διαβαθμίσεις της και τις ανατροπές της. Ας μην αναγνώσουμε
τον όρο επιφανειακά με όρους
πολιτικούς, ας μην βιαστούμε να
αναρωτηθούμε πως γίνεται και ο
Ρίτσος για παράδειγμα κατατάσσεται σ αυτή τη γενιά. Ο λόγος
είναι απλός: όταν μιλώ για «συστημική λογοτεχνία» αναφέρομαι σε κείνη που ανεξάρτητα
από το περιεχόμενό της καταλήγει να αντιστοιχείται με υπάρχοντα πολιτικά ρεύματα μέσα
στο υπάρχον κοινωνικό σύστημα, κινείται εντός των ορίων του, ακόμη και όταν συγκυριακά
αντιστέκεται στις πολιτικές συμπεριφορές του. Αντίθετη εντελώς, η ανευλαβής, η αναρχική
γενιά που προηγήθηκε, αντίθετος εν πολλοίς ακόμη και ο Καβάφης εάν επιμείνουμε να τον κρατήσουμε ακατάτακτο: οι ποιητές της τέντωσαν την ζωή τους και την ποίησή τους έξω από τα
όρια, με προσωπικές συμπεριφορές και στίχους προσπάθησαν να διαβρώσουν θεσμούς, κάποιοι
όπως ο Καρυωτάκης στάθηκαν έξω από το σύστημα με ανελέητη ποίηση προς όλο το συστημικό φάσμα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και προφανής καθώς η γενιά αυτή που ύπουλα της κόλλησαν το επίθετο «παρακμιακή», εκτός από γνησία ποίηση διέθετε και ένα χαρακτηριστικό που
ενίσχυε την επιρροή της: πολλοί εκπρόσωποί της δεν αρκούνται στους στίχους, αλλά εξαφανίζουν την απόσταση ανάμεσα στην ποίησή τους και την προσωπική τους ζωή. Μέσα από
αυτό το πρίσμα ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος, καθώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και σαν
πρότυπα, σαν ακέραιες συνειδήσεις που πραγματώνουν την ποίηση στην καθημερινή ζωή, την
ίδια ώρα που η γενιά του 30 ακόμη και όταν γράφει τα πιο δυνατά της έργα δεν σταματά να λειτουργεί μέσα στους θεσμούς και πολλές φορές τους υπηρετεί από σημαντικές θέσεις όπως για
παράδειγμα ο Σεφέρης.
Νομίζω πως τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την τόσο απόλυτη, την τόσο κατηγορηματική θέση του Θεοτοκά, την στήριξή του από συγκεκριμένη μερίδα φιλολόγων και κριτικών όπως ο Δημαράς, αλλά και την ανελέητη κριτική από την «απέναντι» όχθη. Η κριτική για
παράδειγμα του Ρώτα για τον Καρυωτάκη, (και μάλιστα την εποχή που ακόμη δεν έχει ενστερνιστεί
κομμουνιστικές αντιλήψεις) δεν είναι μόνο φανατική, είναι και ιδιαιτέρως (εκφραστικά) άκομψη,
στα όρια της αγένειας. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε πως έγινε και συμφώνησαν λογοτέχνες
τόσο ετερόκλητοι, τόσο ανομοιογενείς στην διαγραφή από την ιστορία μιας λογοτεχνίας επικίνδυνα ανατρεπτικής.
Ας δούμε λίγο και το δεύτερο επιχείρημα, εκείνο που θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε πως σήμερα υπάρχει πολυφωνία, αδογμάτιστη κριτική, άφθονος χώρος για να χωρέσουν ακόμη και στα
σχολειά ο Καρυωτάκης, ο Καβάφης, ο Παπατζώνης(;), ο Λαπαθιώτης, ο Παπανικολάου και
άλλοι.
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Είναι αλήθεια ότι σε βάθος χρόνου κάποιες αξίες δύσκολα καταστρέφονται και ότι η δογματική
πολεμική για μακρό χρονικό διάστημα μπορεί να υποψιάσει για εμπάθεια, για αλλότριους με
την λογοτεχνία σκοπούς. Όταν ένα κοστούμι δεν σου ταιριάζει υπάρχουν άφθονοι μεταποιητές.
Ναι, ποιήματα του Καβάφη ή του Καρυωτάκη πέρασαν εν μέρει στην επίσημη εκπαίδευση,
μα το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο; Με ποια παρουσίαση, με ποια ερμηνεία;
Ένα ακραίο παράδειγμα για το πώς μια κυρίαρχη αντίληψη μπορεί να αφυδατώσει μια ολόκληρη ποίηση, είναι το έτος Καβάφη και εκείνες οι ανεκδιήγητες αφίσες κολλημένες στα λεωφορεία
με στίχους(;) του ποιητή. Νάτα εδώ όλα τα στοιχεία: Χρήση του στίχου σαν ατάκα, κατακρεούργηση νοημάτων, εντυπωσιασμός, αντίληψη σοσιαλιστικού ρεαλισμού με ηρωικές αναφορές, μνημεία, επετείους, αγάλματα και μεγαλοστομίες. Με αυτήν την έννοια η «χρήση» ποιητών της αναρχικής γενιάς από το «σύστημα» πέτυχε εκείνο που τόσα χρόνια ανελέητης κριτικής
δεν κατόρθωσαν εντελώς: Να «συστηματοποιήσει» δηλαδή μια λογοτεχνία που από το περιεχόμενό της ακυρώνεται όταν ενταχθεί στους θεσμούς, γίνεται μνημείο και ηρώο αλλοτινών εποχών για μελέτη περιεργείας με ιστορικές αναφορές. Από αυτήν την άποψη είναι εκπληκτικό το πώς συμβαδίζει η λογοτεχνία μετά το 30 με την πολιτική αντίληψη περί εκσυγχρονισμού, τους μονοδρόμους σε κρίσιμες επιλογές, την αντίσταση στην αλλαγή θεσμών και αντιλήψεων. Επιπλέον δεν είναι καθόλου περίεργο, μάλλον εξηγείται επαρκώς, πώς ακόμη και σήμερα, που τα περιθώρια μιας αναρχικής ποίησης τυπικά αυξάνονται λόγω συγκυρίας, η λογοτεχνία εν γένει παραμένει άνευρη, άτονη, σχεδόν πολτός, μασημένη τροφή. Οι νέοι λογοτέχνες
αδυνατούν να εκφράσουν αντιθέσεις, δεν ημπορούν να δυναμώσουν το κείμενο, δεν βρίσκουν
κοινό που να ζητά ανατροπές. Απόλυτα φυσικό, καθώς δεν έχουν μάθει να λειτουργούν έξω από
τα όρια, τα βιώματά τους κινούνται σε εξαιρετικά στενά περάσματα και η διαπλεκόμενη κριτική
δεν πρόκειται ποτέ να δώσει χώρο σε ποιότητες διαφορετικές. Η ειρωνεία είναι πως όλα εκείνα μέσα στα οποία ασφυκτιούσε ο Θεοτοκάς το 1929 είναι ανατριχιαστικά παρόντα σήμερα
με μία διαφορά: δεν έχει εμφανιστεί ακόμη η λογοτεχνία που θα συνταράξει, θα αμφισβητήσει με περιεχόμενο νέο, θα προβληματίσει συνειδήσεις και εν τέλει θα αποδιώξει την
στενόχωρη ταφόπλακα που τοποθετήθηκε ακόμα από την δεκαετία του 30 και μέχρι σήμερα δείχνει αμετακίνητη. Βέβαια, δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολα παρθενογενέσεις και η εμφάνιση μιας ιδιοφυούς και βροντώδους λογοτεχνικής φωνής εν κενώ συμβαίνει σπάνια.
Φυσικά όλα αυτά, η ανεπαίσθητος δηλαδή εδραίωση ενός ρεύματος, μιας αντίληψης, θεωρήθηκαν δευτερεύοντα και έμειναν σχετικά στο απυρόβλητο όσο οι καλύτεροι εκπρόσωποι της γενιάς του 30 ήσαν ακόμη εν ζωή, συνέχιζαν να παράγουν ποιότητες και το όραμά τους για σύνδεση με την παγκόσμια λογοτεχνική κοινότητα έφερνε αποτελέσματα, με τον έναν ή άλλο τρόπο
προχωρούσε. Για πολλά θα μπορούσε να κατηγορήσει κανείς τον Σεφέρη ή τον Ρίτσο, κανείς
όμως δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το ποιητικό τους τάλαντο (δεν θα πω μέγεθος, είναι άχαρες
οι συγκρίσεις και ανούσιες), την πολλή και σημαντική προσφορά τους στα ελληνικά γράμματα.
Έστω και μέσα από έναν κατασκευασμένο μύθο, έστω και μέσα από την υπερβολή των επιθέτων, το αναγνωστικό κοινό είχε γέφυρες με την ποίηση, σημεία αναφοράς, την αίσθηση μιας κάποιας πρωτοπορίας.

107

Από την ώρα που η ποίηση της γενιάς του
30 σεβάστηκε τα όρια του αστικού συστήματος η συνέχεια ήταν λίγο ή πολύ αναμενόμενη, το κείμενο πλέον, το οποιοδήποτε
κείμενο ήταν φυσικό να παρακολουθεί στενά τις κοινωνικές και πολιτικές διακυμάνσεις και μεταβολές. Μπήκαμε στην μεταπολίτευση με μία έξαρση της στρατευμένης λογοτεχνίας, πολλοί συγγραφείς υπερτιμήθηκαν όταν συνδέθηκαν στενά με την
συστημική αριστερά για να εξαφανιστούν
άδοξα λίγα χρόνια αργότερα. Ο κόσμος
ακολουθούσε από μία κεκτημένη ταχύτητα, αλλά γρήγορα αντιλήφθηκε πως στο
βάθος οι ποιότητες είχαν μεταβληθεί. Για
ένα διάστημα ο εκδοτικός χώρος συνέχισε
να πορεύεται με επανεκδόσεις ηχηρών ονομάτων, με συνεντεύξεις τους, ακόμη και
με τις δημοσιεύσεις των ημερολογίων τους,
με δυο λόγια εκμεταλλεύθηκε όσο μπορούσε τον μύθο τους. Τότε πια ξεκίνησε να
εδραιώνεται μια νέα αντίληψη στη λογοτεχνία, σε ευθεία και πάλι αντιστοίχιση με τις κοινωνικές αντιλήψεις που είχαν πλέον αλλάξει. Αλλά για τούτα τα θέματα, (εκδότες, «ροζ» λογοτεχνία,
μεταπολίτευση), θα διαβάσετε αλλού άρθρα που ασχολούνται ειδικά.
Γράφω κάπου στην αρχή του κειμένου πως από τη γενιά του 30 δεν έλειψαν οι συγκρούσεις και
οι αντιφάσεις, ιδιαίτερα όταν κάποιοι ένοιωθαν παραγκωνισμένοι ή και αποκλεισμένοι από τα
λογοτεχνικά δρώμενα. Ήδη από το 1947 στο περιοδικό της Εστίας ο Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος
θα καταφερθεί με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά Σεφέρη και Κατσίμπαλη – βέβαια όταν
άλλοι επιχείρησαν παρόμοια κριτική πριν λίγα χρόνια ο ίδιος Παναγιωτόπουλος ξεσπάθωνε
υπερασπιστικά. Κάποιοι άλλοι ποιητές όπως ο Ελύτης ή ακόμη και ο Ρίτσος, κατάλαβαν τον
κίνδυνο (κάπως αργά) που έκρυβε η ετικέτα της καλύτερης γενεάς και πήραν αποστάσεις, χλιαρές είναι αλήθεια, σε συνεντεύξεις και σκόρπια κείμενά τους. Όμως όλα τούτα θα τα χαρακτήριζα εσωτερικές υποθέσεις, κάποτε ματαιόδοξους διαγκωνισμούς, κάποτε αντιπαραθέσεις πιο
ουσιαστικές, μα στο τέλος αδιάφορες για τον απλό αναγνώστη που άλλωστε σπάνια μάθαινε το
παρασκήνιο.

Κανείς δεν έχει την διάθεση να ακυρώσει την λογοτεχνική παρουσία και προσφορά της γενιάς
του 30, την ανανέωση που προσπάθησε να φέρει στα γράμματα, την πολύ καλή ποίηση που
έγραψε. Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν πρόκειται να ασκήσει κριτική με τον ίδιο φανατισμό
που το έκανε ο Γιώργος Θεοτοκάς το 29 και να διαγράψει συλλήβδην κείμενα και αξίες που
προηγήθηκαν και ακόμη σε ένα βαθμό λειτουργούν δημιουργικά. Όμως εκείνο που οφείλουμε
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για να ξεφύγουμε από το περίεργο σημερινό τέλμα, είναι να αναζητήσουμε τις αιτίες του, να
προσπαθήσουμε να φέρουμε τα ζητήματα στις πραγματικές τους διαστάσεις και κυρίως να αποκαταστήσουμε λογοτεχνικές ποιότητες που ήδη από τον μεσοπόλεμο πολεμήθηκαν,
παραγκωνίστηκαν ή και ακυρώθηκαν. Με άλλα λόγια χρωστάμε μια διαφορετική ανάγνωση
της ελληνικής λογοτεχνίας, απαλλαγμένοι πλέον από ιδεολογικές προκαταλήψεις, μύθους εξωλογοτεχνικούς, διαμάχες για την γλώσσα, φανατισμούς πολιτικούς, αντιλήψεις περί μοναδικών
ποιοτήτων και πολιτιστικών μονοδρόμων.
Ακούγεται απλό, μα ειλικρινά απαιτεί προσπάθεια τεράστια. Το πρώτο πρόβλημα προέρχεται
από το αναγνωστικό σώμα, που έχει αποδεχθεί και ενσωματώσει σε συμπεριφορές και αντιλήψεις, κλισέ και μύθους πολλών δεκαετιών. Και το δεύτερο προέρχεται από τους Ηρακλείς του
συστήματος. Μία στρατιά από κριτικούς, εκδότες, συγγραφείς, συλλόγους και εκπαιδευτικούς
φορείς που μέσα από μία άνευρη και άτονη ομοιομορφία συνεχίζουν να κρατούν τα περιθώρια
στενά, τα κριτήρια περί κειμένων ανύπαρκτα ή απελπιστικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους
και τις όποιες (λίγες) πένες που έχουν να πουν κάτι σημαντικό τις εξορίζουν δια της σιωπής στα
υπόγεια του αποκλεισμού και της αδιαφορίας.
Μπαίνω σιγά σιγά σε χωράφια άλλων άρθρων και γι αυτό σταματώ εδώ. Πολλές ιδέες παραπάνω τις έγραψα με τίτλους, η ανάλυσή τους θα έκανε το κείμενο ακόμη πιο κουραστικό. Δεν αμφιβάλλω πως κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση θα επεκταθεί και ίσως φθάσει να φέρει σημαντικές αλλαγές ίσως και ανατροπές. Ελπίζω μόνο οι ανατροπείς να μην αναπαράγουν μονοδρόμους και θελήσουν να κτίσουν ένα ακόμη σωτήριο πραξικόπημα για την απελπιστικά άτονη και
άχρωμη ελληνική λογοτεχνία…

Τῆς ἐπανάστασης...
…………………….
Στὶς βιτρίνες τοῦ καθεστῶτος πωλοῦνται,
-καὶ μάλιστα μ’ ἐκπτώσειςτὰ ῥοῦχα καὶ οἱ σημαῖες
τῆς ἐπανάστασης.

(Στράτος Κ.)
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Ασπρόμαυρη φωτογραφία σε παλιά κορνίζα..
τού Γιώργου Σκαγιάκου

Κ

άθε δύο περίπου μήνες, συνήθως ημέρα Κυριακή, το τελετουργικό επαναλαμβανόταν. Η πόρτα της ντουλάπας άνοιγε και ανάμεσα στις βαριές μυρωδιές της λεβάντας
και της ναφθαλίνης, ξεπρόβαλαν εκείνα τα «αξιοπερίεργα» πράγματα, για τα οποία ήμουν
«στημένος». Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Αυτό το γνώριζα εκ των προτέρων, όπως επίσης
γνώριζα πως τίποτε από αυτά δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω στο δωμάτιο μου. Έπρεπε να τα

110

«εκμεταλλευτώ» όσο ήταν έξω από την ντουλάπα και μάλιστα με την απαιτούμενη προσοχή, αν
δεν ήθελα να βρω μπελάδες από την μάνα μου. Αυτό που δεν γνώριζα, ήταν ότι ο λίγος χρόνος
μαζί τους, ακόμα και περισσότερος να ήταν, δεν θα έφτανε ποτέ για να τα χορτάσω.
Αρχικά ήταν ένα παράξενο ενδιαφέρον, ένας θαυμασμός και μία περιέργεια για κάθε τι παλιό.
Λίγο πολύ, όλα τα παιδιά έχουν αυτή την έμφυτη τάση που τα σπρώχνει στην εξερεύνηση. Για
παράδειγμα, δεν είχε σημασία αν ήταν σκουριασμένο εκείνο το περίεργο αντικείμενο, που ο
μπαμπάς είχε φέρει από το χωριό. Σημασία είχαν μόνο τρία πράγματα: το πρώτο, να μάθω σε
τι χρησίμευε. Το δεύτερο, ποιός το είχε και το τρίτο, γιατί δεν το ήθελε πλέον. Το περιεργαζόμουν, για πολύ ώρα. Λερωνόμουν και άκουγα τις κατσάδες μου από την μαμά. Μαζί με το
δικό μου «ευχέλαιο», οφείλω να ομολογήσω, πως ο μπαμπάς λάμβανε και το δικό του. Στα μάτια της μαμάς δεν είχα την μεγαλύτερη ευθύνη.
«Είναι ένα άροτρο… Βλέπεις? Εδώ δενόταν το ζώο με τα λουριά και από ‘δω το κρατούσε ο γεωργός.
Αυτό το μυτερό κομμάτι χωνόταν στην γη και έτσι οργώναν το χωράφι. Δεν ξέρω πως το έλεγαν. Έχει
σημασία ? »
Ασφαλώς και είχε σημασία. Ήθελα να μάθω. Φανταζόμουν, καθώς κοιτούσα ατέλειωτες ώρες
το σκουριασμένο εξάρτημα, πως με κάποιο μαγικό τρόπο εντόπιζα τον ιδιοκτήτη του, ότι τού
το επέστρεφα και εκείνος μ’ ευχαριστούσε. Με πήγαινε έως το καφενείο στην πλατεία τού χωριού και κει με κερνούσε μια γκαζόζα φτιαγμένη με νερό από τις «πηγές των Χαρίτων»* ή με
άφηνε να βουτήξω το δάκτυλο μου στο ποτηράκι με το ούζο. Πέρασα αρκετά χρόνια αναλογιζόμενος, πως κανένα απ ’αυτά τα αντικείμενα, που ο πατέρας έφερνε κατά καιρούς, δεν ήταν
πραγματικά δικό μας. Φανταζόμουν πως ο κήπος και η πιλοτή του σπιτιού ήταν ένα μουσείο
και πως κάποια στιγμή όλα αυτά θα επέστρεφαν στο τόπο τους, για να ξαναβρούν την χαμένη
τους χρησιμότητα, την αίγλη τους, την πρώτη τους λάμψη.
Σε αυτές τις σκέψεις ο μπαμπάς μου έλεγε πως κανείς δεν πετάει τίποτε που τού είναι χρήσιμο.
Αυτή είναι και μια από τις σταθερές που ορίζουν την έννοια τού αντικειμένου. Συνεχίζει να λέει
ακόμα και σήμερα ότι απλώς υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τα αντικείμενα με διαφορετικό
μάτι απ’ ότι οι υπόλοιποι. Με βάση αυτήν την λογική λοιπόν, όλα τα αντικείμενα είναι χρηστικά, είτε ως προς την πραγματική τους χρήση, είτε ως προς την αισθητική τους απόλαυση
Μπορώ να πω ότι τα βιβλία, ήταν το μοναδικό πράγμα που ποτέ δεν χρειαζόταν να προσπαθήσω πολύ, για να τα αποκτήσω. Σίγουρα για το «πειρατικό καράβι της Playmobil» χρειάστηκε σκληρός αγώνας -και τα Χριστούγεννα- για να το βάλω στην συλλογή μου. Ήταν στερημένα τα οικονομικά τότε και κάθε έξοδο χρειαζόταν τον προγραμματισμό του.
Παρ’ όλα αυτά είχα μια σχετικά καλή βιβλιοθήκη για την ηλικία μου. Απαρτιζόταν, κατά το
κυρίως μέρος της, από έργα τού κυρίου Βερν – την είχα «ψωνίσει» μαζί του, κάτι που συνεχίζει
να ισχύει ακόμα και σήμερα- και κατά δεύτερο λόγο από κλασσικά βιβλία Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων. Η λύση στα βιβλία ήταν λιγάκι πιο ανέξοδη καθώς οι συνθήκες επέτρεπαν την δυνατότητα της ανταλλαγής.
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Στην Καραολή και Δημητρίου, ακριβώς κάτω από το κτίριο που στέγαζε τον ΟΤΕ του Πειραιά, υπήρχε ένα μαγαζί όπου ο κύριος Θανάσης, ένας κοντός στρουμπουλός κύριος με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πατομπούκαλα, διατηρούσε το παλαιοβιβλιοπωλείο του. Η λέξη «τρύπα»
μάλλον προσδίδει ακριβέστερη περιγραφή σε εκείνο τον θρυλικό χώρο, όπου ουσιαστικά δεν
χωρούσε κανείς εκτός από τον ίδιο τον μαγαζάτορα.
Εκεί, κάποιες μέρες που δεν
είχα σχολείο, συνήθως καλοκαίρια, πηγαίναμε τα βιβλία
που είχαμε διαβάσει- η μητέρα μου τα δικά της και εγώ
τα δικά μου- και τα ανταλλάζαμε με «νέα». Μοναδική εξαίρεση ο κος Βερν, εκείνος
δεν ανταλλασσόταν. Στεκόμασταν απέξω, στο πεζοδρόμιο, όπου ο κύριος Θανάσης
είχε στοιβάξει χάρτινες κούτες με κόμιξ και περιοδικά
και ζητούσα αυτό που είχα
στο μυαλό μου ή έψαχνα με τα μάτια από μακριά να εντοπίσω κάτι που θα κέντριζε την προσοχή μου.
Δεν υπήρχε στο μυαλό μου η έννοια της παλαιότητας, προς θεού. Τα βιβλία σε κείνη την ηλικία δεν ήταν αντικείμενο «μουσειακό», σαν το άροτρο. Τα «εξερευνούσα». Έμοιαζαν με το μονοπάτι στο βουνό. Κάθε φορά και λίγο πιο πέρα.
Άθελα μου, τους έκανα «ζημιές». Πολλές φορές τα ζωγράφιζα, τα σημείωνα και άλλοτε
«ξηλώνονταν» από την χρήση, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Υπήρχαν βέβαια και κάποια, στα ψηλά ράφια της βιβλιοθήκης που δεν άγγιξα ποτέ πριν το Γυμνάσιο. Ο δρ. Ζιβάγκο του Παστερνάκ (που πέρασα πολλές σελίδες μέχρι να βγάλω από το μυαλό μου τον Βέγγο), Ο Αλέξης
Ζορμπάς (που όσες φορές και αν το διάβασα, είχε την μορφή του Κουίν) του Καζαντζάκη, Τα λόγια
της πλώρης του Καρκαβίτσα και ο γέρος και η Θάλασσα του Χέμινγουεϊ, ανάμεσα σε άλλα.
Όμως το μοναδικό βιβλίο που ήταν παλιό και ανήκε στην οικογένεια στην οικογένεια, δεν είχε
ράχη, ούτε εξώφυλλα. Οι σελίδες του είχαν χάσει την συνοχή τους και οι κλωστές που κάποτε
το κρατούσαν ενιαίο κρέμονταν. Κανείς όμως δεν τις τραβούσε. Αυτό το βιβλίο ήταν τυλιγμένο σε μιά λωρίδα λινού υφάσματος, κρυμμένο στην ντουλάπα της γιαγιάς. Ανάμεσα σε μιά καρώ βαλίτσα με λουριά, σε ένα αρχαίο ξυπνητήρι που δεν δούλευε, σε μιά χιλιοδιπλωμένη σημαία και σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό από παρτιτούρες. Μπορούσα, όποτε έπεφτε
«συμμάζεμα» στην ντουλάπα να τ’ ακουμπήσω, να τα μυρίσω, αλλά δεν μπορούσα να τα βάλω
στην βιβλιοθήκη μου. Κατόπιν χάνονταν σε εκείνη την ντουλάπα, μέχρι την επόμενη φορά.
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Σε μια από αυτές τις καθαριότητες, έπιασα το ξυπνητήρι και γύρισα τους δείκτες. Η μάνα μου
τρελάθηκε. Το τράβηξε από τα χέρια μου και ξεκίνησε να φωνάζει «Το χάλασες! Το χάλασες!» Δεν
το χάλασα. Χαλασμένο ήταν. Η γιαγιά μου πάλι, στάθηκε ήρεμη. Δεν εκνευριζόταν εύκολα. Το
πήρε από τα χέρια της και μου το έδωσε πίσω. «..μα ρε μαμά, αφού ..» «Μην του κάμεις φασαρία,
του ‘σερνικού.» της αποκρίθηκε «.. όσο εμείς και να αποκάμουμε, τούτος τον προσπερνάει τον Χρόνο..»
Εννοείται πως το ξυπνητήρι ξαναμπήκε στην θέση του αμέσως μετά και πέρασαν πολλά χρόνια
για να μάθω την ιστορία του.
Η γιαγιά είχε φύγει. Ήμουν 24 χρονών. Ήταν η άχαρη στιγμή της ντουλάπας. Η στιγμή που πάντοτε περίμενα με ανυπομονησία είχε μεταβληθεί σε ιεροσυλία. Το ξυπνητήρι, η σημαία, οι
παρτιτούρες και το βιβλίο ήταν τα μοναδικά υπάρχοντα που έφερε η οικογένεια Γιατρά Θωμά,
στον Πειραιά, όταν εγκατέλειψαν την Ζάκυνθο μετά το σεισμό του ’54.
Το ρολόι είχε σταματήσει ακριβώς την ώρα του σεισμού. Δεν υπήρχε καμιά μεταφυσική σε αυτό το γεγονός. Απλά έπεσε και κάποιο εξάρτημα που έσπασε έκανε τους δείκτες να σταματήσουν. Ο παππούς θα είχε φύγει κολυμπώντας πάνω στην αλλοφροσύνη του, αν δεν τον είχαν
σταματήσει. Γύρισαν με την γιαγιά στα ερείπια και προσπάθησαν να βγάλουν ότι ήταν χρήσιμο.
Είχαν καταφέρει να βγάλουν αυτά τα λιγοστά και μάλλον άχρηστα για την επιβίωση τους πράγματα, όταν χτύπησε ο μεγάλος μετασεισμός.
Οι φωτιές εξαπλώθηκαν σε λίγα λεπτά και σχεδόν η μισή «Χώρα τσι Ζάκυνθος» τυλίχτηκε σε
ένα παρανάλωμα πυρός. Ο παππούς ποτέ δεν ξανάπαιξε κάποιο από τα πνευστά του. Ποτέ δεν
ξαναγύρισε, ούτε καν για να διεκδικήσει το λιγοστό βιός που είχε στο νησί. Το ερείπιο τους. Με
την μητέρα μου στην αγκαλιά και την θεία μου στο χέρι, μπήκε στο καράβι και πέρασε απέναντι. Η γιαγιά τον ακολούθησε. «Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι το σπίτι μας» Ο παππούς έφυγε λίγα
χρόνια μετά. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Θάφτηκε εδώ στον Πειραιά και αργότερα
μεταφέρθηκε στο Φιόρο του Λεβάντε.
Ανάμεσα στις παρτιτούρες, ξεδίπλωσα ένα καταστατικό. «Καταστατικό ιδρύσεως του συλλόγου
φίλων μουσικής «Ο .......». Ξεδίπλωσα την σημαία. Ήταν μια Ελληνική σημαία όπου στο κέντρο της φιγουράριζε ο θυρεός του συλλόγου. Τα δίπλωσα μαζί και τα έβαλα σε ένα κουτί. Τρία
χρόνια αργότερα, όταν η γιαγιά μου, η Λελέκα, μεταφέρθηκε δίπλα στον άντρα της, η σημαία
και το καταστατικό επέστρεψαν στην βάση τους.
Στα γραφεία του συλλόγου είχε δημιουργηθεί ένα «τύποις» μουσείο. Το καταστατικό που φιγουράριζε στην προθήκη είχε ημερομηνία
1954 και η επεξηγηματική περιγραφή έλεγε πως ο σεισμός είχε καταστρέψει όλα σχεδόν τα αρχεία του συλλόγου. Η σημαία ήταν και αυτή «μετασεισμική» βασισμένη στις περιγραφές των παλαιότερων μελών. Όλα βρήκαν την θέση τους. Την αίγλη τους.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, λίγο μετά τον θάνατο του παππού, η μητέρα μου φοιτούσε στις
τελευταίες τάξεις του εξαταξίου Γυμνασίου της Ραλλείου Σχολής Θηλέων Πειραιά. Η εργασία
που τής ανατέθηκε ήταν σαφής. «Αναλύστε τουλάχιστον 4 στίχους από τον «Ύμνο εις την
ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού.» Γύρισε σπίτι αγωνιώντας. Χρειαζόταν ένα βιβλίο, έστω
δανεικό, που θα περιλάμβανε τέσσερις μόλις στίχους του εθνικού ύμνου. Δεν είχε απαιτήσεις
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αλλά δεν γινόταν να αναλύσει τους πρώτους που όλοι ήξεραν απέξω. Η θεία μου, αρραβωνιασμένη τότε, τήν καθησύχασε.
Της έδωσε το βιβλίο που πιστεύω πως
ήδη ήταν σε αυτή την κατάσταση. Χωρίς εξώφυλλο, η Ματίνα, η θεία μου,
είχε σκιτσάρει το πορτραίτο του Ποιητή και το είχε πιάσει με μιά καρφίτσα
στο πρώτο εσώφυλλο. Είχε φτιάξει επίσης με μολύβι, μέχρι και κολοφώνα* με
τα στοιχεία της. «Άπαντα Διονυσίου

Σολωμού. Εισαγωγή και σχόλια Ιακώβου Πολυλά. Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Βασιλείου - 1937»
«Μόνο να το προσέχεις..» της είπε. Έκανε
την εργασία της. Τελείωσε το Γυμνάσιο
και έπιασε δουλειά. Η θεία μου ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Η μητέρα μου την
πλησίασε και της έδωσε πίσω το βιβλίο,
την ημέρα που θα έφευγε από το σπίτι. Δεν το δέχτηκε. Της είπε μόνο «..να το προσέχεις..» Ήταν
το 1968.
Έτσι και έγινε. Το πρόσεξε σαν τα μάτια της. Κάποιες στιγμές θυμάμαι, τής περνούσε από το
μυαλό να το πάει σε κάποιον, να το περιποιηθεί, να το φτιάξει, μα δεν το έκανε. Πριν δύο χρόνια, σαν καλός Φαντομάς, το πήρα χωρίς να το γνωρίζει. Επισκέφθηκα ένα βιβλιοδετείο που οι
πληροφορίες μου έλεγαν τα καλύτερα και σε λίγες μέρες το κρατούσα στο χέρι μου, χωρίς το
φόβο να μου διαλύσει. Είχε αποκτήσει καφέ παλαιωμένη ράχη από δέρμα και ανοικτά μπεζ,
σχεδόν όμοια με τις σελίδες του, καπάκια. Χρυσά γράμματα και τα αρχικά της μητέρας μου
στην βάση της ράχης. Στην πρώτη σελίδα φιγουράριζε το χειροποίητο πορτραίτο του ποιητή,
χωρίς την καρφίτσα βέβαια, η οποία περιλαμβάνεται στον επίσης χειροποίητο κολοφώνα.
Το άφησα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας και βγήκα πάλι σαν καλός Φαντομάς. Δέκα λεπτά
αργότερα, η πόρτα χτύπησε. Άνοιξα και την είδα να στέκεται βουρκωμένη στο πλατύσκαλο.
«Πάρτο», μου είπε, «..να το προσέχεις». Το κρατούσε σφιχτά ακόμα και την στιγμή που μού το
πρότεινε. Ασφαλώς και δεν το πήρα. Δεν το εννοούσε. Δεν ήταν έτοιμη να το αποχωριστεί, «θα
το προσέχεις εσύ για αρκετά χρόνια..»
Στο κάτω κάτω, εγώ είχα το ξυπνητήρι. Πειραγμένο βέβαια καθώς τα πιτσιρίκια μου γυρνούσαν τους δείκτες σε κάθε ευκαιρία, αλλά ο χρόνος, όσο και αν προσπαθούμε να τον ξορκίσουμε
διατηρώντας τα ρολόγια σταματημένα, δεν σταματάει. Ο γιός μου, λέει πως όταν μεγαλώσει θα
το επισκευάσει.
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Κάπως έτσι ξεκίνησε ένας κύκλος αναζήτησης. Αρχικά, θεωρούσα πως θα είναι σύντομος
και πως την προσοχή θα μου τραβούσε κάτι άλλο.
Όμως, κάθε Κυριακή που περιπλανιόμουν, οι επιλογές φάνταζαν αναρίθμητες, οι πιθανότητες να προσπεράσω στέρευαν
και με έφερναν απέναντι από έναν αυτοσχέδιο πάγκο. Δεν ήταν καν πάγκος. Ο μικροπωλητής είχε στρώσει στον πεζόδρομο ένα σεντόνι. Πάνω του είχε απλώσει την πραμάτεια.
Τo εύρος της άγγιζε το απόλυτο. Ένα κηροπήγιο, μια σειρά από πορσελάνινες κοσμηματοθήκες, ένα σετ από δύο θολά κρυστάλλινα βάζα, μια κιθάρα χωρίς χορδές, ένα σιδερένιο αναλόγιο χωρίς στήριγμα, μια φοντανιέρα γεμάτη από παράσημα και κονκάρδες, μια
ασπρόμαυρη φωτογραφία σε κορνίζα. Μια σειρά από βιβλία..

Ένα βιός ολάκερο..
—————————————————

Πηγές των Χαρίτων: Ο κατά την μυθολογία τόπος (στον Ορχομενό Βοιωτίας) γέννησης
των τριών Χαρίτων, Θάλειας, Αγλαΐας και Ευφροσύνης.



Κολοφώνας: το σύντομο υπόμνημα στην τελευταία σελίδα ενός βιβλίου, πού αναφέρει
στοιχεία σχετικά με την έκδοσή του (λεξικό Μπαμπινιώτη), περισσότερες πληροφορίες
στο https://el.wikipedia.org/wiki/Κολοφώνας_(εκδόσεις)

Ανταλλακτήρια χρυσού κατά μήκος της Εγνατίας

Η ροή των αυτοκινήτων με το σταγονόμετρο
Σε κάθε φανάρι ναρκωμένα παιδιά, άδειες βιτρίνες, ενοικιαστήρια.
Μέρος της ασφάλτου, σ’ αδιάκοπα μονά ζυγά
Εναλλασσόμενα στους χρόνους, χωρίς υπόμνηση ονόματος
Γλιστρώ ανάμεσα στις χαραμάδες.
Είμαι η αιώνια σκόνη των καταθλιπτικών κτιρίων

(Ντέμης Κωνσταντινίδης, Ευλύγιστες μελαγχολίες, 2014)
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Το λυπημένο τραγούδι της νιότης μου
Είμαι κ’ εγώ
μιά μικρή λεπτομέρεια
μέσα στήν τραγική ιστορία τού σύμπαντος.
Τα κύτταρά μου διεχώρισα
σ’ άπειρα πολλοστημόρια
γιά νά τ’ αγαπήσω όλα,
Όλα όσα κινούνται στη γή,
όσα στών θαλασσών τα βάθη
αναπαύονται
κι όσα στ’ αχανή μού διαφεύγουν.
Μά δε βρέθηκε τίποτε
μέσα στ’ άπειρα πλάσματα
μιάν αχτίδα του ήλιου
νά μού βάλει στο μέτωπο.
Χάνομαι τόσο νωρίς
στη γλαυκή απεραντοσύνη
γιατί δε μ’ αγάπησε τίποτε…

(Νικηφόρος Βρεττάκος, 1935, πηγή Ανθολογία Η.Αποστολίδη,1954)
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Για την αυτοέκδοση..
τής Άννας Καραντώνη

Ό

σοι φίλοι ακούνε συχνά πυκνά τις αντιρρήσεις μου για την περιβόητη αυτοέκδοση που τελευταία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας, ανασηκώνουν τους ώμους
απορημένοι. Είναι αλήθεια πως η πρακτική αυτή δείχνει να συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα
και κυρίως φαίνεται να προσφέρει μία διέξοδο, καθώς οι παραδοσιακοί εκδότες παρακάμπτονται
και ο συγγραφέας, (με μία σχετικά οικονομική διαδικασία) φαίνεται πως καθορίζει απόλυτα την
έκδοση και την πορεία του έργου του. Αυτά στην θεωρία. Γιατί στην πράξη η πραγματικότητα
είναι διαφορετική και τις περισσότερες φορές απογοητευτική για εκείνους που την βιώνουν.
Για να είμαι ειλικρινής η εναντίωσή μου στην πρακτική της αυτοέκδοσης δεν βασίζεται μόνο
στην (σχεδόν βέβαιη…) διάψευση των ελπίδων νέων κυρίως ανθρώπων, αλλά και σε λόγους αρχής
που σχετίζονται με εκδοτικές συμπεριφορές. Ας μείνουμε εδώ λίγο περισσότερο.
Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν εκδοτικοί οίκοι με στοιχειώδη οργάνωση και υποδομή, (κάποια άλλη στιγμή θα δούμε το καθαρά ιστορικό μέρος), η έκδοση ενός βιβλίου εμπεριείχε πάντοτε μια διακινδύνευση, μια συνδιαχείριση κινδύνου, ο εκδότης αναλάμβανε το σύνολο των
δαπανών έκδοσης και επένδυε σε μελλούμενες πωλήσεις. Μα αλήθεια ήταν μόνο αυτό; Μια απλή οικονομική συμφωνία; Φυσικά και όχι, αυτό το ρίσκο αποτύπωνε σαφέστατα, είχε σαν προϋπόθεση αν θέλετε, μια αξιολόγηση του κειμένου. Οι εκδότες ήταν συνήθως άνθρωποι που αγαπούσαν την λογοτεχνία, κάποιοι από αυτούς είχαν να επιδείξουν αξιόλογο συγγραφικό έργο,
άλλοι είχαν περάσει μια ζωή στους διαδρόμους της κριτικής και τη τέχνης, ελάχιστοι αποσκοπούσαν μόνο στο κέρδος και πάντως όλοι τους θεωρούσαν αδιανόητο να εκδώσουν ένα έργο
που κατά την (δική τους βεβαίως) γνώμη δεν πληρούσε τα στοιχειώδη λογοτεχνικά κριτήρια. Θα
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μπορούσε βεβαίως πολλά κανείς να προσάψει στην εκδοτική κρίση, θα μπορούσε επίσης να
μπει στον πειρασμό καταγραφής περιπτώσεων όπου αυτή η κρίση θόλωνε κάπως από φιλικές
σχέσεις, ακόμη και ιδεοληψίες. Σε κάθε περίπτωση όμως η έκδοση ενός νέου συγγραφέα σήμαινε το εξής απλό: Ένας εκδότης ή μια ομάδα ανθρώπων διάβασε το έργο, το αξιολόγησε,
υπολόγισε τις αρετές του, τα λάθη του, την γλώσσα του, το πνευματικό του βάρος και αποφάσισε να ξοδέψει χρήματα και να το προτείνει στο αναγνωστικό κοινό. Με όποια κριτική
και να κάνει κανείς στον υποκειμενισμό της κρίσης, αυτήν ήταν μία πρώτη πώληση, μία πρώτη
αποδοχή από την λογοτεχνική κοινότητα, ένας πρώτος έπαινος και εκείνο που απέμενε ήταν η
ευρύτερη επιδοκιμασία, το ταξίδι στο ευρύτερο κοινό. Αυτή η πρακτική επί αιώνες λειτούργησε
με καλά αποτελέσματα, προστάτευσε πολλούς επίδοξους συγγραφείς από την γελοιοποίηση,
βελτίωσε άλλους και ήταν αρκετές οι φορές που το πείσμα ενός εκδότη αποκάλυψε εξαιρετικές
ποιότητες κειμένων. Στις συνειδήσεις επιπλέον των αναγνωστών και μόνο η αποδοχή του
ρίσκου από έναν εκδότη δημιουργούσε υποψίες ποιότητας και γεννούσε γόνιμες συζητήσεις για το περιεχόμενό του.
Φυσικά, (οι ωραιοποιήσεις είναι περιττές και ψέμα με κοντά ποδάρια…), αυτή ήταν μία εικόνα για ένα
μέρος των εκδοτών, η έκδοση για νέους συγγραφείς ήταν πάντα μία δύσκολη διαδικασία και
αρκετές δεκαετίες πριν κάποιοι εκδοτικοί οίκοι, (ιδιαίτερα της ποίησης), είχαν ήδη επιβάλλει μια
μορφή αυτοέκδοσης, εισπράττοντας από, φλεγόμενους για δημοσίευση νέους ποιητές, κάποια
εκατομμύρια σε δραχμές. Όμως τα κριτήρια δεν είχαν ακόμη εντελώς καταργηθεί, το σύστημα
της αξιολόγησης λειτουργούσε ακόμη, παρόλο που νέες αντιλήψεις και πρακτικές είχαν ξεκινήσει να το διαβρώνουν σε τέτοιο βαθμό, που τελικά κατόρθωσαν να το ακυρώσουν και να το κατακρημνίσουν.
Είναι περίεργο και εμπεριέχει κάποια ειρωνεία η αυτοέκδοση: Θεωρητικά η δυνατότητα του
καθενός με ένα προσιτό κόστος να εκδώσει και να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο, φαίνεται σχεδόν
ιδανική, σχεδόν απόλυτα δημοκρατική και αξιοκρατική, θα έλεγε κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο
οι επιλογές αυξάνουν, καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις, οι αναγνώστες πληθαίνουν, οι πιθανότητες διάκρισης μεγαλώνουν. Να όμως που συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: ο νέος συγγραφέας
εκδίδει το βιβλίο του, η προώθηση βέβαια από τον εκδοτικό οίκο (φυσικό ή διαδικτυακό) είναι
από ανύπαρκτη έως ελάχιστη και στην καλύτερη περίπτωση θα μπορέσουν να βγουν τα έξοδα
από τις πωλήσεις σε φίλους, συγγενείς, έναν ευρύτερο κύκλο γνωστών. Την ίδια την ώρα της
έκδοσης, η λήθη παραμονεύει στην γωνία. Κατά έναν φοβερά ειρωνικό τρόπο όλοι χαμογέλασαν με την κατάργηση της κριτικής, των κριτηρίων και την επιλογής, αλλά αυτό ακριβώς
είναι που τελικά σκότωσε κάθε ελπίδα να ξεχωρίσει η ποιότητα από το πλήθος, αυτό είναι
που ακυρώνει την αυτοέκδοση εν τη γενέσει της. Τελικά το κάθε σπίτι και συγγραφέας, κάθε
συγγραφέας και εκδότης, γέννησε τόσα πολλά βιβλία που φαίνεται σαν να μην υπάρχει πραγματικά κανένα από αυτά. Δεν πρόκειται για υπερβολή. Εάν σκεφθείτε τα χιλιάδες επιπλέον βιβλία που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, τα περισσότερα δωρεάν, άλλα με κάποια συμβολική
τιμή, τότε πράγματι, εκείνοι που διεκδικούν τον τίτλο του λογοτέχνη έχουν ξεπεράσει προ πολλού εκείνους που αρκούνται στον τίτλο του αναγνώστη. Στο τέλος της ημέρας όλη αυτή η υπερπαραγωγή, αντί να βοηθήσει στην ανάδειξη νέων συγγραφέων, αντί να βοηθήσει τις ποιότητες
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και τα άξια, μείωσε ακόμη περισσότερο την επιρροή της γνήσιας λογοτεχνίας, περιόρισε ακόμη
περισσότερο το ήδη ισχνό πεδίο των πωλήσεων. Εάν μέσα σε όλο αυτόν τον πολτό υπάρχουν και
πέντε δέκα βιβλία που αξίζουν, αυτά είναι a priori καταδικασμένα στην αφάνεια.
Όλα αυτά καλά, όμως πίσω από την γενίκευση της αυτοέκδοσης, πίσω από την υιοθέτηση και καθιέρωσή της σχεδόν από το σύνολο των εκδοτικών οίκων, κρύβονται αιτίες με διαφορετικές αφετηρίες με κοινό όμως τον σκοπό τους. Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Η άποψη πως η λογοτεχνία είναι γούστο, απόλυτα υποκειμενική υπόθεση, οδήγησε όπως είπαμε
και παραπάνω στην ακύρωση της κριτικής και στην γενίκευση του υπερθετικού βαθμού για όλα
ανεξαιρέτως τα βιβλία. Δεν υπάρχει ποτέ τίποτε λιγότερο από τους χαρακτηρισμούς
«αριστούργημα», «τέλειο», «εξαιρετικό», «μοναδικό» (!), «ανεπανάληπτο». Δεν προλαβαίνει να
στεγνώσει το μελάνι (ή τα likes στο διαδίκτυο) και έχει παρουσιαστεί το πόνημα του επόμενου παραγωγού, τα ίδια επίθετα και εδώ, η ίδια έκσταση, το ίδιο χειροκρότημα. Όσοι μπαίνουν στα βιβλιοπωλεία το μοναδικό κριτήριο επιλογής που διαθέτουν είναι η ανάγνωση του οπισθόφυλλου.
Έχουν σταματήσει να διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά λογοτεχνίας, γιατί άλλωστε; Ξέρουν
ότι οι δημοσιογράφοι απλώς επαναλαμβάνουν τις υμνολογίες των εκδοτικών οίκων, ξέρουν ότι ο
καθένας δίνει το χρίσμα του συγγραφέα στον εαυτό του, είναι πλέον αδύναμοι να επιλέξουν με
βάση λογοτεχνικά κριτήρια, γιατί απλούστατα έχουν πλέον πειστεί πως αυτά είναι ανύπαρκτα και
περιοριστικά. Λειτουργεί η στιγμή, η διάθεση, το κέφι, εάν το story στο οπισθόφυλλο ταιριάξει
μαζί τους εντάξει, αν όχι τόσο το χειρότερο. Ο καθείς μπορεί να στήσει πανεύκολα μια βραδιά
για το βιβλίο του μαζί με πέντε δέκα φίλους, είναι βέβαιο πως όλοι θα (αυτό) ικανοποιηθούν, τα
επίθετα θα περισσέψουν, έτσι κι αλλιώς ποιος θα φέρει αντίρρηση; Βραβεία μοιράζονται αφειδώς,
από τον πολιτιστικό σύλλογο της Άνω Ραχούλας έως λογοτεχνικούς συλλόγους με μεγάλη ιστορία, βραβεία αναγνωστών, βραχείες λίστες, βραβεία δημοσιογράφων, βραβεία από τα ίδια τα βιβλιοπωλεία και τους εκδότες. Στο βάθρο του νικητή όλοι λαμβάνουν τον κότινο, όλοι ανεβαίνουν
στα μικρόφωνα, μα τότε διάβολε! πίσω στα θεωρεία δεν έχει απομείνει κανείς για το χειροκρότημα, η αίθουσα είναι άδεια. Το επιχείρημα πως αυτό δεν είναι κακό γιατί έτσι δέχονται την απόλυτη κρίση του κοινού θα είχε μια κάποια ισχύ σε κοινωνία με βαθιά λογοτεχνική παιδεία και δυνατότητα αξιολόγησης. Να, θυμήθηκα ένα ποιηματάκι που νομίζω δίνει με πολύ λεπτή ειρωνεία
όλο αυτό το κλίμα…

Στο καφενείον
Πήρα σήμερα ένα βιβλίο… τω όντι συγκλονιστικό!
Άκουσα στο ράδιο το νέο τους τραγούδι… αριστούργημα!
Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας, είπε ο φίλος μου… πόσο συγκινητικό!

Το σύμπαν συνωμότησε… ω! την εξαίρετη σκέψη!
Κι αυτά τα νέα παπούτσια… τι ευτυχία!
Ο Τάκης άξαφνα ψιθύρισε «δεν είναι κακός αυτός ο στίχος…»
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Σιωπήσαμε με απορία
Που την θυμήθηκε αυτήν τη σκόνη;
Αυτήν την γλώσσα την παλιά;
Αυτές τις λέξεις τις άτονες;
Την τόση επιφύλαξη!
Α! μισό λεπτό, καταλάβαμε, καταλάβαμε…
Ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια και εν χορώ φωνάξαμε:
«Αριστούργημα το αστείο σου!»

(Στρατής Νικολάου, 2012,ανέκδοτη ποίηση)
Μέσα σ αυτό το τοπίο η αυτοέκδοση ήρθε να καλύψει τις απώλειες και να ικανοποιήσει σχεδόν
όλους τους εμπλεκομένους. Οι παλαιοί εκδότες (και εκατοντάδες νέοι που ξεφύτρωσαν ad hoc)
βρήκαν πεδίον δόξης λαμπρόν. Όσο μεγαλύτερο το βάρος του ονόματος του οίκου, τόσο περισσότερα τα χρήματα που καταβάλλονται, τις περισσότερες φορές το αντίτιμο που καταβάλλει ο νέος συγγραφέας αφήνει σεβαστό κέρδος εξ αρχής, πριν καν φτάσει το βιβλίο (αν φτάσει)
στα βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία πάλι έχουν πολύ φθηνό και αναλώσιμο υλικό να γεμίσουν
τα ράφια τους, πολλές φορές με παρακαταθήκη, γεμίζουμε τα ράφια και αν πουλήσουμε πληρώνουμε, αν όχι υπάρχουν χιλιάδες επόμενα που περιμένουν. Οι δημοσιογράφοι έτσι κι αλλιώς
είχαν παραιτηθεί από καιρό της κριτικής προσπάθειας, τώρα το μπόι τους μεγάλωσε, εκατοντάδες τα βιβλία και τα δελτία τύπου κάθε μήνα, τραβάμε δέκα από τον σωρό και τελειώνουμε,
τα «περισσότερα είναι κόπος» όπως λέει σε έναν στίχο του και ένας ποιητής από την Θεσσαλονίκη, ο Ντέμης Κωνσταντινίδης. Κάποιοι από αυτούς σκύβουν και κάτω από το τραπέζι να
μετρήσουν το φακελάκι, η προβολή έχει πάντα ένα κόστος. Οι σχολές δημιουργικής γραφής
τρίβουν τα χέρια τους, ουρές στην πόρτα για γρήγορη εκμάθηση, για την γνώση που απαιτεί το
νέο σύστημα, τα ευπώλητα, η γρήγορη αναγνώριση. Οι νέοι συγγραφείς βρήκαν την δικαίωση,
επί τέλους το έργο τους αναγνωρίστηκε, είδαν και το όνομά τους τυπωμένο σε εξώφυλλο, τα
σχολικά τους ημερολόγια αναγνωρίστηκαν σαν υψηλή λογοτεχνία, τι παραπάνω να ζητούν; Απομένουν οι αναγνώστες…
Α, μα βέβαια, είναι και οι αναγνώστες. Καλά, αυτοί ήταν έτσι κι αλλιώς πάντα έρμαια εκείνων
που μιλούσαν ηχηρά, που επέβαλαν την μόδα. Άλλωστε σήμερα θα πρέπει να είναι ευτυχείς.
Κανείς δεν τους ζητά να κοπιάσουν, να ψάξουν, να αξιολογήσουν. Στα πόδια τους είναι απλωμένα όλα τα αριστουργήματα, δεν έχουν παρά να ξεκινούν να τα διαβάζουν ένα ένα. Μέχρι να
αποφασίσουν κι αυτοί να μουτζουρώσουν το δικό τους λευκό χαρτί και να καταχωρηθούν,
(έστω για δεκαπέντε λεπτά), στο libro d’ oro της τέχνης…
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Αθωότης
είμαι άνθρωπος της ιεραρχίας
ξεκίνησα από τον θυρωρό του μεγάρου
πήρε το μικρό φακελάκι
-βεβαίως θα ομιλήσω στον κύριο γενικόστον πρώτο όροφο ο γενικός
δεν ζητούσε φακελάκι
ζητούσε κατάθεση τραπεζική
(καραδοκούν κακεντρεχείς…)
-μα φυσικά είναι θέμα ημερώνο ιδιαίτερος έδειξε να στενοχωρείται
-ξέρετε υπάρχει στενότης

φυσικά αν έχετε την οικονομική άνεσηα! ο κύριος υπουργός, πόσο θερμός
πόση κατανόηση στο βλέμμα…
-μα ήμουν κι εγώ άνεργος κάποτε αγαπητέ μουστην ταράτσα είχε μικρό εκκλησάκι
έκαμα το τάμα μου, εδώ υπήρχε σιωπή
(μια απειλητική σιωπή…)
άλλο δεν είχα να κάμω
άλλο δεν είχα να πληρώσω..
πέρασα ξανά μετά από καιρό
τα γραφεία ήσαν άδεια
το εκκλησάκι κλειδωμένο,
μόνο κάτι κομφετί τάσερνε ο αγέρας
στα μαρμάρινα πατώματα
θάχανε ως φαίνεται κάποιο πάρτι
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κάποια απόκρια θα γιόρτασαν
υπάρχει βέβαια πάντα η πιθανότης
να έκαμα λάθος στο νούμερο του δρόμου

(Μιχάλης Ραδηνός, «Τα κοσμικά της λήθης», 1983)

Ο λόγος του Ιορδάνη σε τουρίστες τής Ακροπόλεως
όμορφη χώρα γεμάτη θεραπείες
νησιά με πραμάτεια ποικίλη
-ήλιος, αγέρας, λευκόπετρα,
φως τόσο δυνατό που καίει τα μάτια –
βουνά στο μπόι το ανθρώπινο
-μέχρι και οι λύκοι σε δέχονται
κουνώντας την ουρά τουςόμορφη χώρα γεμάτη παράξενα.
Νά ο Επιτηδεύς, αχρείος πολύ
αγαπητός στην αγορά και στις πλατείες·
ιδού ο Φέρελπις, ετούτος (φήμες το λένε)
τον πατριό του έκλεψε, μα κι αυτόν
το πλήθος πολύ αρέσει να χαϊδεύει·
αν πεις για τον Ευάγγελο! τι χαρά
τι αγγέλματα πανηγυριών χαρίζει,
άγγελμα νυκτός ποτέ δεν φώναξε·
όμορφη χώρα γεμάτη καλωσύνη
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λείπει και το ποινικό δίκαιο·
εκείνους που γκρινιάζουν
όσους επαναστατούν
δεν τους κλείνουν σε φυλακές,
δεν τους τιμωρούν·
τους αφήνουν να μιλούν στα υψώματα

και το πλήθος από κάτου
χασκογελά μαζί τους

(Μιχάλης Ραδηνός, «Τα κοσμικά της λήθης», 1983)

Αυτόν τον καταδίωκε ένα πνεύμα
στις σκοτεινές εκτάσεις της ζωής του.
Οι ασχολίες του, οι χαρές του, σ’ ένα νεύμα
προσχήματα γινόνταν της ορμής του.
…………………..
Ένα πρωί, σε μια κάρυνη θήκη

τον βρήκαμε νεκρό μ’ ένα σημάδι
στον κρόταφο. Ήταν όλος σα μια νίκη,
σα φως πού ρίχνει γύρω του σκοτάδι

Είχε μια τέτοια απλότη και γαλήνη
μια γελαστή μορφή ζωντανεμένη!

Όλος μια ευχαριστία σα νάχε γίνει.
Κ’ η αιτία του κακού σημαδεμένη.

(Μαρία Πολυδούρη, «Σ’ ένα νέο πού αυτοκτόνησε»)

123

Περί λογοτεχνικών διαγ-κ-ωνισμών

Τ

τού Στράτου Κοντόπουλου

α λογοτεχνικά κείμενα σπάνια προλαβαίνουν να νοιώσουν μοναξιά, δίπλα από κάθε
έκδοση, κάθε προσπάθεια, συνήθως γεννιούνται και αναπτύσσονται ταχύτατα παραλογοτεχνικές δραστηριότητες. Η κριτική, οι διάφορες σχολές γραφής, σε μία κάποια
προέκταση ακόμη και οι φιλολογικές σχολές – είναι όλα εκείνα τα ετερόφωτα σώματα που παίρνουν ζωή από το κείμενο και την σκέψη, τροφοδοτούνται από αυτό και κανονικά μέσα
από γόνιμες διαδικασίες το βοηθούν να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, να έβρει τις αδυναμίες
του, ακόμη και να αντιληφθεί τις προοπτικές του. Όλες αυτές οι δραστηριότητες υπάρχουν χάριν
της λογοτεχνίας, ανασαίνουν δίπλα της και είναι φυσικό οι ποιότητές τους να παρακολουθούν τις
ποιότητες του κειμένου. Μέσα σ αυτό το γενικό πλαίσιο όλα αυτά είναι φυσιολογικά, θα μπορούσε να πει κανείς ακόμη και απαραίτητα. Η καλή λογοτεχνία δεν είναι ποτέ εντελώς αποκομμένη
από τις αναγνωστικές αντιδράσεις, τις επιδιώκει, στην πραγματικότητα ο τελικός σκοπός της
άλλωστε δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη κριτικών συνειδήσεων, την εκπαίδευση σε βαθύτερα
νοήματα, την διαμόρφωση αισθητικής, (δηλαδή θέσης του προσώπου απέναντι στο περιβάλλον), με βάση διαχρονικές αξίες. Με την λογοτεχνική ποιότητα και την κριτική που την συνοδεύει ασχολούνται άλλοι συνεργάτες της «Χίμαιρας», έτσι στο σημερινό σημείωμα θα περιοριστώ αναγκαστικά
σε κάποιες παρατηρήσεις για τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, όσο δύσκολο και αν είναι να κρίνεις ένα φαινόμενο απομονωμένο από εκείνους τους παράγοντες που το δημιουργούν, το προωθούν και το στηρίζουν.
Οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί έχουν μακρά ιστορία στη χώρα, αλλά σπάνια τα αποτελέσματά τους
ήσαν ευρέως αποδεκτά, παρόλο που σε προηγούμενες δεκαετίες τα μέλη των κριτικών επιτροπών
προέρχονταν συνήθως από την λογοτεχνική κοινότητα και πολλές φορές το ίδιο το όνομά τους
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προσέδιδε κύρος στην διαδικασία και κάποια διασφάλιση ανεπηρέαστης κρίσης. Τα κρατικά
λογοτεχνικά βραβεία ασχολούνται (ακόμη και σήμερα) μόνο με εκείνα τα βιβλία που έχουν ήδη
εκδοθεί, άρα θεωρητικά επιδιώκουν μία δεύτερη προβολή και επιβράβευση, η ίδια η έκδοση
προϋποθέτει ένα πρώτο φιλτράρισμα από τον εκδοτικό οίκο. Ιστορικές φιλολογικές λέσχες όπως
εκείνη του Παρνασσού συνεχίζουν και στις μέρες μας τούς ετήσιους διαγωνισμούς τους, το ίδιο
και κάποια ιστορικά λογοτεχνικά περιοδικά, όσα βέβαια έχουν απομείνει να λειτουργούν ακόμη.
Οι πολύ σημαντικές αλλαγές στις περί λογοτεχνίας αντιλήψεις επέφεραν όπως είναι φυσικό και
βαθιές ποιοτικές μεταβολές στα παραλογοτεχνικά δρώμενα. Για τις σχολές δημιουργικής γραφής, την πλήρη επικράτηση της μη λογοτεχνίας και την βαρετή δικτατορία των ευπωλήτων ασχολούνται άλλες σελίδες στο περιοδικού – τα τελευταία χρόνια σ αυτό το μωσαϊκό προστέθηκε
(με εκπληκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης) και η μόδα κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε μέρα και ένας λογοτεχνικός διαγωνισμός.
Σε μια πρώτη ματιά όλα φαίνονται αθώα, είναι πολλοί μάλιστα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι μόνο καλό μπορεί να βγει από αυτόν τον οργασμό προκηρύξεων και συμμετοχών, καθώς είναι κατά πολύ καλύτερο οι νέοι (ιδιαίτερα) άνθρωποι να παλεύουν με τις λέξεις, παρά να ξοδεύουν ανώφελες ώρες σε καφενεία και τηλεοράσεις. Είναι ένα επιχείρημα, που όπως όλα τα παρόμοια του
είδους του φαίνεται πειστικό, μόνο και μόνο γιατί στηρίζεται σε μια γενική παραδοχή ηθικού
χαρακτήρα, αγνοεί την συγκυρία και δεν μπαίνει στον κόπο να ερευνήσει και να διαπιστώσει την
απόσταση από την καθημερινή πρακτική όλων εκείνων που αναλαμβάνουν την ανάδειξη και την
προώθηση των νέων συγγραφικών ταλέντων.
Το πρώτο ζήτημα είναι πως παρατηρείται μία τεράστια διεύρυνση των φορέων που προκηρύσσουν λογοτεχνικούς διαγωνισμούς παντός είδους. Οι τελικές κρίσεις σε τέτοιες περιπτώσεις είναι
πάντα αμφισβητήσιμες, αλλά, τέλος πάντων, όσο οι διοργανωτές έχουν άμεση σχέση με την λογοτεχνία ή την κριτική της, απολαμβάνουν μία de facto νομιμοποίηση, μια σιωπηλή αποδοχή,
μία κατ αρχήν συμφωνία πως τα κίνητρά τους μπορεί και να προέρχονται από ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την πνευματική ζωή. Κατά την γνώμη μου ο πολλαπλασιασμός των διοργανώσεων
και των κριτικών επιτροπών συνδέεται άμεσα με την αντίληψη που πλέον έχει εδραιωθεί
στην κοινωνία, ότι δηλαδή η λογοτεχνία είναι μία απολύτως υποκειμενική υπόθεση και ότι ο
καθένας που μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο είναι και αυτομάτως επαρκής για να ασχοληθεί
με την κριτική και την συγγραφή.
Φυσικά με την τυπική έννοια του όρου το δικαίωμα υπάρχει, αλλά είναι σαφές πως εδώ δεν μας
ενδιαφέρει το νόμιμο, ούτε καν το ηθικό. Σε γενικές γραμμές και κάπως απλοϊκά θα μπορούσαμε να καταχωρήσουμε τις προκηρύξεις λογοτεχνικών διαγωνισμών σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη
είναι εκείνη που προέρχεται κυρίως από εκδοτικούς οίκους, σχολές δημιουργικής γραφής και
κάποιες μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις πρόκειται για μία αισχρότατη
εκμετάλλευση της λαχτάρας νέων συγγραφέων να δουν το όνομά τους τυπωμένο σε ένα εξώφυλλο, έστω και ανάμεσα σε δεκάδες άλλα. Η προκήρυξη στο σημείο αυτό είναι συνήθως κάπως
έτσι:
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«…τα είκοσι καλύτερα διηγήματα θα δημοσιευθούν σε ειδική έκδοση από (εκδοτικός οίκος)
…». Εννιά στις δέκα φορές αυτή η έκδοση δεν πραγματοποιείται ποτέ ή μετατίθεται στο απώτερο μέλλον. Ακόμη όμως και εάν υλοποιηθεί, οι όροι του διαγωνισμού είναι από την αρχή
σαφείς: «…οι συμμετέχοντες αποδέχονται πως τα πνευματικά δικαιώματα παραχωρούνται

στον (εκδοτικό οίκο) και τυχόν έσοδα από πωλήσεις θα διατεθούν για τους σκοπούς τής
(κάποια γνωστή ή άγνωστη ΜΚΟ)…». Αναρωτιέμαι εάν ποτέ κανείς (ιδιώτης ή κρατικός φορέας) μπήκε ποτέ στον κόπο να ερευνήσει εάν πράγματι τα όποια πενιχρά έσοδα έχουν διατεθεί
με τον τρόπο που αναφέρει η προκήρυξη του διαγωνισμού.
Στην ουσία πρόκειται
για (έναν ακόμη) ανέξοδο τρόπο των εκδοτικών οίκων (και
ιδιαίτερα εκείνων της
αυτοέκδοσης) να εκμεταλλευθούν τους (έτσι
ή αλλιώς) αποκλεισμένους νέους συγγραφείς και να εμπλουτίζουν κατά καιρούς το
συγγραφικό τους υλικό χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ
στους δημιουργούς
του. Πρόκειται για
μία κατάπτυστη τακτική που παλιότερα
ακολουθούσαν κάποιες ευγενείς συντεχνίες, (ο νέος δημοσιογράφος για παράδειγμα έπρεπε να εργάζεται δύο χρόνια απλήρωτος μέχρι να μάθει τη δουλειά…) και
που σήμερα αναπαράγεται με ευκολία από τον κάθε πικραμένο που στήνει μια εταιρία και
χρειάζεται φρέσκο υλικό για δωρεάν δημοσίευση. Κανένα πρόβλημα, οι δρόμοι εκεί έξω είναι
γεμάτοι από αδικημένους λογοτέχνες…
Ας παρακάμψουμε το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, (που ούτε μικρό ούτε ασήμαντο είναι…) και ας πάμε στην δεύτερη κατηγορία προκηρύξεων. Μία σύντομη βόλτα στο διαδίκτυο
αποκαλύπτει ότι πλέον δεν υπάρχουν όρια και αυτοπεριορισμοί σε κριτικές επιτροπές και προκηρύξεις. Εκτός από τους προαναφερόμενους φορείς, σήμερα λογοτεχνικοί διαγωνισμοί προκηρύσσονται από σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, συλλόγους κοινοτήτων, επαγγελματικά
σωματεία, ΜΚΟ με άσχετο προς την λογοτεχνία αντικείμενο, περιοδικά μόδας(!), ειδησεογραφικά portals, πανεπιστημιακούς συλλόγους, αλυσίδες λιανικής – τέλος πάντων, ας μην
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το κουράζουμε άλλο, αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και δεν πρόκειται να αστοχήσετε, ένας
διαγωνισμός είναι πλέον το απαραίτητο κερασάκι σε κάθε κερδοσκοπικό ή μη φορέα που θέλει
να διευρύνει το κοινό του και να διαφημίσει τις δραστηριότητές του.
Όσο για τις κριτικές επιτροπές; Αυτές θυμίζουν σε πολλές περιπτώσεις καλές συνταγές μαγειρικής. Παίρνουμε έναν καθηγητή, (πού και με ποιό αντικείμενο είναι αδιάφορο, αρκεί να είναι καθηγητής, αυτό αρκεί), έναν συγγραφέα που τις περισσότερες φορές έχει διακριθεί σε παρόμοιους διαγωνισμούς, έναν ποιητή από εκείνους που διαπρέπουν σε παρέες και φίλους στο διαδίκτυο, τον
πρόεδρο του συλλόγου της διοργάνωσης και έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή έτοιμη να κρίνει τις συμμετοχές που θα έρθουν.
Κι έπειτα έρχονται τα βραβεία. Σε πολλές περιπτώσεις μοιράζονται αφειδώς, υπάρχει διαγωνισμός που επιβραβεύει σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων, κάποιοι άλλοι ζητούν και μία
συμμετοχή των δέκα ή είκοσι ευρώ για τα «έξοδα» της μεγάλης διοργάνωσης και τα εκτυπωτικά
των βραβείων. Κι έπειτα οι απονομές με βαθυστόχαστες παρουσιάσεις από τα μέλη των επιτροπών.
«Βραβείο καλύτερου διηγήματος… για την ικανότητα αναπαράστασης(!) πραγματικών καταστάσεων…»
«Βραβείο διηγήματος… για την αλήθεια και την δύναμη των παραγράφων(!)…»
«Βραβείο ποίησης… για την γνήσια ποιητική γλώσσα, τον λυρισμό και την δύναμη του ανθρώπινου(!) συναισθήματος…».
Προς θεού, μην ξεχάσουμε τα βραβεία. Τις περισσότερες βέβαια φορές το τυπωμένο σε υπολογιστή χαρτί είναι αρκετό, μα υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχουμε πληθώρα βραβείων,
ανάλογα με την δραστηριότητα του διοργανωτή. Από τα πολλά και σημαντικά διαλέγω: Αερο-

πορικά εισιτήρια για Κρήτη μετ’ επιστροφής(!), ετήσιες συνδρομές σε spa και ινστιτούτα
αισθητικής, εκπτωτικά κουπόνια για κάθε λογής υπηρεσίες, συνδρομές για βιβλία και
περιοδικά που βέβαια εκδίδει ο διοργανωτής, εισιτήρια για συναυλίες και θέατρα,
συμμετοχή με έκπτωση σε σεμινάρια δημιουργικής γραφής και άλλα πολλά και
ενδιαφέροντα.
Δεν υπάρχει τίποτε αφύσικο σε όλα αυτά, ιδιαίτερα σε μία χώρα με οκτακόσιους, (κατ όνομα και
ουσία) εκδοτικούς οίκους, τέσσερα περίπου εκατομμύρια λογοτέχνες και κάποιες χιλιάδες
αναγνώστες. Τίποτε αφύσικο σε μία χώρα με εκδότες χρεωκοπημένους που αναζητούν συνεχώς τρόπους για να εισπράξουν το αντίτιμο της μεγαλομανίας ατάλαντων και των συγγραφικών
παραισθήσεων. Τίποτε περίεργο σε μια κοινωνία που πιστεύει πως λογοτεχνία είναι η αντιγραφή
του σχολικού λευκώματος στην οθόνη του υπολογιστή και οι φλυαρίες του facebook
καταγεγραμμένες ως εμπειρίες ζωής.
Δεν θα μπορούσε να λείπει και η ειρωνεία στα αποτελέσματα που παράγουν αυτές οι αντιλήψεις.
Σχεδόν πάντοτε άλλωστε η ποσότητα άνευ κριτηρίων ακυρώνει την ποιότητα και την δυνατότητα σοβαρών επιλογών από τον αναγνώστη. Η βράβευση όλων έγινε πια η βράβευση του κα-
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νενός, κανείς δεν δίνει σημασία σε ένα βραβείο, οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί δεν παράγουν
πλέον κανένα αποτέλεσμα, παρόλο τον σχετικό οργασμό η λογοτεχνική κοινότητα παραμένει
ακίνητη και υπνωτισμένη. Μέσα σ αυτόν τον πολτό υπάρχουν οπωσδήποτε και κάποιες αξιόλογες φωνές που αυτόματα γίνονται εφήμερες, φευγαλέες, έτσι καθώς συναθροίζονται με τα χειρότερα και τα πιο ατάλαντα των κειμένων. Άλλωστε όταν ο πήχης γίνεται ανύπαρκτος και ο καθείς
τον τοποθετεί σε όποιο ύψος τον βολεύει, ποτέ δεν θα μπορέσεις να μάθεις ποιος έχει τα προσόντα για να πάει ψηλότερα.
Με αυτήν την έννοια η πληθώρα των λογοτεχνικών διαγωνισμών και η ισοπέδωση των κριτηρίων τους δεν αποτελεί φαινόμενο πρωτογενές, αλλά σύμπτωμα, μια συμπληρωματική εικόνα ενός μεγάλου κάδρου, μια αλάνα όπου κάτι πιτσιρίκια παίζουν μπάλα χωρίς αντίπαλο. Ένα ακόμη σύμπτωμα συγγραφικού ναρκισσισμού και μια ευκαιρία για θνησιγενείς φορείς να κερδίσουν
και να αναβάλλουν έτσι το εμπορικό τους τέλος. Στον πυρήνα του όμως ένα ακόμη σύμπτω-

μα λογοτεχνικής κακοποίησης και πολιτιστικής ατροφίας…

[ ] Μια μέρα σκύψαμε στο ποτάμι κι ονειρευτήκαμε τη θάλασσα·
Κ’ ύστερα, κάθε μέρα, σκύβαμε στο ποτάμι.
Τώρα συλλογιζόμαστε κι αρμενίζουμε·
συλλογιζόμαστε κι αρμενίζουμε δίχως τέλος…
Τα μάτια μας κάηκαν μέσα στ’ αλάτια της ξενιτιάς,
μά η ψυχή μας τυλίγεται σ’ ένα σύννεφο αποδημίας.
Κανείς άνεμος δεν φυσάει για τα μέρη μας·
Μένει μόνο η καρδιά μας ν’ αφηνιάζει στον καλπασμό,
κάθε τόσο πού αφήνουμε κ’ ένα νέο λιμάνι.
Όμως είναι καιρός, μα είναι ακόμα καιρός
ν’ ανάψουμε τις φωτιές, να κάψουμε τα καράβια μας,
να κάψουμε τα όνειρά μας, να λυτρωθούμε.

(Μήτσος Λυγίζος, 1912-1993, «Υστερόγραφο στα ναυτικά μας τετράδια», απόσπασμα)
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Η σφαίρα τής Πρέβεζας ακόμη ταξιδεύει…
Του Μάνου Τασάκου

«Ο

Καρυωτάκης σαν μορφή είναι άγνωστος. Άγνωστος από όσα έγραψαν οι βιογράφοι του…
άγνωστος από όσα ο ίδιος αυθεντικά έχει πει για τον εαυτό του… άγνωστος από τις φωτογραφίες του.
Όσο τις κοιτάζομε, τόσο περισσότερο η μορφή αυτή εσωστρέφεται, αρνείται να μα δει, αρνείται να τη δούμε, αρνείται ν αφήσει το αποτύπωμά της στον κόσμο και τον χρόνο… ο Καρυωτάκης είναι μια αντιπροσωπικότητα».
(Βύρων Λεοντάρης, «Θέσεις για τον Καρυωτάκη», Σημειώσεις, 1973)
Η κριτική του Λεοντάρη, (πέθανε πρόσφατα σε ηλικία 83 ετών), δεν είναι βέβαια ούτε η πιο αναλυτική, ούτε η πιο εύστοχη για τον Καρυωτάκη, αλλά στο παραπάνω απόσπασμα δίδεται νομίζω
μία σχετικά επαρκής ερμηνεία για όλη την αμηχανία, για όλη την δυσφορία των κριτικών και
λογοτεχνών όταν θέλουν να μιλήσουν για τον ποιητή και το έργο του. Δεν σκοπεύω εδώ μία ακόμη κριτική στην ποίησή του – το πιστεύω πράγματι πως οι δυο τρεις κριτικές που γράφτηκαν
περίπου στον μεσοπόλεμο (και ιδιαίτερα εκείνη του Άγρα), παραμένουν αξεπέραστες και σε
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σημαντικό βαθμό ολοκληρωμένες. Για κείνους όμως που δεν είναι εξοικειωμένοι με την φιλολογία γύρω από τον Καρυωτάκη θα χρειαστούν μερικά εισαγωγικά σχόλια για την στάση κριτικών και αναγνωστών απέναντί του.
Ίσως να μην υπάρχει άλλος ποιητής, (ας εξαιρέσουμε μοναχά τον Καβάφη), για τον οποίο να γράφτηκαν τόσα πολλά, χωρίς ταυτόχρονα να λένε τίποτε ουσιαστικό. Ας δανειστούμε πάλι μια
φράση του Λεοντάρη από το ίδιο κείμενο: «Ο Καρυωτάκης δεν ορίζεται σαν προσωπικότη-

τα. Ορίζεται μόνο σαν πραγματικότητα. Είναι καιρός να απορρίψομε όλες τις εκδοχές που
έκαναν το ύποπτο λάθος να τον προσεγγίζουν μόνο ή κυρίως σαν προσωπικότητα – περίπτωση». Ο Λεοντάρης προσπαθεί να μιλήσει κομψά και υπαινικτικά, εμείς θα γίνουμε λίγο ωμότεροι.
Από την πρώτη σχεδόν στιγμή που ποιήματα του Καρυωτάκη παρουσιάστηκαν στα ελληνικά
γράμματα, ένα μικρό βάραθρο άνοιξε ανάμεσα στο δικό του έργο και σ εκείνο που μέχρι τότε
ονομάτιζαν ποίηση. Έχασε μήπως σε αξία το έργο του Παπανικολάου, του Λαπαθιώτη, του
Ουράνη και άλλων ποιητών; Όχι, απλά συνέβη εκείνο που έγραψε ο Άγρας και νομίζω αποτυπώνει εξαιρετικά την μεγάλη τομή που κατόρθωσε ο Καρυωτάκης στην ελληνική λογοτεχνία:

«…κι έξαφνα, στα 1927, με την τρίτη και τελευταία του ποιητική συλλογή «Ελεγεία και
Σάτιρες», μας εξεπέρασεν όλους αμέσως και εξακολουθητικά…». Κρατήστε εκείνο το εξακολουθητικά, θα δούμε παρακάτω πόσο προφητικό στάθηκε.
Από τότε μέχρι σήμερα, επάνω στην αυτοκτονία του Καρυωτάκη ξεκίνησε ένα παιχνίδι προσωπικής προβολής και αντίδρασης τού λογοτεχνικού κατεστημένου απέναντι σε μια ποίηση που
εν πολλοίς διάβρωνε και ακύρωνε την ύπαρξή του. Την αρχή θα την κάμει ο Δημαράς που με
έναν πρωτόφαντο (ακόμη και για κείνον…) δογματισμό θα γράψει στην περίφημη κριτική του το
1938: « Ο Καρυωτάκης δεν ήταν μεγάλος ποιητής· καλά – καλά εγώ πιστεύω πως δεν ήταν
καν ποιητής, στην πλήρη σημασία που μπορούμε να δώσουμε στη λέξη…». Δεν θα προλάβει να κλείσει μήνας από την δημοσίευση και την σκυτάλη θα πάρει, (πόσο αναμενόμενο είναι αλήθεια…), ο Γιώργος Θεοτοκάς: «…μελετώντας τον (τον Καρυωτάκη) με ψύχραιμο μάτι, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε ότι δεν έγραψε ούτε ένα αληθινά καλό ποίημα…».
Μα ποια είναι η αληθινή ποίηση κατά Θεοτοκά; «…μια ωδή του Κάλβου ή ένα ελεγείο του
Γρυπάρη ή, ας πούμε, το «Όνειρο στο κύμα» του Παπαδιαμάντη…». Και αλλού: «…μου

φαίνεται όμως ότι η δημιουργική του πνοή ήταν λιγοστή και η πνευματική του καλλιέργεια
ακόμη λιγότερη…». Καμώνεται πως δεν καταλαβαίνει ο Θεοτοκάς την ποιητική του Καρυωτάκη, μα στην κριτική του για το τελευταίο πράγμα που ομιλεί είναι οι στίχοι, η τεχνική τους
έστω, το περιεχόμενό τους. Με τον Δημαρά και ιδιαίτερα τον Θεοτοκά ξεκινά αυτό που αναφέρει παραπάνω ο Λεοντάρης – η κριτική γίνεται στην προσωπικότητα του Καρυωτάκη και πολύ
λιγότερο στην ποίησή του, στην αυτοκτονία του και πολύ λιγότερο σ εκείνα που λένε οι στίχοι
του. Ο σκοπός βέβαια Δημαρά και Θεοτοκά ήταν άλλος, θα διαβάσετε γι αυτό σε κείμενο που
ασχολείται με τις λογοτεχνικές γενεές.
Η «αστική» ποίηση (και ιδιαίτερα της λεγόμενης γενιάς του 30), έγκαιρα αντιλήφθηκε την απειλή
μιας διαφορετικής, αναρχικής ποίησης και ακόνισε τα βέλη της, μπαρουτιές όμως ξεκίνησαν
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σχεδόν ταυτόχρονα και από τους
διανοούμενους της αριστεράς που
ήσαν πολυπληθέστεροι και σε κάποιες περιπτώσεις διέθεταν κύρος
και ανερχόμενη δύναμη στα ελληνικά γράμματα. Αναφέρω μια φράση
που θυμάμαι του Τάσου Βουρνά
και δεν είναι καν ο πιο αντιπροσωπευτικός της σκληρής «αριστερής»
κριτικής, τότε κυρίως στην Επιθεώρηση Τέχνης: « …τέτοιες διαστάσεις, (σ.σ: εννοεί τη διάσταση του
Καρυωτάκη με το κοινωνικό γίγνεσθαι), οδηγούν σε αδιέξοδο, όχι

γιατί υπάρχει τάχα το χάσμα ανάμεσα στους λίγους συνειδητούς ανθρώπους και τη βαριά δυσκίνητη
μάζα… αλλά γιατί οι λίγοι αυτοί
(ποιητές) είναι το τυπικό παράδειγμα του άγχους που κατέχει
ορισμένους ανθρώπους σε στιγμές
ιστορικών αναστατώσεων, τους ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι και
δειλοί, που δεν έχουν το θάρρος
να τοποθετηθούν, να ιδούν, να
βοηθήσουν» (επιθεώρηση τέχνης, Αύγουστος 1955). Να βοηθήσουν; Να βοηθήσουν ποιον και πως; Κλασικός αριστερόστροφος λαϊκισμός και απόδοση δειλίας σε έναν άνθρωπο που δεν σταμάτησε να συγκρούεται στην πράξη με
τον περίγυρο, το Υπουργείο, τις κατεστημένες αντιλήψεις, τους λογοτέχνες που εδήλωναν επαναστάτες και συνωστίζονταν σε διαδρόμους για μια θέση σε επιτροπές και οφίτσια. Οπωσδήποτε η
αντίδραση της κομματικής αριστεράς έχει και ένα μικρό «ελαφρυντικό» - οι συνθήκες της εποχής ήσαν τόσο άθλιες που η «αποδοχή» μιας αυτοκτονίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ανεπιθύμητα «ρεύματα» στο κομματικό πλήθος και βαρύτατο πλήγμα στην άποψη για τον μονόδρομο
της σωτηρίας μέσα από την μαζικότητα και την «οργανωμένη πάλη».
Ανάμεσα στις δύο ακραίες τάσεις της κριτικής που καταγράφω εδώ και που ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες και κίνητρα εν τέλει συμπίπτουν στην άρνηση της αξίας του Καρυωτάκη,
προσπάθησε να υπάρξει και ένα τρίτο ρεύμα, κάπως μετριοπαθέστερο, κάπως πιο συγκαταβατικό. Νομίζω πως δεν θα αδικήσω τις πολυπληθείς απόψεις και τις αποχρώσεις τους, εάν παραθέσω
ένα καταληκτικό απόσπασμα του Αργυρίου που το νομίζω χαρακτηριστικό: «Επομένως αποτε-

λεί διαπίστωση και δεν είναι ατομική κρίση ότι ο Καρυωτάκης με την ποίησή του (και αν θέλετε ανεξάρτητα από την αξία της) εξέφρασε ενδιάθετες ροπές της εποχής του….». (Η Κα-
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θημερινή, 1978). Παραμένοντας απλουστευτικός για χάρη του αναγνώστη που αγνοεί λεπτομέρειες της εποχής, θα έλεγα πως λίγο ή πολύ η άποψη αυτή μαζί βεβαίως με τις ανοησίες περί σύφιλης που οδήγησε στην αυτοκτονία, συμπυκνώνουν την διάχυτη αίσθηση των περισσότερων ανθρώπων για τον Καρυωτάκη, ακόμη και σήμερα.
Να λοιπόν που φτάσαμε στο αντικείμενο του σημερινού κειμένου, να μια απάντηση στο γιατί θεώρησα απαραίτητη μια μικρή, ελάχιστη ανασκόπηση της κριτικής σημαντικών κατά τα άλλα φιλόλογων και λογοτεχνών περασμένων χρόνων. Η πλειονότητα των χιλιάδων άρθρων για τον Καρυωτάκη θα ασχοληθεί με την αυτοκτονία του, την Πολυδούρη, την Πρέβεζα, τον συνδικαλισμό στους
δημοσίους υπαλλήλους, (ο Καρυωτάκης ήταν και ο ίδιος συνδικαλιστής), την σύφιλη, τον μισογυνισμό
του, (άλλος μύθος αυτός…) – θα ασχοληθεί με όσους διαβόλους θέλετε, εκτός από εκείνο που είναι
το ζητούμενο, την δύναμη της ποίησής του δηλαδή, τόσο στις πρωτόγνωρες τεχνικές όσο και στο
ωμό, αφτιασίδωτο περιεχόμενό της. Ακόμη και εάν ανατρέξετε στην Wikipedia θα πιστέψετε πως
διαβάζετε ένα αγωνιώδες αστυνομικό μυθιστόρημα – να το περίστροφο που χρησιμοποίησε, να το σπίτι
του, να η σπιτονοικοκυρά του, να τι είπε η Πολυδούρη, για τους στίχους του ελάχιστα. Ε, λοιπόν, αυτό
είναι και το μόνιμο πρόβλημα, όλοι γράφουν για τον Καρυωτάκη, μα ελάχιστοι για κείνα που θέλησε να πει, να στηλιτεύσει, να κατακρημνίσει.
Ας μπούμε λοιπόν στην ουσία και ας δούμε γιατί ακόμη και τώρα που κοντεύει ένας αιώνας από
την εμφάνιση του Καρυωτάκη, ακόμη παραμένει εξόριστος, ακόμη ουσιαστικά ανερμήνευτος, ακόμη αντιμετωπίζεται (όσο και αν φαίνεται το αντίθετο…) σαν ένας παρίας στην ελληνική ποίηση, ακατάτακτος και αποσυνάγωγος. Για λόγους οικονομίας του κειμένου θα σταθώ μόνο σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι εάν πράγματι η ποίηση του Καρυωτάκη εξέφρασε ενδιάθετες τάσεις της εποχής
του (άποψη βεβαίως που υπονοεί στίχους ευκαιρίας και μη ανθεκτικούς στο χρόνο). Και το
δεύτερο για τη γενιά του Καρυωτάκη, όχι τη βιολογική, μα την λογοτεχνική. Τη λεγόμενη καταραμένη.

Ο μύθος του ποιητή που εκφράζει την εποχή του
Η άποψη πως ο Καρυωτάκης βρήκε τον τρόπο να εκφράσει την απογοήτευση της μικρασιατικής
καταστροφής και του παράλυτου ελληνικού κράτους είναι μία άποψη στην οποία συγκλίνουν πένες
από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετικές ιδεολογίες και κίνητρα. Το αστείο είναι πως άθελά
τους ακυρώνουν την άποψη πως ο Καρυωτάκης ήταν ένας απαισιόδοξος, ένας μαύρος ποιητής, καθώς στην περίπτωση αυτή άλλο δεν έκαμε ο ποιητής παρά να αποτυπώσει το κυρίαρχο χρώμα
στην ποίησή του. Αλλά, για να δούμε, ήταν πράγματι έτσι, ήταν ο Καρυωτάκης ένας ποιητής χρονικών ορίων, πεπερασμένου χρόνου, ένας ποιητής της συγκυρίας που σήμερα πια καταντά ανύπαρκτος στις συνειδήσεις;
Ομιλούν για ποιητή σύμβολο της εποχής του, μα αν διαβάσετε προσεκτικά Καρυωτάκη θα παρατηρήσετε πως ελάχιστα αποτυπώνεται η εποχή του στα γραπτά του. Θα τολμούσα μάλιστα να πω
ότι η εποχή του περνά στους στίχους του με έναν άνεμο αδιαφορίας, πλήξης, ατονίας, στην καλύτερη περίπτωση με σαρκασμό και ειρωνεία. Ταυτόχρονα η άποψη περί εποχής φοβούμαι πως είναι
ύποπτη, να πω καλύτερα πονηρή, υπονοεί πως πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί τόσο που η
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ποίηση του Καρυωτάκη μάς είναι αχρείαστη, ανέκφραστη των σημερινών καιρών. Μα είναι πράγματι έτσι;
Να το πω καθαρά. Δεν νομίζω πως υπάρχει ποιητικό προηγούμενο στην ελληνική ποίηση που να
στηλίτευσε με τόση ωμότητα και δύναμη την ατομική και κοινωνική υποκρισία, την μικροαστική
αντίληψη περί ηθικής και νόμων και κυρίως την συμβατικότητα σε κάθε πεδίο. Στην προσπάθειά
να αποχυμώσουν τους στίχους, να τους κατεβάσουν από την μεταφορά στην κυριολεξία, από το
γενικό στο ειδικό, κριτικοί και εξέχοντα συγγραφικά ονόματα καταφεύγουν σε τεχνάσματα. Γράφει
ο Καρυωτάκης:
«Ατίθασα μέλη, διαφανή ρούχα,
Γλοιώδη στόματα υποκριτικά,
Ανυποψίαστα, μηδενικά
Πλάσματα, και γι αυτό προνομιούχα…»
(αποστροφή, καταληκτικό τετράστιχο)
Και οι απαίδευτοι εκ του πονηρού μεταφράζουν (το είδα ακόμη και γραμμένο σε σχολική ανάλυση):
«Εδώ ο Καρυωτάκης εκφράζει τον μισογυνισμό του, μπλα, μπλα, αντίστιξη με την Πολυδούρη, μπλα, μπλα, αντιφεμινιστής, μπλα, μπλα κλπ, κλπ». Παλιό το κόλπο, μετατρέπεις ένα από
τα πιο δυνατά ποιητικά κείμενα σε φτηνό κουτσομπολιό, το ερμηνεύεις μέχρι εκεί που φτάνει το
δικό σου άδειο κεφάλι και έτσι μειώνεις το αιχμηρό του – εκείνο που αν το αναλύσεις σωστά θα
πρέπει να συγκρουστείς με την ρηχότητα, την ευκολία, τον περίγυρο, τα θεμέλια μιας συγκεκριμένης κοινωνικής συγκρότησης και παιδείας. Πώς να αναλύσεις τούτο το ποίημα στην εκπαίδευση
χωρίς να θιγούν οι νεοέλληνες γονείς και τα βλαστάρια τους; Πώς να το παρουσιάσεις σε μια
ομιλία, όταν οι ίδιοι οι στίχοι ακυρώνουν κάθε συμβατική εκδήλωση και τυπικές τελετές; Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με τον Καρυωτάκη ή τουλάχιστον ένα από τα προβλήματα στην αποδοχή του και είναι αυτή ακριβώς και η μεγαλύτερη απόδειξη τής διαχρονικότητας και της γνησιότητάς του: δεν ημπορείς να διαβάσεις την ποίησή του, (την γυμνή, την γνήσια, εκείνη που πάει κατευθείαν στον στόχο), χωρίς ταυτόχρονα να αρνηθείς την υποκρισία σου, την συμβατικότητά σου, το
κίβδηλο των επιλογών σου, ακόμη και τα κατά συνθήκην ψεύδη σου. Λατρεία ή μίσος. Εάν την λατρέψεις πρέπει ν αλλάξεις ζωή. Διαφορετικά θα κτίσεις πάνω της ακόμη ένα ψεύδος, τάχα πως αφορά άλλους, τάχα πως αφορά άλλες εποχές, άλλους ανθρώπους. Τα ξέρει αυτά ο Καρυωτάκης, τα
προβλέπει, τα έχει από καιρό αποδεχθεί. Δείτε πως συναντιέται με τον Καβάφη στο «Απολείπειν ο
θεός Αντώνιον», από άλλον βέβαια δρόμο, από άλλες αισθήσεις, με άλλη τεχνοτροπία:
«Κι αφού πια τότε θα ναι αργά νέες χίμαιρες να πλάσεις
ή ακόμη μια επιπόλαιη και συμβατική χαρά,
Θ’ ανοίξεις το παράθυρο για τελευταία φορά,
κι όλη τη ζωή κοιτάζοντας, ήρεμα θα γελάσεις»
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Γράφω πριν πως δεν είναι εδώ ο χώρος
για ανάλυση στίχων, δηλαδή της ουσίας, αλλά ας ανοίξω μια μικρή παρένθεση και ας πω μόνο τούτο. Με τον Καρυωτάκη συμβαίνει ανάμεσα στα άλλα
και το εξής παράδοξο (παράδοξο βέβαια
για όσους έχουν ασχοληθεί κάπως επιφανειακά μαζί του): κανένα ποίημά του
δεν μπορεί εύκολα να «δέσει» με το
επόμενο ή το προηγούμενο. Οι στίχοι του είναι ιδιαίτεροι και αναγνωρίσιμοι; Ούτε λόγος. Τα «Νηπενθή», τα
«Ελεγεία και Σάτιρες» ομαδοποιούνται από τον ίδιο τον ποιητή; Ναι, εντάξει. Μα προσέξτε κάθε ποίημα χωριστά, όχι μόνο στο μήνυμα, μα και
στον στίχο, στις λέξεις, έστω στην τεχνική. Καμία επανάληψη, τις περισσότερες φορές καμία ομοιότητα, πάντα
μία μικρή έκπληξη, μια μικρή ή μεγάλη ανατροπή, εκεί που κάποιος περιμένει την ποιητική ευκολία, το λάθος διάβολε, κάθε ποιητής ζητά κάποτε και
την ευκολία, του μα όχι ο Καρυωτάκης. Είναι ένα χαρακτηριστικό όμως που θα μπορούσε να στηρίξει μια μικρή μελέτη από μόνο
του και κάπως πιστός στα όρια του σημερινού κειμένου δεν θα επεκταθώ, ας το αφήσω για απόπειρες επόμενες. Κλείνει η μικρή παρένθεση.
Θα μπορούσα λοιπόν να παραθέσω αναρίθμητους στίχους, μα είναι μάταιο, άσκοπο, μήτε καν ο
σκοπός του κειμένου, τόπαμε και στην αρχή. Ο καλοπροαίρετος (κι εκείνος που βέβαια έχει μελετήσει προσεκτικά τον ποιητή), εύκολα αντιλαμβάνεται πια πως η απρόσμενη και ταχύτατη επιτυχία του
Καρυωτάκη, δεν οφείλεται μήτε στην αυτοκτονία του, μήτε στην εποχή του, καλά καλά μήτε στην
ιδιαίτερη τεχνική του για την οποία θα μιλήσουμε κάποτε. Η βασική, η κυρίαρχη αιτία είναι αλλού: Ο Καρυωτάκης είναι ο πρώτος που παρουσίασε μια ποίηση τόσο έντονη, με γωνίες, με ολοκληρωτική άρνηση, με καταγγελία όλων εκείνων που βίωναν οι περισσότεροι, μα κανείς δεν τολμούσε να εκφέρει σε λόγο και μάλιστα ποιητικό. Αρνήθηκε τα σαλόνια, τα φιλολογικά βραδινά,
την ίδια την αυλή των υποστηρικτών του. Έστησε απέναντι από την προσωπική του ηθική και αισθητική το σύνολο ενός συστήματος όχι της εποχής του, μα ενός κράτους ολόκληρου από την
ίδρυσή του, του τρόπου που διαρθρώθηκε και αναπτύχθηκε. Πίσω από τους στίχους του περνά η
ιστορία, όχι εκείνη η συγκεκριμένη των μαχών και των μικροφώνων, μα η άλλη, εκείνη του
πνεύματος που ασφυκτιά κάτω από την υποκρισία, τα στενά κοστούμια, τα ρουσφέτια των υπουργείων, την ελαφρότητα και την ευκολία του πλήθους. Δεν υπάρχει ούτε ένα ποίημά του
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(ακόμη και από α λιγότερο καλά του), που να μην είναι και ένα περιφρονητικό πτύελο προς την κοινωνία που ζει. Η αδυναμία του να έβρει εναλλακτικές στο αδιέξοδο δεν τον κάμει αμέτοχο ή πεισιθάνατο – τον κάμει απλά μια αναρχική συνείδηση που δεν διακρίνει μονοπάτι εξόδου και προχωρά
στην ύστατη αναρχική πράξη, το γράφει καλά ο Άγρας: «Με αυτόν τον τρόπο αυτοκτόνησε ο

Καρυωτάκης στην Πρέβεζα, απαντώντας στην πράξη της μεταθέσεώς του εκεί. Επέταξε τη
ζωή του στο πρόσωπο των προϊσταμένων του – ή μάλλον στο πρόσωπον όλης της Ζωής…».
Με άλλα λόγια: ο Καρυωτάκης για να μπορέσει να γράψει γνήσια ποίηση χωρίς ίχνος ευφημισμών
και ωραιοποίησης, απογύμνωσε πρώτα την ψευτιά της πραγματικότητας, της κίβδηλης συνείδησης,
της επιφάνειας. Για τούτο και δεν μπορεί να σταθεί κοινωνικά, για τούτο δεν ημπορεί να μεταδοθεί
όπως πρέπει στην εκπαίδευση, γι αυτό θα παραμένει πάντα αποσυνάγωγος κι ερημικός – εάν ποτέ
η κοινωνία θελήσει να τον δει πραγματικά και να τον αποδεχθεί θα πρέπει πρώτα να καταστρέψει
τις συμβάσεις της και να στραφεί σε μια εντελώς διάφορη αντίληψη για συνειδήσεις και ποιότητες.
Θα ήθελα νάξερα, εκείνοι οι αριστεροί, οι δήθεν επαναστάτες, πού θα έβρουν πιο άγρια καταγγελία από κείνη του Καρυωτάκη στο (πεζό) «Κάθαρσις»:
«…έπρεπε να σκύψω, να σκύψω, να σκύψω. Τόσο που μύτη μου να ενωθεί με τη φτέρνα μου.

Έτσι βολικά κουλουριασμένος, να κυλώ και να φθάσω. Κανάγιες! Το ψωμί της εξορίας με
τρέφει. Κουρούνες χτυπούν τα τζάμια της κάμαράς μου. Και σε βασανισμένα στήθη χωρικών
βλέπω να δυναμώνει η πνοή που θα σας σαρώσει…».
Ιδού η αμηχανία απέναντι στον Καρυωτάκη, ιδού η ερμηνεία της ερημίας του για έναν ολόκληρο
αιώνα: Ο αστικός κόσμος τον σιχαίνεται κατά βάθος γιατί στους στίχους του καθρεπτίζεται η υποκρισία του και η κίβδηλη γλώσσα του, η αριστερά τον αποδιώχνει γιατί η ποίησή του προβάλει την
αξία της ατομικής συνείδησης, της προσωπικής επανάστασης, του αναρχικού πνεύματος, ενάντια
σε κάθε εξουσία, στο όνομα οποιουδήποτε και αν οικοδομείται. Νάτο το μοναχικό μονοπάτι, στο
τέλειωμα του ίδιου πεζού κειμένου: «Εφώναζα στην ερημία. Επερπάτησα ολόκληρες ώρες σπά-

ζοντας μεγάλα, ξερά χόρτα. Αγκάθια κι αέρας δυνατός κολλούσαν στα ρούχα μου. Με ήβρε η
νύχτα…».
Όχι, ο Καρυωτάκης δεν είναι σημαντικός ποιητής γιατί εξέφρασε την εποχή του, ας αφήσουμε επιτέλους πίσω μας αυτόν τον μύθο, τόσο βολικό για όλους, τόσο απενοχοποιητικό. Στάθηκε εξαιρετικός (κυριολεκτικά), γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τους στίχους του, ακριβολόγησε στη γλώσσα, αποκάλυψε την εικόνα των πλαστών συνειδήσεων, είπε τα πράγματα με τα όνομά
τους, στάθηκε απέναντι και έξω από μια κοινωνία, που μέχρι τότε ενσωμάτωνε την ποίηση στον
κομφορμισμό της προσφέροντας καθρεπτάκια. Ο Καρυωτάκης αρνήθηκε να γίνει ιθαγενής ή εθελόδουλος και δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγμή που επέλεξε να φύγει, αλλά αυτό είναι μια άλλη
ιστορία.
Με δυο λόγια: η ποίηση του Καρυωτάκη δεν ημπορεί να ενσωματωθεί, δεν ημπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε άλλες απόπειρες, γλυκερές, ανούσιες, επιπόλαιες· από την φύση της και το πνεύμα
της δεν ημπορεί να σταθεί σε τελετές και μεγάλα λόγια. Γι αυτό και ερημώνει μόνιμα στην εξέδρα,
γι αυτό και περιγελά εκείνους που προσπαθούν να την ηρωοποιήσουν, να την κάμουν διδακτική,
ακόμη και σχολική. Ο Καρυωτάκης σημαδεύει το αποκορύφωμα μιας κριτικής συνείδησης και
δια τούτο κάθε μίμησή του, κάθε επανάληψη των στίχων του, κάθε προσπάθεια μετριοπαθούς ερ-
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μηνείας του καταλήγει σε λόγο κενό, χωρίς αντίκρισμα. Όποιος αποφασίσει ν αναγνώσει Καρυωτάκη, στο βάθος θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντικρύσει την άβυσσο και να πάψει να συμβιβάζεται ή και να αποδέχεται το μέτριο και το επιφανειακό. Μικρός ο αριθμός, κι ας πέρασε ένας αιώνας, κι ας είναι οι συνειδήσεις σήμερα πιο ελαστικές και κίβδηλες από ποτέ.

Η λογοτεχνική γενιά του Καρυωτάκη
Λίγες λέξεις ακόμη για τις περιβόητες λογοτεχνικές γενιές, σε άλλες σελίδες το θέμα παρουσιάζεται διεξοδικότερα, εδώ θα αρκεστούμε σε λίγες παρατηρήσεις.
Η κατάταξη κειμένων και συγγραφέων σε γενιές μ άφηνε πάντοτε ψυχρό – αν θέλω να είμαι ακόμη
πιο ειλικρινής θα τολμούσα να πω ακόμη και εχθρικό. Η μέθοδος μπορεί να βολεύει τις φιλολογικές σχολές και εκείνους που επιθυμούν την λογοτεχνία σε κουτάκια, μα έχει αποδείξει στο χρόνο
τα πολλά της ελαττώματα. Στην λογοτεχνία η ατομικότητα, (δεν θα τολμήσω να μιλήσω για μοναδικότητα), είναι προαπαιτούμενο. Η κατάταξη σε λογοτεχνικές γενιές συνήθως αδικεί, οδηγεί σε κραυγαλέα λάθη (και όχι μόνο λόγω των εκάστοτε κριτηρίων), μα το κυριότερο είναι άλλο: οδηγεί σ εκείνο
που η γνήσια λογοτεχνία εχθρεύεται από την φύση της – σε δογματισμούς, περιχαρακώσεις, διάσπαση του άχρονου των κειμένων. Το πράγμα σοβαρεύει ακόμη περισσότερο όταν η αλαζονεία
μιας γενιάς «κομματικοποιείται», ξεκινά δηλαδή να αποκτά ηγέτες, λογοτεχνικά κείμενα
«σταθμούς» και κριτικούς έτοιμους να αποφασίσουν για τα ποιοτικά της κριτήρια. Τότε είναι που
«υπαρχηγός» Δημαράς αποφασίζει πως ο Καρυωτάκης είναι ανύπαρκτος ποιητικά και ο «αρχηγός»
Θεοτοκάς με απόλυτο τρόπο αποφαίνεται πως με τον Καβάφη η παρακμιακή ποίηση ετερμάτισε
και είναι καιρός να βγάλει η χώρα αληθινούς ποιητές. Αλλά είπαμε, για την γενιά του 30 και όσα
έσυρε μαζί της, θα διαβάσετε κείμενα αλλού στο περιοδικό.
Θέλετε μιαν εύκολη και λίγο απλοϊκή απόδειξη πως η απεικόνιση των γενεών είναι γράμμα κενό;
Αναρωτηθείτε τότε: γιατί Καβάφης και Καρυωτάκης παραμένουν ακατάτακτοι; Ηλικιακά; Είναι
κοντά. Ο θάνατός τους έρχεται με μόλις πέντε χρόνια διαφορά σε διαφορετικές βέβαια ηλικίες. Το
έργο τους; Περίπου την ίδια περίπου περίοδο ξεκινά να ακούγεται και να ξεσηκώνει διαμάχες στο
ελληνικό έδαφος. Δίπλα τους υπάρχουν πολλά ονόματα – από τους καταραμένους ποιητές του 20
μέχρι εκείνους που θα μεταπηδήσουν στο τραίνο της γενιάς του 30 για να έβρουν πεδίο δόξης λαμπρό τα επόμενα χρόνια. Κι όμως, καμία εγκυκλοπαιδεία δεν τολμά να συμπεριλάβει τους δύο
ποιητές στις κατατάξεις της, ελάχιστοι φιλόλογοι αποπειρώνται συγχρωτισμό με υπολοίπους. Είναι
άραγε μόνο το ποιητικό τους μέγεθος που τους κρατά μοναχικούς φιλολογικά; Οπωσδήποτε
ναι, μα κυρίως είναι εκείνο που νοιώθει ο καθείς, ουσιαστικά η ίδια η ποίησή τους αποτρέπει την

ομαδοποίηση, είναι άχρονη (έστω διαχρονική), είναι άτοπη, (ου-τοπική δηλαδή), διαπερνά
κείμενα όλων των γενεών, οι επιρροές της δεν λείπουν από πουθενά, ακόμη και από κείμενα
των πιο φανατικών ποιητικών αντιπάλων.
Να λοιπόν που αναγκαστικά επανερχόμαστε σ εκείνο το «εξακολουθητικά» του Άγρα, σ εκείνη
την τόσο εύστοχη παρατήρησή του. Το νόημα της λέξης βέβαια εδώ δεν παραπέμπει στον χρόνο,
αυτό θα ήταν μια κοινοτοπία, αλλά στο άλμα που πέτυχε η ποίηση του Καρυωτάκη, στα όρια
που έθεσε, στο βάθος που έφτασε. Για να μην επαναλαμβάνομαι στο κείμενο, όσοι δεν έχετε δια-
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βάσει την κριτική του Άγρα, αναζητείστε την, αξίζει τον κόπο – προϋποθέτει βέβαια καλή γνώση
πεζών και ποιημάτων του Καρυωτάκη.
Τέλος πάντων, εάν είναι πιο εύκολο για σας να μιλήσουμε με κατεστημένους, (δηλαδή επιβληθέντες)
όρους, ας μιλήσουμε έτσι, εάν σας αρέσουν τα ορόσημα και οι «ποιητικοί σταθμοί», ας παίξουμε το
παιχνίδι αυτό. Λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το
1929 που δημοσιεύεται το «ελεύθερο πνεύμα» του Θεοτοκά και κατά πολλούς σηματοδοτεί την «ιδρυτική»
της γενιάς του 30, έ! τότε θ αναγκασθούμε να προβούμε και εμείς σε μια ομαδοποίηση και να πούμε
απερίφραστα πως ο Καρυωτάκης, ο Καβάφης και
μια σειρά ποιητών του πρώτου πολέμου και του μεσοπολέμου σχηματίζουν την «ανευλαβή γενιά». Θα
μπορούσε να είναι ένας όρος για αντικατάσταση εκείνου της «γενιάς του 20», μα σαν πιο εύστοχους θα
προτιμήσω τους όρους: «Αναρχική γενιά», μέσα
από ποίηση βιωματική, αιμάτινη. Και εσείς φιλόλογοι, μπορείτε βεβαίως όσο το επιθυμείτε να επικρίνετε αυστηρά επιστημονικά τον όρο, να βρείτε κάποιον πιο δόκιμο, πιο ακριβή, αλλά στο θεό σας, εγκαταλείψτε εκείνο το «ποιητής της λυρικής ποίησης ή συμβολικής ποίησης», τουλάχιστον όσο αφορά τον Καρυωτάκη, δεν μ ενδιαφέρει εάν φιλολογικά και τυπικά είναι ορθός – στην ουσία του αποτελεί μια παρέκκλιση, μια διαστρέβλωση, μια
ακόμη απόπειρα ανεπιτυχούς κατάταξης μιας ανένταχτης ποίησης.
Θα πουν κάποιοι: «Τασάκο είσαι σχολαστικός, εκνευριστικά σχολαστικός. Η γνησία ποίηση

βρίσκει τον δρόμο της ανεξάρτητα από τις εμμονές σου ή την πολεμική των αντιπάλων της.
Άσε τους στίχους να ταξιδέψουν, δεν έχουν ανάγκη από τις υπερασπιστικές σου προσπάθειες…».
Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρόχειρο σημείωμα με αυτό. Ο «αυτοματισμός της ποιότητας» είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Είναι εκείνο
το διαβόητο που μονολογούσε ο Ληναίος στην «Κόμισσα της φάμπρικας», «όποιος δουλεύει πάει
μπροστά με την αξία του». Λέγει αυτή η «θεωρία»: Ό,τι αξίζει θα έβρει τον δρόμο του, ό,τι διαθέτει ποιότητα θα κυριαρχήσει στις συνειδήσεις. Σε ποιες συνειδήσεις και ποίου βάθους; Είναι τόσο εξόφθαλμα
ρηχή και ανόητη αυτή η άποψη που δεν μπορώ να πιστέψω πως δεν λέγεται εκ του πονηρού.
Μοιάζει λίγο με κείνη τη φράση του ληστή επάνω στον σταυρό: «εάν είσαι θεός σώσε τον εαυτό σου,
εάν είσαι θεός ήρθε η ώρα να κάμεις ένα θαύμα…». Σε γονατίζω, σε απαξιώνω, σε διαστρεβλώνω και
στο τέλος οπλίζω ένα περίστροφο σε μάχη άνιση. Εάν τώρα αυτό είναι άδικο, εάν ο θεός θέλει να
σωθείς, έ! τότε η σφαίρα θα σταματήσει μόνη της. Με αυτές τις ηλιθιότητες απενοχοποιήθηκαν γενιές ολόκληρες από την αδράνειά τους, με παρόμοιες μεταφυσικές αηδίες στρατιές οπαδών νοιώ-
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θουν ευτυχισμένοι πως ζουν σε μια κοινωνία που ρυθμίζει αυτόματα την αξιοκρατία και την ιδέα
της δικαιοσύνης. Ευτυχώς το διόρθωσε ο Ελύτης με κείνο το «δικαιοσύνης ήλιε νοητέ».
Όχι, η σφαίρα της Πρέβεζας δεν υπήρχε περίπτωση να σταματήσει εκ θαύματος, κατάφερε όμως
κάτι καλύτερο. Προορισμένη για μια καρδιά που αδιαφορούσε για τον θάνατο, εξοστρακίστηκε,
γύρισε στον αποστολέα της και έναν αιώνα τώρα διαγράφει την πιο τρελή και αναρχική πορεία. Ο
Καρυωτάκης ομοιάζει με ενοχλητικό έντομο – περιστρέφεται γελώντας ένα γύρω, γιατί ξέρει πως
δεν έχει ακόμη εφευρεθεί το εντομοκτόνο που θα τον εξολοθρεύσει. Άλλωστε, πως αλλιώς; Κάθε
φορά που η παρακμή κυριαρχεί (δηλαδή σχεδόν πάντοτε), κάθε φορά που το κίβδηλο θα προσπαθεί
να πείσει για την αξία του (δηλαδή αιωνίως), οσάκις οι συνειδήσεις χασκογελούν παθητικά βαλτωμένες στον συμβιβασμό (ασχολίαστο), η ποίηση του Καρυωτάκη δεν δηλώνει απλά την παρουσία της,
(μπορεί να) αποτελεί κάθε φορά (εκ νέου) αφετηρία αναστατώσεων και επανακαθορισμού αξιών. Δεν
είναι και λίγο - ελάχιστοι ποιητές ημπορούν να κουβαλήσουν τέτοιο βάρος στην ποίησή τους.
Ρωτά (ρητορικά;) ο Καρυωτάκης σε κείνο το πικρό «μικρή ασυμφωνία εις Α μείζον»…

«Α! κύριε, κύριε Μαλακάση
ποιος τελευταίος θα γελάσει;»
Έναν αιώνα μετά και η απάντηση φοβούμαι πως μελαγχολεί. Κι ας βιάζονται να απαντήσουν μερικοί που μόνο κριτήριο έχουν τον χρόνο και τις προτιμήσεις των «απαιτητικών αναγνωστών». Όχι,
ο Καρυωτάκης παραμένει ακόμη ξένο σώμα στην ελληνική ποίηση, στην κοινωνία, στις συνειδήσεις. Η «ενσωμάτωσή» του ακόμη αργεί, καθώς αναποφεύκτως συνδέεται με μία διαφορετική συλλογική συνείδηση και οπωσδήποτε με μία παιδεία προσανατολισμένη σε επίσης διαφορετικές,
(ριζικά διαφορετικές..) ποιότητες..
Μίλησα παραπάνω για ενοχλητικά έντομα. Ας κλείσω με ένα πεντάστιχο από το ποίημα
«Αφιέρωμα». Ίσως δεν ανήκει στα καλύτερά του κατά την επίσημη κριτική, μα εμένα μου κλείνει
το μάτι με έναν τελευταίο στίχο του χάους, με κείνο που απλά επιδιώκεται μα δεν κατακτάται ποτέ, καθώς την ίδια ώρα που το αγγίζουμε έχει ήδη αλλάξει, έχει ήδη μεταβληθεί σε μια νέα, και
ζητούμενη από την αρχή, επιδίωξη…

«Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει
αφήνοντας στα δάχτυλα τη γύρη.
Θρόισμα το αντίο, το χέρι σου μετάξι,
κι εχάθηκες. Από το παραθύρι
η πεταλούδα πάντα θα πετάξει…»
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Την αγκαλιά σου, Αθήνα, άνοιξε
Όμως, εσύ Αθήνα,
- πόλη και χώρα και στερέωμα – θυμήσου!
Εσύ που γνώρισες πολλά,
που δίδαξες φωτίζοντας αιώνες σκοτεινούς,

την αγκαλιά σου, τώρα άνοιξε
και δέξου τους απάτριδες αυτούς.
Δώσε τους μιαν αυλή, λίγο δικό σου ουρανό.
Ένα παράθυρο, που μοσχοβολάει βασιλικό κι αστέρια.

Κάτω απ’ τα σπασμένα, έστω, ακροκέραμά σου,

κάνε τους να υπάρξουν πάλι.
Να δούνε αλλιώς τον κόσμο ετούτο τον απέραντο.
Που δεν τους περιέχει.

«...είμαστε εμείς οι απάτριδοι κι’ αγιάτρευτοι»,
φωνάζουν!

Αντί για τείχη και γκρεμούς,
τις ικεσίες των ηττημένων δέξου, ώ Αθήνα!

(Χρήστος Τουμανίδης, «Οι ελεγείες της Ανατολής», εκδόσεις Κουκκίδα, 2014)
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Η νέα (ξύλινη) λογοτεχνική γλώσσα,
ο νέος (ξύλινος) κριτικός λόγος
τού Τάκη Δελή

Γλώσσα ξύλινη: «…η γλώσσα που είναι τυποποιημένη, χωρίς φυσικότητα, στερεότυπη και ως εκ τούτου
αναμενόμενη και προβλέψιμη…», (λεξικό Μπαμπινιώτη)
Είναι αλήθεια πως υπάρχει μια κατάχρηση του όρου «ξύλινη γλώσσα», (δάνειο από την γαλλική,
langue de bois), όπως αλήθεια είναι ότι η χρήση, η μελέτη και η κριτική συνήθως περιορίζεται
στο δημοσιογραφικό και πολιτικό πεδίο. Τις περισσότερες φορές η ανάλυση του φαινομένου
από συγγραφείς, (ενίοτε και γλωσσολόγους), υπονοεί πως η ξύλινη γλώσσα αποτυπώνει πρόβλημα
έκφρασης μόνο στον πομπό, (δημοσιογράφος, πολιτικός, γραφειοκράτης κλπ) και όχι στον δέκτη και
με αυτήν την έννοια είναι πρόβλημα συγκεκριμένων ομάδων, συντεχνιών ή θεσμών του κράτους.
Χωρίς να υποτιμώ τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του δημόσιου λόγου, πολύ φοβάμαι ότι πλέον
η ξύλινη γλώσσα είναι ευρύτερα αποδεκτή, δεν είναι πια γλώσσα με όποια έννοια κι αν δίνει
κανείς στη λέξη, έχει μεταβληθεί σε έναν απλοϊκό κώδικα με τον οποίο πομπός και δέκτης
νοιώθουν πως συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς,
(υπάρχουν πάντοτε οι εντελώς καλοπροαίρετοι, όπως και οι εκ πονηρού σκεπτόμενοι), πως αυτός ο κώδικας υπάρχει απλά για την γρήγορη πρόσληψη του μηνύματος, την ταχεία κατανόηση, την αποτύπωση του λόγου με φωτογραφικό σχεδόν τρόπο. Πρόκειται για μια απλοϊκή ερμηνεία, αλλά το θέμα σήμερα δεν είναι αυτό, είναι πως η ξύλινη γλώσσα έχει αρχίσει να παρουσιάζεται με
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εμφανή τρόπο και στην λογοτεχνία. Και όσοι βιαστούν να πουν ότι αυτό το άρθρο θα μπορούσε
να είναι ενσωματωμένο με κείνο για την ροζ λογοτεχνία στο παρόν τεύχος, θα έχουν ένα δίκαιο,
μόνο και μόνο γιατί δεν πρόλαβα να το διευκρινίσω: όταν γράφω ότι η ξύλινη γλώσσα παρεισφρέει
και στον χώρο της λογοτεχνίας δεν εννοώ μόνο εκείνη την γλυκερή, την άτεχνη γραφή, εννοώ κυρίως εκείνη που ισχυρίζεται πως είναι γνήσια, ποιοτική. Πριν μπω σε συγκεκριμένα παραδείγματα
και αναφορές, μια μικρή επεξήγηση ορολογίας επάνω σ αυτή την διαπίστωση.
Κάθε ορισμός είναι ατελής, καθώς την ίδια στιγμή που αποτυπώνεται με κατηγορηματικό τρόπο,
δίπλα του μια δυναμική διαδικασία έχει μεταβάλλει τα δεδομένα και έχει γεννήσει νέες παραμέτρους. Οι ορισμοί του Μπαμπινιώτη είναι ικανοποιητικοί σε μια πρώτη προσέγγιση, αλλά πιστεύω
πως σε πολλές συνειδήσεις ο όρος «ξύλινη γλώσσα» έχει αποκτήσει ένα διευρυμένο περιεχόμενο,
καλύπτει πλέον ποικίλους χρωματισμούς στην εκφορά του λόγου. Θα μπορούσαμε με σχετική ασφάλεια να χρησιμοποιήσουμε αρκετά επίθετα. Λόγος (έντυπος και προφορικός), πομπώδης, φλύαρος, ανερμάτιστος, κενός, κοινότοπος, ασαφής… δεκάδες είναι οι περιπτώσεις που θα μπορούσαν να καλυφθούν κάτω από τον όρο «ξύλινη γλώσσα», με κίνδυνο βέβαια να συμμετέχουμε κι εμείς
σε μια από-σύνθεση του γλωσσικού πλούτου. Ας το περιορίσω λοιπόν όσο είναι αυτό δυνατόν για
τις ανάγκες του κειμένου: Ο ξύλινος λόγος είναι οπωσδήποτε στερεότυπος, τυποποιημένος και
προβλέψιμος και σωστά ορίζεται έτσι στα λεξικά, μα όταν μπούμε στα χωράφια της λογοτεχνίας
είναι πάνω από όλα ένας λόγος μη γνήσιος, ρηχός, επιφανειακός, διανοητική εφεύρεση που
αδυνατεί να παράγει αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και γνήσιου συναισθήματος, αδυνατεί δηλαδή να γίνει τέχνη.
Είναι νομίζω φανερό πως δεν αναφέρομαι στην λεγόμενη «ροζ λογοτεχνία» - εκεί ο ξύλινος λόγος
είναι προϋπόθεση για την ύπαρξή της, την γρήγορη αναπαραγωγή της και την επικοινωνία με το
δικό της αναγνωστικό κοινό. Η ανησυχία μου αφορά τους λεγόμενους ποιοτικούς συγγραφείς και
ιδιαίτερα τους ποιητές, που ενώ τάχα προσπαθούν να προσφέρουν κείμενα προβληματισμού και
βαθιάς σκέψης, καταλήγουν να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με ένα άρλεκιν και κάτι κατά πολύ
χειρότερο: απομακρύνουν σωρηδόν τους αναγνώστες από την αναζήτηση των καλών κειμένων και
σταδιακά οδηγούν στην ταύτιση της ποιότητας με το ακατανόητο, τον ελιτισμό, την κοινοτοπία, την αναγνωστική ανία. Πριν κολυμπήσουμε σε θεωρητικές αναζητήσεις , ας δούμε ένα παράδειγμα ποιητικό, μια κλασική περίπτωση όπου το βίωμα και η στέρεη τεχνική δημιουργούν ποίηση, ενώ το ίδιο θέμα όταν το κλωθογυρίζει διανοητικά ένας ποιητής στέκει αδιάφορο, κοινότοπο.
Τα πρώτο απόσπασμα από την Λίνα Κάσδαγλη…
1944
Βρίσκαμε στο κατώφλι μας τα λουλούδια της δροσιάς,
σε κάθε γωνιά κοιμούνταν της γιαγιάς τα παραμύθια,
μας κοίταζε από τα παράθυρα ένας μεγάλος ήλιος
που ήτανε κάθε μέρα ο ίδιος
Παράξενο! Σωπάσανε τα παιδικά μας χρόνια στις γωνιές
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απ’ τη βραδιά που ακούμπησε στο τζάμι μας ένα αγοράκι πεινασμένο
……………..
Παράξενο! Δεν ξαναβρήκαμε στην πόρτα μας λουλούδια,
απ’ την αυγή που κάθησε να ξεκουραστεί μια φοβισμένη γυναίκα.
……………………………….
Παράξενο! Άλλαξε χρώμα ο ήλιος
καθώς τον κοίταζε το μεσημέρι ένας άντρας άγνωστος
…………………..
Το σπίτι μας… Δεν είναι εδώ το σπίτι μας!..
Για το ίδιο θέμα ένα άλλο ποίημα από τον Κώστα Μόντη, εκείνο που αλλάζει εκτός βέβαια από
την τεχνική είναι ο χρόνος – αντί για την κατοχή έχουμε τα απότοκα της τουρκικής εισβολής…
Είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερύνειας

είναι δύσκολο να πιστέψω
πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της
Κερύνειας
Πικρή θάλασσα της Κερύνειας
που πρέπει ν’ αποσύρουμε πια
τους στίχους που σου γράψαμε…

Για να δούμε. Αποφεύγοντας να μπούμε σε βαθιά αναλυτικά νερά, ας δούμε λίγο απλοϊκά την αξία
των παραπάνω αποσπασμάτων. Το πρώτο είναι βέβαια το θεματικό τους ενδιαφέρον, η ενηλικίωση της συνείδησης απέναντι σε έναν αδιατάρακτο προσωπικό παράδεισο, η μόλυνση της ευτυχίας
με την πραγματικότητα, τους φόβους, τον εξωτερικό παράγοντα που ανατρέπει όμορφες εικόνες,
ψευδαισθήσεις, ποιητικές εξιδανικεύσεις. Το δεύτερο ο ρυθμός τους, η ανάσα τους, η φυσικότητα
των στίχων. Από πίσω το υπόβαθρο. Ξέρουμε πως η Κάσδαγλη βίωσε την κατοχή, γνωρίζουμε
πως ο (Κύπριος) Μόντης βίωσε την τουρκική εισβολή, (αν και θα παρατηρήσετε πως ο τουρκικός παράγοντας δεν αναφέρεται πουθενά και μ αυτήν την έννοια οι στίχοι αναφέρονται σε κάθε εισβολή…). Τελευταίο και ίσως το πιο σημαντικό, η ποιητική προσέγγιση. Υπάρχουν άπειροι τρόποι να μεταφέρει κανείς ένα διαχρονικό και κοινό κατά τα άλλα θέμα στο χαρτί, αλλά για δείτε την απλότητα, την
πρωτοτυπία, την ματιά που αποφεύγει τα μεγαλόστομα και επικεντρώνει στα καθημερινά. Τα δύο
ποιήματα προσφέρουν πολλά και σημαντικά επίπεδα αναγνώσεων, έγραψα ήδη πως η ανάλυσή
τους θα έπαιρνε ώρα, μα μία προσεκτική ανάγνωση και σκέψη επάνω στους στίχους νομίζω προσφέρει τεκμήρια ποιότητας στους περισσότερους αναγνώστες.
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Δείτε τώρα πώς η ξύλινη ποιητική γλώσσα ακούγεται ρηχή, ψεύτικη, πομπώδης, όταν προσπαθεί
να καταπιαστεί με το ίδιο θέμα «εγκεφαλικά», με απουσία βιωμάτων και απουσία κάθε ποιητικού
ρυθμού. Δεν αναφέρω ονόματα, σκοπός μας εδώ δεν είναι η προσωπική κριτική.

Για τα παιδιά του πολέμου
Μέσα σε μάτια παιδικά η μάχη κατακερματίζει το όνειρο
Ακαταπαύστως
Στη λάσπη λερώνονται φωνές και παιδικά παιχνίδια

Αδιακρίτως
Προσέχουν λέει τις ψυχές τα νέα τους όπλα
Τα «ανθρώπινα»
Κι εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί για τη δουλειά
Χορτάτος
Σε μια σκηνή της μάχης έχασα την παρθενία μου

Ένα άλλο, άλλου συγγραφέα…

Το σπίτι μου (;)
Το σπίτι μού φάνηκε μικρό
Που είναι η απαστράπτουσα αυλή;
Τα φυλλοβόλα του φθινοπώρου;
Ο κήπος των πρώτων ανεφάρμοστων ερώτων;

Στου απείρου το ατέρμονο ρίχνω κλεφτές ματιές
Της αφελούς νεότητας αναζητώ την μνήμη
Την ματιά του εφήβου θυσίασα
Σε χρυσοποίκιλτους συμβιβασμούς
Να και ένα πεζό για να μην κάνουμε διακρίσεις. Η αποθέωση του «γράφω», μα δεν λέω τίποτα…

«…Περπάτησα στο σώμα σου διαβάζοντας όλη την αλφαβήτα, στα μάτια σου έκλεισα χρυσοκέντητους κόσμους, μέχρι που δεισιδαιμονίες της νιότης μου κατέκλυσαν τις διανοητικές μου
λειτουργίες και το απαστράπτον φως εχάθη από τα μάτια, όλα βαμμένα γκρι, όλα ουδέτερα…
ίσως κάποτε καταλάβω τον κόσμο του απείρου, τις διακλαδώσεις του στα αδηφάγα μέρη του
κορμιού σου… μα τώρα δεν είμαι πια παιδί, και καλά το κατάλαβα πως ο έρωτας δεν είναι
αρρώστια, είναι ιός που καταστρέφει τις συνάψεις του χημικού μας εργαστηρίου…»
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Δεν είναι τα χειρότερα από εκείνα που παρέλασαν από μπροστά μου. Όλα πραγματεύονται το ίδιο
θέμα. Προσέξτε τη χρήση επιθέτων χωρίς κανένα νόημα, «χρυσοποίκιλτος», (μαζί με το
«χρυσοκέντητος» ίσως οι πιο χρησιμοποιημένες ξύλινες λέξεις…), «αφελής νεότητα», «ατέρμονο»,
«ακαταπαύστως», (το χρησιμοποιεί και ο Κάλβος, αλλά καμία, κατά τα άλλα, σχέση…),
«κατακερματίζει το όνειρο», «ανεφάρμοστοι και ανεκπλήρωτοι έρωτες» και άλλα πολλά. Μα
είναι μόνο η χρήση των λέξεων; Φυσικά και όχι. Ο ρυθμός απουσιάζει, (ακόμη και εκείνος ο διαλυτικός του μέτρου, ο Καρυωτακικός…), στα περισσότερα απουσιάζει και η στίξη, αλλά το κυριότερο:
μεταφέρει κάτι καινούριο ο στίχος; Ξεφεύγει από την επανάληψη, την κοινοτοπία, τα ίδια αναμασήματα που έχουμε διαβάσει εκατοντάδες, χιλιάδες φορές; Και το ακόμη πιο σημαντικό: υπάρχει
η φρέσκια ματιά, το κλικ της ποιητικής κάμερας από κάποια γωνιά που δεν είχαμε μέχρι τα τώρα
υποψιαστεί; Τίποτα, απολύτως τίποτα, λέξεις για τις λέξεις και τίποτα παραπάνω. Το πεζό; Μια ολόκληρη παράγραφος, (όλο το υπόλοιπο βιβλίο συνεχίζει έτσι…) γεμάτη από φλυαρία, μεγαλοστομίες,
γενικότητες, κλεμμένες λέξεις μέσα σε ένα ήδη πάμπτωχο λεξιλόγιο. Μα, μήπως και μας δίνει κά-

144

ποια συγκίνηση, μας δημιουργεί κάποιο προβληματισμό, περιγράφει έναν έρωτα διάφορο,
άγνωστο; Λέξεις κούφιες για να γεμίζουν οι σελίδες, από κείνες που έχει συνηθίσει να διαβάζει παντού ο αναγνώστης, απλά μπερδεμένες τυχαία για να δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση της ακατανόητης ποιότητας, των πολύπλοκων σκέψεων. Αυτά προσφέρονται εν πολλοίς σήμερα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σαν λογοτεχνία υψηλής ποιότητας. Μα την πίστη μου, έχω δει ροζ κείμενα πολύ πιο καλοβαλμένα από αυτά. Φυσικό ο κόσμος να απομακρύνεται, φυσικό να έχει ταυτίσει την ποίηση με
τα φληναφήματα.
Τι φταίει λοιπόν για την ξύλινη γλώσσα; τι φταίει και η λογοτεχνία, η ποίηση, ο λόγος, ταυτίζονται
όλο και περισσότερο με λέξεις άστοχες που έχουν χάσει προ πολλού το νόημά τους, δηλαδή την
δύναμή τους; Τι φταίει και έχουμε δημιουργήσει τα νέα «κατά συνθήκην ψεύδη» και νοιώθουμε
υποχρεωμένοι να παριστάνουμε τους ενθουσιασμένους με κείμενα ανέμπνευστα, τεχνικά και συναισθηματικά ανάπηρα;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη καθώς ένα πλήθος παραγόντων θα πρέπει να υπολογιστούν και μάλιστα το πρόβλημα μεγαλώνει καθώς ένας αριθμός παραμέτρων που διαμορφώνουν το σημερινό τοπίο βρίσκεται σε πεδία που έρχονται «απέξω» και φαινομενικά δεν συνδέονται άμεσα με την λογοτεχνία. Όταν θελήσουμε να ασχοληθούμε με την σημερινή ανεπάρκεια ή ρηχότητα του κειμένου
θα πρέπει αναγκαστικά να αναμετρηθούμε με αλλαγές και αντιλήψεις στην κοινωνία, στην πολιτική,
στην γλώσσα, στην εκπαίδευση, στον δημόσιο λόγο, στα Μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Για την οικονομία του χώρου δυο τρεις μόνο παρατηρήσεις.
Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, οι συγγραφείς δεν προέρχονται από ένα παράλληλο σύμπαν
ή έναν «καθαρό» παράλληλο χώρο της ζώσας κοινωνίας. Θα έλεγα μάλιστα πως τις περισσότερες
φορές, η ποιότητα της λογοτεχνίας προηγείται ως κριτήριο και μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε
με ασφάλεια τις μεταβολές, μέσα από γενιές, σε αντιλήψεις και κοινωνικές συμπεριφορές. Με αυτήν
την έννοια η ξύλινη «λογοτεχνική» γλώσσα καταδεικνύει με τον πιο καθαρό τρόπο τις αξιακές εκπτώσεις, τον κατακερματισμό της κοινότητας και του προσώπου και τις μετατοπίσεις της ποιότητας
από τον βυθό στην επιφάνεια. Η ποίηση πλέον δεν χρειάζεται να «ωριμάσει» μέσα από συναισθήματα, επεξεργασία ερωτημάτων και απαντήσεων, επιμονή στην τεχνική και στην φόρμα,
φιλολογική επιμέλεια, εξερεύνηση αγνώστων περιοχών, δεν προλαβαίνει καν να ξεφύγει από
την επιφάνεια και τον εντυπωσιασμό. Δυστυχώς δεν πρόκειται για πρόβλημα εκφραστικό όπως
πιστεύουν αρκετοί κριτικοί λογοτεχνίας. Όταν κάποιος γράφει
…Οι πέτρες σωρεύονται στο αριστερό σου φως
Τα λόγια χρυσοκεντούν το άπειρο
Κι εγώ μικραίνω στα σωματίδια της άπειρης ύλης…

Χρησιμοποιεί τις λέξεις σαν τα τουβλάκια στα γνωστά παιδικά παιχνίδια, στην ουσία ξέρει πως διαχειρίζεται ένα κενό, οι προτάσεις του δεν λένε τίποτα, δεν εκφράζουν τίποτα, μιμείται ποιητές και
στίχους, αντιγράφει μια ποίηση που ποτέ δεν την κατάλαβε και γι αυτό το τελικό αποτέλεσμα είναι
γελοίο και ασήμαντο. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι πως αυτή η απίστευτη κοινοτοπία απο-
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τελεί στην ουσία μία αντανάκλαση συναισθηματικής και
γλωσσικής αναπηρίας, μια ανικανότητα γνήσιας επικοινωνίας
όπου οι λέξεις θα μπορούσαν να
εκφράζουν με ακρίβεια συναισθηματικές αποχρώσεις, αγωνίες, φόβους, συνειδησιακές μεταβολές. Στην ουσία, ακόμη και
εάν με κάποια θαυμαστή χειρουργική επέμβαση τοποθετούσατε στον εγκέφαλο αυτού του
«ποιητή» εκατομμύρια επιπλέον
ελληνικές και ξένες λέξεις, θα
ήταν ανίκανος να τις διαχειριστεί γιατί αγνοεί την αντιστοίχησή τους στον συναισθηματικό και συνειδησιακό του κόσμο, η σκέψη του δεν ιεραρχεί, δεν διαθέτει διακριτά κριτήρια ποιότητας, δεν μπορεί
να κατανοήσει διαφορές λογοτεχνικού βάθους γιατί είναι
προϊόν μιας κοινωνίας και εκπαίδευσης όπου αυτές οι διαφορές έχουν καταργηθεί προ πολλού. Από την οικογένεια, την εκπαίδευση, τον περίγυρο, έχει μάθει πως Καβάφης και Δέσποινα Βανδή είναι βέβαια δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορούν κάλλιστα να εξυπηρετούν με τον ίδιο τρόπο την ψυχαγωγία του σε
διαφορετικές στιγμές, μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα στο αξιακό του σύστημα, με την ίδια
ένταση, την ίδια αποδοχή – απλά ταξινομούνται σε διαφορετικά κουτάκια διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Επιχειρώντας μια μεταφορά, εκείνο που διαπιστώνουμε είναι πως κινούμαστε πλέον σε έναν κόσμο
δισδιάστατο, απουσιάζει η διάσταση του βάθους, το μάτι δεν μπορεί να διακρίνει την προοπτική,
να εστιάσει σε διαφορετικές αποστάσεις. Με αυτήν την έννοια η ξύλινη γλώσσα είναι η νέα εσπεράντο. Αφού αγνοώ το μέγιστο, ας διαχειριστώ τουλάχιστον το ελάχιστο, η σκέψη έχει γίνει φοβική απέναντι σε διαφορετικά εκφραστικά μέσα, η απουσία του ξύλινου τρομάζει γιατί είναι ό,τι απόμεινε στον χώρο της επικοινωνίας, το ξύλινο έχει αφομοιωθεί τόσο πολύ σαν ποιότητα που επιλέγεται στον λόγο ακόμη και όταν υπάρχουν παράλληλες επιλογές. Ιδού τρία μικρά παραδείγματα γι
αυτό.
Το πρώτο είναι ένα πείραμα στον χώρο της δημοσιογραφίας. Σε ένα ρεπορτάζ για μία κηδεία,
ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να αποφύγουν εκφράσεις όπως «ράγισαν καρδιές»,
«ανείπωτος ο πόνος της μάνας», «με δάκρυα στα μάτια…», «στο νεκροταφείο ξετυλίχτηκε(!) η
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τελευταία σκηνή του δράματος…», «μάτια βουρκωμένα και σφιγμένα πρόσωπα…», «ήταν
όλοι εκεί…» και τέλος πάντων όσα στερεότυπα χρησιμοποιούνται σ αυτές τις περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ακόμη και οι ελάχιστοι που μπόρεσαν να βρουν συνώνυμες λέξεις ή
περιφραστικές εκφράσεις, ομολόγησαν πως η γνωστή στερεότυπη φράση παρέμενε η καλύτερη για
να εκφράσει την πραγματικότητα και δεν υπήρχε κανένας λόγος στο επόμενο ρεπορτάζ να εγκαταλείψουν τα εργαλεία της ευκολίας για κάτι ξένο στην ακοή των ακροατών τους. Μια δεύτερη απόπειρα έγινε πριν από λίγα χρόνια από μία γνωστή συγγραφέα ροζ βιβλίων που αν και διέθετε γραφή με πολλές δυνατότητες, ξεκίνησε να υπηρετεί το είδος για οικονομικούς λόγους. Μετά από πέντε βιβλία με το γνωστό στερεότυπο περιεχόμενο, προσπάθησε να «ξεγελάσει» το σύστημα και το
αναγνωστικό κοινό της. Προσπάθησε μάλιστα η αλλαγή να μην είναι άμεσα αντιληπτή, απλά κατήργησε κάποιες ξύλινες εκφράσεις και περιγραφές και μεγάλωσε τα κομμάτια εκείνα που περιέγραφαν συναισθήματα με μεγαλύτερο βάθος, προσπάθησε παράλληλα να ξεφύγει από το χάρτινο
και το προβλέψιμο των χαρακτήρων. Το αποτέλεσμα ήταν επίσης εντυπωσιακό. Οι κριτικές των
αναγνωστών ήταν για πρώτη φορά χλιαρές και συγκρατημένες, οι πωλήσεις περιορισμένες και ήταν
φανερό πως εάν δεν υπήρχε η δύναμη της αδράνειας από τα προηγούμενα βιβλία της, μήτε εκδότες μήτε αναγνώστες θα υπήρχαν για να την επιδοκιμάσουν. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε μια ξένη, πρόσωπο μη αναγνωρίσιμο και γι αυτό απορριπτέο. Ο κώδικας που χρησιμοποιούσε πλέον ήταν σχεδόν άγνωστος, αιρετικός για το κοινό της που δεν ήξερε πώς να
τον διαχειριστεί συναισθηματικά και αναγνωστικά.
Το τρίτο παράδειγμα είναι ίσως και το πιο απογοητευτικό, καθώς καταδεικνύει με έντονο τρόπο,
πόσο απουσιάζουν από τον «μέσο» αναγνώστη και τα στοιχειώδη κριτήρια του κειμένου και η ικανότητα να τρυπήσει τον φλοιό μιας δημιουργίας. Ταυτόχρονα αποκαλύπτει πόσο έχει εξοβελιστεί
από την καθημερινότητα η τέχνη εκείνη που απαιτεί μια βαθύτερη συνειδησιακή λειτουργία. Συγκεντρώθηκε λοιπόν ένα δείγμα περίπου πεντακοσίων ατόμων, με όσο αξιόπιστα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας μπορεί να υπάρχουν σε παρόμοια «πειράματα». Όλα τα άτομα πήραν την ιδιότητα του εκδότη και θα έπρεπε να αποφασίσουν για την έκδοση ενός από δύο ποιήματα που τους δόθηκαν για αξιολόγηση. Το πρωτότυπο σ αυτήν την έρευνα ήταν πως δεν έγινε απόκρυψη των ονομάτων των ποιητών, καθώς έπρεπε να διαπιστωθούν και κάποια επιπλέον ποιοτικά στοιχεία στην
συμπεριφορά και παιδεία των συμμετεχόντων. Παραθέτω τα δύο ποιήματα:
Αγαπώ τα χείλη σου όταν το δειλινό τα σκιάζει
Και ο μεγάλος της νύχτας μανδύας σκεπάζει τη σκέψη σου
Είναι τότε που δεν μιλούν, μόνο ανοιγοκλείνουν σαν φτερά
Σαν παντομίμα που ξυπνά τους πόθους τούς ανείπωτους
Εκείνους που χρόνια είκοσι στοιχειώναν τα όνειρά μου
Το κορμί σου αντιφεγγίζει άγνωστα άστρα της γειτονιάς
Τα χέρια σου κινούνται σαν κύματα την ώρα της παλίρροιας
Αγαπημένη! Κάθε δειλινό στέκω στην πόρτα σου επαίτης…
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Κάθε που ο ήλιος ξεκινά την αέναη διαδρομή του
Απλώνω τα όνειρά μου στη μικρή αυλή της αγκαλιάς σου

Ιδού και το δεύτερο..
Καλά, θ’ απορροφήσουν κάτι από την έγνοια σου
η μέρα, η κίνηση, η δουλειά σου, οι φίλοι,
και θα μπορέσεις ύστερα να πας
σε κάνα θέατρο ή κέντρον ή όπου αλλού.
Όμως όταν τελειώσουν όλα
τα θέατρα και τα κέντρα κλείσουν,
και πουν οι φίλοι καληνύχτα,
και πρέπει να γυρίσεις πια στο σπίτι, τι θα γίνει;
Το ξέρεις πως σκληρή, αδυσώπητη
σε περιμένει στο κρεβάτι σου η έγνοια,
Θα ΄σαι μονάχος.
Και τότες θα λογαριαστείτε.
Θες ή δε θες θα μπουν κάτω όλα, να λογαριαστείτε.
Θα΄ σαι μονάχος
κι ανυπεράσπιστος απ’ τα θέατρα και τα κέντρα,
κι απ’ τη δουλειά σου και τους φίλους.
Σε περιμένει στο κρεβάτι σου η έγνοια.
Θα΄ ρθεις, δεν γίνεται. Είν’ τόσο σίγουρη γι’ αυτό, και περιμένει.
Είναι στο σπίτι και σε περιμένει.
Δεν θα σταθώ φυσικά στην παρουσίαση της πολυσέλιδης έρευνας, ούτε καν θα πω ποιο ποίημα επέλεξαν οι περισσότεροι. Λίγα θαυμαστά μόνο. Εκτός από δύο (!) άτομα όλοι οι υπόλοιποι αποφάσισαν ομοιόμορφα. Ο ένας από τους δύο ποιητές είναι πολύ νέος, ο άλλος καταξιωμένος εδώ
και χρόνια, μόνο που η συντριπτική πλειονότητα αγνοούσε παντελώς ακόμη και την ύπαρξή του
και με αυτήν την έννοια αποφάσισε ανεπηρέαστη από το βάρος του ονόματος. Όλοι θεώρησαν και
τα δύο ποιήματα σχεδόν ισοδύναμα σε ποιότητα και πνευματικό βάρος. Και τέλος: στην συζήτηση
για τα κριτήρια επιλογής κανείς δεν μπόρεσε να προσφέρει μια στοιχειώδη παρουσίαση και ανάλυση του κειμένου, η επιλογή έγινε αποκλειστικά με βάση τον τρόπο που είχαν μάθει να αντιμετω-

148

πίζουν την ποίηση από τα σχολικά ακόμη χρόνια
και κάποια στιγμιαία συναισθηματικά αντανακλαστικά. Το σύνολο της έρευνας που δυστυχώς δεν
μπορώ να μεταφέρω εδώ, ανάμεσα στα άλλα είναι και ιδιαίτερα διαφωτιστικό για τους λόγους
που η ανάγνωση και κατανόηση της ποίησης
στην Ελλάδα απουσιάζει ή έχει ταυτιστεί με καρικατούρες διανοούμενων που γράφουν για ένα
παράλληλο σύμπαν. Βέβαια στην έρευνα δεν
έλαβαν μέρος φιλόλογοι και γλωσσολόγοι, αλλά
αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός: Να διαπιστωθεί δηλαδή το κριτήριο της λογοτεχνίας που διαθέτει ο «μέσος» αναγνώστης.
Με αφορμή την έκδοση της «Χίμαιρας» υπέβαλλα τον εαυτό μου σε ένα μικρό μαρτύριο. Διάβασα πάνω από εκατόν πενήντα ποιητικές συλλογές
που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο – σε προσωπικά blogs, ιστοσελίδες δωρεάν διανομής βιβλίων, ιστότοπους εταιριών αυτοέκδοσης. Η
προσπάθεια δεν είχε τέλος, πίσω από κάθε συλλογή που διάβαζα είχαν ήδη ξεφυτρώσει άλλες
δέκα, υπήρχαν ιστολόγια που οι συγγραφείς τους τα ανανέωναν με δέκα και είκοσι(!) ποιήματα
την ημέρα. Σχεδόν πανομοιότυπα, γεμάτα από ορθογραφικά και συντακτικά μαργαριτάρια,
απουσία κάθε έννοιας ρυθμού και πρωτοτυπίας, αλλά το εντυπωσιακό ήταν η γλώσσα, η ξύλινη
χρήση της, η απουσία στοιχειώδους ικανότητας χειρισμού της. Υπήρχαν και ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάποιοι νέοι άνθρωποι, (συνήθως ολιγογράφοι), που ήταν φανερό πως είχαν πιθανότητες μέσα από τον χρόνο και τον κόπο να δώσουν αξιόλογα δείγματα διαφορετικής γραφής. Ελάχιστοι
όμως και τόσο χαμένοι στο πλήθος, που η ανάδειξή τους μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από
ένα καπρίτσιο της τύχης.
Τώρα βλέπω πως έχω μιλήσει περισσότερο για την ποίηση, αλλά έτσι κι αλλιώς τα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια και στην πεζογραφία ή (ακόμη χειρότερα) και στον κριτικό λόγο. Δείτε για
παράδειγμα το παρακάτω απόσπασμα από κριτικό κείμενο σε πρωτοεμφανιζόμενη ποιήτρια

«…Μέσα στα πολύ προσεγμένα αυτά ποιήματα ανιχνεύονται οι εν γένει σχέσεις της ποίησης με τα αισθήματα χαράς ή θλίψης και άλλες θυμικές καταστάσεις που φορτίζουν την
ύπαρξη με μια αυξομειούμενη ροή καθημερινού βιοτικού φορτίου.
Η ιδιόμορφη ανάγκη της ποίησης έγκειται πάντα στη δυνατότητα αξιοποίησης των ψυχοφθόρων αιτιών μέσω των λέξεων και των πολύσημων νοημάτων τους, ώστε να προκύπτουν
αμβλυντικές εξελάσεις από πόνο σε παρηγορία. Η υπαρξιακή υπόμνηση γίνεται τότε μια
δικαιολογημένη ηθική διαδικασία, καθώς αναζητά το δέον και το γιατί για να επιτρέψει κάθε συνειδητοποιημένο βήμα πορείας…».
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Αυτή είναι η ξύλινη γλώσσα της τάχα ποιότητας, αυτός είναι και ο λόγος που υποστηρίζω πως
η ευθύνη των δήθεν υπερασπιστών της καλής ποίησης είναι πολλαπλάσια εκείνων που την κακοποιούν καθημερινά. Περαιτέρω σχόλια τα θεωρώ περιττά καθώς απλά θα οδηγήσουν σε επανάληψη προηγούμενων διαπιστώσεων.
Πρέπει μάλλον να το πάρουμε απόφαση πως οι ελπίδες για μια λογοτεχνία διαφορετικού προσανατολισμού βασίζονται δυστυχώς σε δύο πιθανότητες, σε δύο σημεία στην περίμετρο ενός
φαύλου κύκλου. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι η εμφάνιση συγγραφέων που θα μπορέσουν να χαράξουν άξαφνα νέα μονοπάτια και να επαναπροσδιορίσουν τις ποιότητες στην δημιουργία και
στην ανάγνωση του κειμένου – ενδεχόμενο εξαιρετικά απίθανο, έχει συμβεί κάποιες φορές στην
ιστορία της λογοτεχνίας, αλλά μέσα σε εντελώς διαφορετικά κοινωνικά και αξιακά δεδομένα. Το
δεύτερο, (ένας εντελώς άλλος προσανατολισμός στην παιδεία), είναι θεωρητικά πιο πιθανό, αλλά φοβάμαι πρακτικά σχεδόν ουτοπικό. Ακόμη όμως και εάν ως δια μαγείας η πολιτική εξοβελίσει το
κίβδηλο και θελήσει να αγκαλιάσει το γνήσιο, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο με τρεις γενεές
για να εμφανιστούν τα πρώτα αποτυπώματα στην λογοτεχνία.

Απαισιόδοξη οπτική; Μπα! Όχι και τόσο όταν σκεφτούμε τον χρόνο έξω από τα όρια του
βιολογικού μας κύκλου. Η συζήτηση και η ανάγκη για την καλή λογοτεχνία κάποια στιγμή
θα προκύψουν, ακόμη και σαν απότοκα συναισθηματικών και κοινωνικών αδιεξόδων.

Ελάχιστη σημασία έχει εάν κάποιοι από εμάς θα αναπνέουμε ακόμη όταν αυτό ξεκινήσει να
συμβαίνει…

Έστησ’ ο έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
κ’ η φύσις ηύρε την καλή και την γλυκιά της ώρα

………………………………………..
Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχτα σπαρμένη μάγια,
χωρίς ποσώς, γής, ουρανός και θάλασσα να πνένε,
ουδ’ όσο κάν η μέλισσα κοντά στο λουλουδάκι·
γύρου σε κάτι ατάραχο, π’ ασπρίζει μές στη λίμνη,
μονάχο ανακατώθηκε το στρογγυλό φεγγάρι,

κι’ όμορφη βγαίνει κορασιά ντυμένη με το φώς του

(Διονύσιος Σολωμός, σχεδίασμα γ’, ο πειρασμός)
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Αποστασία
Το καλοκαίρι κύλησε πολύ γλυκά. Ξεχάσαμε
την άσκηση του νου, τους δύσκολους καιρούς της εγκαρτέρησης,
την καθαρή ανάμνηση δίχως επιστροφή ταχυδρομείου,
την προσευχή γι’ αυτούς που ορίσανε τυραννικά τη σκέψη.
Ωραία πέρασε το καλοκαίρι μας, η αισθηματική μουσική, τα γραμμόφωνα,

τα πάρτυ στην ταράτσα της έπαυλης
και μας κερνούσανε τα δυνατά λικέρ κι ύστερα έρχονταν
οι αναπαυτικές σαιζ-λογκ κι ο εύκολος έρωτας
και το φθινόπωρο θα βάραινε μονάχα σαν μια καινούργια αρχή.
Ζήσαμε ένα εξαίσιο καλοκαίρι.
Κι είναι ο Οκτώβρης ένας μήνας στρυφνός και παράξενος

τώρα που έχουμε ξεμάθει πια την άσκηση
και τη σπατάλη της θυσίας.

(Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, 1931-1996, αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα http://
www.poiein.gr/archives/2942, με επιμελητή τον Βαγγέλη Ψαραδάκη)
§
[ ]Την αγαπούμε την νύχτα εμείς,

την αγαπούμε
Έτσι όπως ξέρουμε να τη βλέπουμε
μάνα στοργική των ονείρω μας,
κόρφο ζεστό για τη νεκρανάσταση,
λημέρι για τη λευτεριά

(Γιώργος Σαραντής, 1920-1978, «Κι όμως την αγαπούμε», απόσπασμα)
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Δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα..
Σκέψεις για την σύγχρονη λογοτεχνική κριτική
τού Μ.Τασάκου

Τα στέκια
Σκέφτομαι πώς τα στέκια χρειάζονται,
καφενεία κι άλλα, κυρίως όμως καφενεία.
Πίνεις καφέ, μιλάς, βλέπεις, σε βλέπουν,
ακκίζεσαι, μιλάς, μιλάς,
χειρονομείς, σε βλέπουν, βλέπεις
πώς σε βλέπουν,

μιλάς, μιλάς, μιλάς.

Τα στέκια χρειάζονται,
αν και ποτέ δε μού πηγαίναν
οι βλαβερές κι ευτελείς αυτές συνήθειες.

Κι όμως χρειάζονται
χρίουν ποιητές τα στέκια,
και μάλιστα ποιητές μεγάλους,
με μεγάλη φωνή.
Κι όλοι πιά μιλάν γι’ αυτούς
και μ’ αυτούς,

κι όλοι μιλάν, μιλάν, μιλάν.

(Τάκης Γιαννόπουλος, Ελεγείες, 1986, από το «Επιλογή, Β΄, 1951-1986 και τα δώδεκα νέα
ποιήματα», εκδόσεις Η Προποντίς, Αθήνα 1991)
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«Μ

ία κριτική της κριτικής; Μήπως αντί για το σαμάρι χτυπούμε τον γάϊδαρο; Κι
αν η λογοτεχνία υπολείπεται σε δημιουργία, σε τι πταίει η άμοιρη η κριτική πού δεν βρίσκει
πια τα άξια και δεν μπορεί να εντοπίσει ποιότητες διαφορετικές; Επιτέλους, εάν δεν βρίσκεις
καλή την σύγχρονη λογοτεχνία, άσε τους κριτικούς στην ησυχία τους, αρκετό δηλητήριο εισπράττουν από τους ίδιους τους λογοτέχνες..».
Αυτή περίπου ήταν η αντίδραση φίλου, όταν έμαθε την πρόθεσή μου ν’ ασχοληθώ με το κριτικό
κείμενο. Λυπούμαι πού θα το πώ, μα έχει άδικο, η κριτική δεν είναι απλώς η ουρά της λογοτεχνίας, το αναγκαίο παραπλήρωμά της, το ανεύθυνο παιδί ενός κατώτερου θεού, που άλλο δεν κάνει
από το να παρακολουθεί αμέτοχα την άνοδο ή την πτώση, (σε ποιότητα και ποσότητα), της λογοτεχνικής παραγωγής. Μαζί με τους εκδότες, μαζί με τους φιλολόγους, μαζί με τους δημοσιογράφους, μαζί με χίλιους δυο άλλους διαόλους μελετητές κειμένων, η κριτική ευθύνεται όσο της αναλογεί, τόσο στο καλό όσο και στο κακό. Θα τολμήσω μάλιστα να πώ κάτι παραπάνω από αυτό,
κάτι βαρύτερο: σε εποχές πού το κείμενο υφίσταται κακοποίηση, η κριτική οφείλει να έβγει
στα τείχη και να καταδείξει την γύμνια του, την ρηχότητά του, την πρόσκαιρη ή και την ασήμαντη ποιότητά του.
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Αλλά ας δούμε κάποιες σκέψεις από την αρχή τους, ας θυμηθούμε τα αυτονόητα..
Δεν νοείται κριτική δίχως αξιολόγηση, (έστω και αχνή, υποτυπώδη..), και δεν νοείται αξιολόγηση δίχως κριτήρια, άποψη, έρευνα και σκέψη. Οτιδήποτε άλλο ασχολείται με την λογοτεχνία χωρίς να
εμπεριέχει αυτές τις προϋποθέσεις, διαθέτει φυσικά μία υπόσταση – μπορεί να είναι παρουσίαση, σχόλιο, μελέτη, πρόλογος ή εισαγωγή σε ένα βιβλία, αναδημοσίευση ή διαφημιστική προβολή, λογοτεχνική ή φιλολογική θεωρία - πάντως κριτική δεν είναι. Αναφέρω αυτούς τους απλούς διαχωρισμούς διότι η σύγχυση σήμερα γύρω από τον όρο «λογοτεχνική κριτική» είναι τεράστια και συμπεριλαμβάνει έναν θηριώδη αριθμό σελίδων, (ηλεκτρονικών και μη..), πού δεν έχουν καμία σχέση μαζί της. Μπορούμε να
συζητούμε μέρες ολόκληρες για την θεωρία της λογοτεχνικής κριτικής ή μπορούμε απλά να ανατρέξουμε στην ιστορία της και να εντοπίσουμε εκ του αποτελέσματος τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά της.
Η ελληνική κριτική στην σύντομη ιστορία της ευτύχησε να υπηρετηθεί από φωνές σημαντικές, λιγοστές βέβαια σε αριθμό και στην πλειονότητά τους προερχόμενες από το ίδιο το συνάφι των συγγραφέων, κυρίως των ποιητάδων. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ονόματα – ποιος δεν γνωρίζει
έστω και αμυδρά κριτικά κείμενα του Άγρα, του Σεφέρη, τού Παλαμά, του Παπανικολάου, τού
Θεοτοκά, του Κόντογλου, τού Βουρνά, του Μαλάνου και δεκάδων ακόμη; Οι περισσότεροι λογοτέχνες τής προ και μεταπολεμικής περιόδου έχουν γράψει κριτικά σημειώματα, αλλά οπωσδήποτε κάποιοι από αυτούς ασχολήθηκαν μαζί της με περισσότερη επιμέλεια, φροντίδα, μεράκι και
πρωτότυπη σκέψη. Καθώς έχω εκφράσει πολλές φορές την συμπάθειά μου για την κριτική του
Άγρα στην ποίηση του Καρυωτάκη, ας παίξουμε ένα «παιχνίδι»: ας δούμε μέσα από αυτό το κείμενο τι σημαίνει κρίση, αξιολόγηση, αμφιβολία, άποψη τεκμηριωμένη. Την μικρή αυτή πραγματεία
εύκολα θα την εύρετε στο διαδίκτυο, αλλά ακόμη καλύτερα για την πιστότητα του κειμένου στην
γνωστή ανατύπωση «Ποιήματα και πεζά», Κ.Γ.Καρυωτάκης, Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 2001,
σ.190 έως και 219.
Ακόμη και ο πλέον άπειρος αναγνώστης κριτικών κειμένων, εύκολα θα διαπιστώσει σε τούτη την
κριτική πού μελετούμε ως παράδειγμα, ότι ο Άγρας δεν έχει απλώς διαβάσει Καρυωτάκη, αλλά
τον έχει μελετήσει βασανιστικά, λέξη προς λέξη, μέτρο προς μέτρο. Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα τον κόπο πού χρειάστηκε να καταβάλλει, τις πολλαπλές αναγνώσεις, τους δισταγμούς του και
τις αμφιβολίες του, ακόμη ακόμη και το μέτρημα των συλλαβών για να σχηματίσει γνώμη επάνω
στην μετρική του Καρυωτάκη. Έχει μελετήσει τα προηγούμενα σκόρπια του ποιητή, μελετά και
την παρούσα συλλογή, συγκρίνει, προσπαθεί να εύρει την εξέλιξη, την βελτίωση, αλλά και την ποιητική αστοχία. Επιστρατεύει ο Άγρας όλο το γλωσσικό και λογοτεχνικό του οπλοστάσιο για να
κρίνει ακόμη και το μεταφραστικό έργο του Καρυωτάκη, την ψυχική του διάθεση την ώρα πού
σκαρώνει τον στίχο, την στάση του απέναντι στον κόσμο, μα και τον μικρόκοσμο πού τον περιβάλλει. Κάθε δύο, κάθε τρεις σελίδες, το κριτικό κείμενο ανακεφαλαιώνει τα προηγούμενα και
προετοιμάζει τα επόμενα, μέσα από μία και μόνη λέξη διατυπωμένη όσο γίνεται πιο εύστοχα, έτσι
μελετημένη ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει τον στίχο, το προτέρημα της ποιητικής πού μελετάται, να ιδεί μπροστά του ανάγλυφα τα κλειδιά πού θα τον βοηθήσουν στην ανάγνωση και συναίσθηση. Να λοιπόν πόσο εύκολα φτάνουμε στην πρώτη διαπίστωση, θα έλεγα στην πρώτη μεγάλη
ανάγκη της κριτικής, πού δεν είναι άλλη από την βασανιστική μελέτη του κρινόμενου κειμένου,
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την ανάλυση του στίχου, με το σύνολο του πνευματικού οπλοστάσιου που διαθέτει εκείνος που επιθυμεί να παραστήσει τον
κριτικό λογοτεχνίας.
Μα μήπως και αυτό το οπλοστάσιο επιτρέπεται να είναι φτωχό ή
ημιμαθές; Μπορεί ένας κριτικός να παίξει τον ρόλο του, αν
δεν έχει ματώσει επάνω από μία λευκή κόλλα, εάν δεν έχει
επιχειρήσει να αναμετρηθεί με τις βαθύτερες ποιότητες της
σκέψης, εάν με άλλα λόγια δεν έχει συναισθανθεί την αναξιότητά του, μα και τον αγώνα πού απαιτεί η επιδιωκόμενη αξιοσύνη του; Θα μπορούσε να ασκήσει ο Άγρας με τόση ευσυνειδησία το κριτικό του έργο, εάν πίσω του δεν ήσαν κρυμμένες ατελείωτες ώρες φιλολογικής (όχι ακαδημαϊκής) μελέτης, μετάφρασης,
ανάγνωσης και προβληματισμού; Ημπορεί ένας κριτικός να
κρίνει τον ατελή ή άξιο στίχο όταν δεν έχει λυσσαλέα αναμετρηθεί για ώρες με μία λέξη, έναν στίχο, την απόχρωση ενός
και μόνου φθόγγου;
Καλά όλα τούτα, (που δεν είναι και λίγα), μα δεν επαρκούν. Όλα αυτά δεν είναι παρά η προετοιμασία, το σκηνικό πού πρέπει να στηθεί, (κάποτε μπορεί να χρειαστούν και μέρες), πρίν ο κριτικός ξεκινήσει το κύριο έργο του, πού δεν άλλο από την ίδια την κρίση, την παρουσίαση της δικής του σκέψης, της δικής του ματιάς, της εν τέλει δικής του αξιολόγησης. Και βεβαίως ετούτη η κρίση δεν
είναι παιχνίδι, δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι καν ο εκφρασμένος με κάπως θεατρικό τρόπο θαυμασμός ή απόρριψη του κειμένου. Η κριτική δεν ημπορεί ποτέ να είναι απόλυτη, τελειωτική,
ούτε καν υπεροπτική. Ως κρίση υποκειμενική φυσικά εμπεριέχει την αμφιβολία. Μα ακόμη και
όταν θελήσει να γίνει έντονη, σκληρή, κάποτε και ανελέητη για τον κρινόμενο, θα το κάμει με επιχειρήματα, με ανάλυση, παρουσίαση θέσεων και αντιθέσεων, συγκρίσεις, πρωτότυπη ματιά και σκέψη. Ακόμη και τότε, (θα το διαπιστώσετε εύκολα σε πολλούς κριτικούς παλιότερων χρόνων), η απόρριψη
έχει μία τρυφερότητα, μία «παιδαγωγική τιμωρία» προς εκείνον πού κρίνεται, μία σιωπηρή παραίνεση για επανάληψη της προσπάθειας με καλύτερους όρους, με περισσότερη βάσανο, λιγότερη
ευκολία.
Η κριτική (οι) είναι αποσυνάγωγος. Δεν (πρέπει να) έχει φιλίες, προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες, εκδοτικές διαπλοκές, εργασίες επί πληρωμή και κατά παραγγελία. Δεν εξαρτάται, διατηρεί
τις αποστάσεις, γενικότερα δεν επηρεάζεται, ούτε καθοδηγείται από εξωκειμενικούς παράγοντες.
Κυρίως όμως η κριτική έχει άποψη σαφή και τεκμηριωμένη και δεν διστάζει να τήν υπερασπίζεται
έως το τέλος – ακόμη και εάν αυτό σημαίνει πώς θα πρέπει να συγκρουστεί με την κρατούσα γνώμη, το εκδοτικό και δημοσιογραφικό κατεστημένο, την ίδια περί λογοτεχνίας κοινή αντίληψη.

Είναι η κριτική αλάνθαστη; Φυσικά και όχι, το ερώτημα είναι ανόητο και περιττό, χρησιμοποιείται όμως από πολλούς ως επιχείρημα για την κατάργησή της ή την ακύρωσή της μέσα στην λογοτεχνική ιστορία. Ο Ρώτας έγραψε μία από τις χειρότερες κριτικές για τον Καρυωτάκη, και τι μ’
αυτό; Ο Θεοτοκάς σχεδόν εξαφάνισε τον Καβάφη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον Αλεξανδρινό να
εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ποιότητες στην παγκόσμια ποίηση. Παρόμοια λάθη έχουν
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κάνει λογοτέχνες και ποιητές της εμβέλειας ενός Σεφέρη ή Παλαμά, για να μην αναφερθούμε στον
Γιάννη Αποστολάκη ο οποίος άλλον κανέναν ποιητή δεν αναγνώριζε πλήν του Σολωμού. Λάθη,
αστοχίες, εμμονές – σίγουρα ναι, αλλά ταυτόχρονα και μία γενναιότητα στην έκφραση, στην κατάθεση μιάς γνώμης με γωνίες και συγκρούσεις, στην άρνηση της ευκολίας και της χλιαρής,
(ουδέτερης και διπλωματικής) γραφής. Είμαι ο πρώτος πού έχει καταφερθεί πολλάκις κατά της λεγόμενης γενιάς του 30, του Θεοτοκά ή του Δημαρά, όμως δεν ημπορώ παρά να αναγνωρίσω την πένα τους, την κριτική τους σκέψη ακόμη και όταν λανθάνει, την θηριώδη μελέτη και προετοιμασία
προτού ασχοληθούν με το έργο ακόμη και του ήσσονος ποιητή. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία πού
δείχνει έναν δρόμο, αυτή είναι η κριτική πού βοήθησε την λογοτεχνία να τρανέψει, καθώς οι συγγραφείς ήξερα πώς θα κριθούν αυστηρά, με βάση κριτήρια αξιοσύνης. Κανείς δεν θα ισχυριστεί
ότι και παλιότερα δεν υπήρχαν οι λογοτεχνικές παρέες, οι προσωπικές εμμονές, οι στενοκέφαλοι
φιλόλογοι – όταν όμως το κριτικό κείμενο έβγαινε στην δημοσιότητα ήταν κείμενο και όχι σημείωμα διαφημιστικό του εκδοτικού οίκου γραμμένο στο γόνατο.
Πότε ξεκίνησε να στραβοπατά η κριτική; Μα φυσικά όταν τα κριτήρια αξιοσύνης του κειμένου θεωρήθηκαν περιττά, λίγο πριν, λίγο πριν ή μετά την μεταπολίτευση, δεν έχει καμιά σημασία ο χρόνος. Δεν είναι πολλοί οι «σταθμοί» στην εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνίας από τον Σολωμό και
μετά, είναι όμως σαφέστατα η πρώτη φορά πού έχει επικρατήσει σε τέτοια έκταση ο απόλυτος υποκειμενισμός, ώστε η κριτική να είναι πράγματι ανούσια, περιττή και στην ουσία δίχως κοινό, δίχως αναγνώστες. Και ποιος είναι ο κριτικός πού θα κάτσει να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι μέσα σε έναν απίστευτο όγκο δημοσιευμένων, εντύπως και ηλεκτρονικώς; Κι αν υποθέσουμε ότι βρίσκεται ετούτος ο ήρως, ποιος αναγνώστης θα υπομείνει να διαβάσει δεκαπέντε και είκοσι και πενήντα σελίδες για κείνον πού ο κριτικός θεωρεί άξιο, όταν καλά καλά δεν διαβάζει «ποίηση» σκαρωμένη σε δύο τέσσερις ή έξι στίχους στην οθόνη του υπολογιστή;
Όλα ισορροπούν πλέον στην μετριότητα, ίσως κι ακόμη χαμηλότερα, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ιεράρχηση και φυσικά βαθύτερη γνώση και συναίσθηση του κειμένου. Η λογοτεχνική κριτική τείνει προς την απόλυτη εξαφάνισή της, τουλάχιστον με την μορφή, την ουσία και την μέθοδο
πού την γνωρίζαμε ως τα σήμερα. Δεν την θέλουν την κριτική οι εκδότες, καθώς αυτομάτως
μπορεί να ακυρώσει τόνους από τα κάκιστα και ευπώλητα κείμενα πού εκδίδουν κάθε χρόνο. Δεν
επιζητούν την κριτική και οι συγγραφείς, τι να την κάμουν άλλωστε όταν το κοινό τους στο διαδίκτυο παραληρεί και οι ίδιοι νιώθουν ότι έχουν κατακτήσει τον λογοτεχνικό Όλυμπο με τι κοινοτοπίες που γράφουν; Δεν χρειάζονται την κριτική και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι γιατί διαρρηγνύει την διαπλοκή τους με τους λιγοστούς πια εκδοτικούς οίκους, τις εκδηλώσεις βιβλίων πού πλέον θυμίζουν Μεγάλη Παρασκευή, τις αμοιβές πίσω από το παραβάν για τα ευπώλητα και μοσχοπουλημένα. Και περισσότερο από όλους μισούν την στέρεη και γερή κριτική οι επίδοξοι συγγραφείς και ιδιαίτερα οι πλέον ατάλαντοι εξ αυτών για ευνόητους λόγους.
Δεν θα είχα καμία αντίρρηση για όλον αυτόν τον ορυμαγδό κειμένων πού ταλαιπωρούν καθημερινώς τους οφθαλμούς μας και ροκανίζουν άσκοπα τον πολύτιμο χρόνο μας, εάν η ανάγνωση στην
Ελλάδα διατηρούσε ακόμη κριτήρια, ευρύτατη παιδεία και λογοτεχνικό υπόβαθρο, (άλλωστε, όταν
παλιότερα μού γκρίνιαζε παλιός φίλος ηθοποιός ότι κάθε υπόγειο έχει γίνει κι ένα θέατρο η απάντησή μου
ήταν «χίλιες φορές τα υπόγεια να είναι γεμάτα από ατάλαντους ηθοποιούς που αναμετρώνται με τον Τσέχωφ,
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παρά να σέρνονται στα καφενεία και
να παίζουν το (συμπαθές κατά τα
άλλα) τάβλι νυχθημερόν..). Δυστυχώς όμως ο μεγάλος χαμένος
από αυτήν την κατάσταση στην
λογοτεχνία, εκείνος πού στέκεται
αμήχανος και θολωμένος απέναντι στο κείμενο είναι ο ίδιος ο
αναγνώστης και ιδιαίτερα εκείνος
που επιθυμεί να κερδίσει τον
χρόνο του προσεγγίζοντας κείμενα άξια και με ξεχωριστές ποιότητες.
Αυτός ο έρμος ο αναγνώστης με
απαιτήσεις, πού σήμερα πια είναι
οικτρή μειονότητα, βρίσκεται
παγιδευμένος ανάμεσα σε στερεότυπα, ελιτίστικες λογοτεχνικές
παρέες που πωλούν αφ’ υψηλού
γνώση και κάποιους ελάχιστους
«ποιοτικούς» κριτικούς, πού το
θεωρούν σημαντικό να γράφουν
μόνο και μόνο για να αποδείξουν
την φιλολογική τους μεγαλοσύνη.
Δεν έχω τον χώρο, μα αν μπορούσα να παραθέσω εδώ κριτικά
κείμενα και την ορολογία πού χρησιμοποιούν θα φρίττατε, νομίζω μία μικρή παράγραφος από
δαύτα βρίσκεται σε άλλο άρθρο.
Η τεράστια σήμερα πλειονότητα πού καμώνεται πώς ασχολείται με την κριτική βιβλίου, δεν
είναι τίποτε άλλο από ένας μεταφορέας περιλήψεων οπισθόφυλλου σε έντυπα, περιοδικά,
blogs και ιστοσελίδες σοβαροφανούς λογοτεχνίας. Υπάρχει και το άλλο περίπου 10% των κριτικών πού επειδή δεν έχουν άποψη ή δεν τολμούν να την πούν, βρίσκουν μία στρυφνή γλώσσα πού
δεν λέει τίποτα, το κείμενό τους δεν καταλήγει πουθενά και το κυριότερο η αναφορά τους στον
ίδιο τον στίχο ή το ίδιο το κείμενο είναι παντελώς κοινότοπη και ανούσια. Η μεγαλύτερη ατολμία
και αμηχανία παρατηρείται απέναντι σε συγγραφείς πού παίζουν έξυπνα ανάμεσα στο «εμπορικό»
και στο «ποιοτικό» - εκεί θα δείτε κριτικές για γέλια. Για να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα από
πεζογράφημα και ποίηση, ας θυμηθούμε τον Γιάννη Ξανθούλη και την Κική Δημουλά. Υπάρχουν
γραφτά και τών δύο πού έχουν καλές ποιότητες, μα υπάρχουν και πολλά πού υπακούουν σε μανιέρα και επανάληψη και υπάρχουν και εκείνα πού δεν λένε τίποτε το ουσιαστικό, δεν είναι ώρα τώρα
να παρεκκλίνουμε. Κι όμως μία απλή ματιά στο διαδίκτυο, αλλά και σε λογοτεχνικά περιοδικά θα
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σας πείσει πως δεν υπάρχει σχεδόν ούτε ένας σοβαρός κριτικός, (εξαιρέσεις οπωσδήποτε υπάρχουν
κάποτε..), πού να έχει μελετήσει και να έχει παρουσιάσει μία τεκμηριωμένη κρίση, παρόλο που από
όσο μπορώ να γνωρίζω είναι πολλοί εκείνοι πού αμφισβητούν την σημαντική αξία των παραπάνω ή
απλώς θεωρούν πολλά κείμενά τους υπερτιμημένα. Κανείς δεν τολμά να τα βάλει με την πλειονότητα, με το ισχύον, με το αποδεκτό και κυρίως κανείς δεν κάμει τον κόπο να «κτίσει» επιχειρήματα
επάνω στην άποψή του, να την υπερασπιστεί μέχρι τέλους κι ας αποδειχθεί σε ένα απώτερο μέλλον
ότι έκρινε λάθος. Φτώχεια..
Θα το πώ ακόμη μία φορά, κι ας γενώ κουραστικός. Άξια λογοτεχνία παράγεται μόνο διά του κειμένου, αλλά και της κριτικής του, πού παραμένει ο πιο ουσιαστικός διάλογος γύρω από την ποιότητά του. Την λογοτεχνία δεν βοηθούν ούτε οι παρουσιάσεις και τα cocktails, μήτε οι «κριτικοί»
εκείνοι πού είτε δειλοί, είτε αμειβόμενοι, υμνούν και υμνούν και γράφουν, χωρίς να λένε τίποτε απολύτως. Για τον πολύ κόσμο κριτική σημαίνει ένα ναι ή ένα όχι, αλλά αυτή είναι μία ακόμη παρανόηση μέσα στις πολλές. Στην πραγματικότητα το κριτικό κείμενο είναι ο πιο αυθεντικός διάλογος για έναν συγγραφέα, η βάση πού επάνω της θα ακουμπήσουν παρατηρήσεις, επεκτάσεις
νοημάτων, διαφωνίες, φιλολογικές μελέτες. Θα γεννηθούν νέα ερωτήματα και στην ουσία νέες
αφορμές για νέα λογοτεχνικά κείμενα, μια αέναη διαδικασία και αλληλεπίδραση δύσκολη και
με αντιθέσεις, όμως ταυτόχρονα μία διαδικασία που γεννοβολά ιδέες και ποιότητες κάθε λεπτό πού περνά.

Θα πεί κάποιος και ίσως δικαίως: Μα η κριτική δεν ακολουθεί την λογοτεχνία; Γράφονται σήμερα
κείμενα τέτοια πού να απαιτούν τόση εμβάθυνση, τόση ενασχόληση, τόσο κόπο; Και εάν έχει διαμορφωθεί πλέον ένα τοπίο κακοποιημένο στην λογοτεχνία, εάν ο απόλυτος υποκειμενισμός πού
γράφουμε παραπάνω έχει από καιρό επικρατήσει, τι μπορεί να κάμει η κριτική πού να μην μοιάζει
αλλοκαιρινό, παλιό και μουχλιασμένο στα μάτια των σύγχρονων αναγνωστών και κυρίως: πόσο
χρήσιμη μπορεί να (ξανα) γίνει;
Είναι μία κλασική ένσταση που επιζητεί πάντοτε την αρχή να την κάμει ο Άλλος, ο τολμηρός, ο
αποφασισμένος να θυσιάσει τα μύρια όσα ως πρωτοπορία. Κι όμως σήμερα, όσο κι αν φαίνεται
περίεργο, η κριτική έχει την δυνατότητα να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την καλή λογοτεχνία,
ακριβώς γιατί μπορεί να επαναφέρει στο προσκήνιο αξιολογικά κριτήρια και έναν ευρύτατο διάλογο για πλείστα όσα σημαντικά και μή. Μπορεί να αμφισβητήσει αξίες που θεωρούνται σημαντικές,
αλλά μπορεί να προωθήσει, να αναδείξει καλύτερα, ποιότητες που σκονίζονται στα ράφια. Μέσα
από όλα αυτά ημπορεί ταυτόχρονα να ανανεώσει ευχάριστα τον δημόσιο κριτικό λόγο και να αποδείξει ότι μία καλή κριτική δύναται να προσφέρει αισθητική και νοηματική απόλαυση όσο και ένα
λογοτεχνικό κείμενο.
Δεν είναι εύκολο, με βάση όσα συμβαίνουν σήμερα ίσως και να αποδειχθεί μία ακόμη ουτοπία και
οι ουτοπίες έχουν κόστος βαρύ, προσωπικό και επαγγελματικό κι αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ας μού επιτραπεί λοιπόν να κλείσω αυτές τις σκέψεις με παράδειγμα προσωπικό..
Είναι χρόνια τώρα που μού αποστέλλουν κείμενα, (συνήθως ποίηση), για κάποια αξιολόγηση, για να
πώ μία γνώμη, δεν ξέρω ειλικρινά εάν αυτό δικαιολογείται από την συγκρότησή μου, αλλά τέλος
πάντων έτσι συμβαίνει. Ποτέ δεν αρχίζω να μελετώ αυτά τα γραπτά προτού προειδοποιήσω τον
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αποστολέα τους: Πρόσεχε, έχω τα δικά μου κριτήρια, (αλλά οπωσδήποτε κριτήρια..), είμαι δύστροπος στην κρίση, (αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια τελικά κρίση), η γνώμη μου τις περισσότερες φορές δεν είναι θετική, αλλά οπωσδήποτε είναι τεκμηριωμένη όσο γίνεται πιο αναλυτικά.
Προειδοποιώ με όλα τούτα τον συγγραφέα, καθώς ημπορώ να καταλάβω ότι μία αρνητική κρίση
είναι δυσάρεστη για πολλούς και σπάνια γίνεται αντικείμενο για μελέτη και μία κάποια συγγραφική ενδοσκόπηση. Σχεδόν όλοι, όλα αυτά τα παραβλέπουν, μπροστά στην πιθανότητα να ακούσουν
επιτέλους μία συνολική γνώμη για το έργο τους και για την οποία παρακαλούν τους εκδότες, αλλά
απάντηση δεν παίρνουν.
Όταν ξεκινώ να γράψω λοιπόν την κριτική μου, ξεκινά και ένα μικρό μαρτύριο, ευτυχώς πού είναι
μια διαδικασία εθελοντική και δεν την κάνω καταναγκαστικά. Ας αφήσω την μελέτη του κειμένου,
αυτά τα είπαμε παραπάνω. Είναι κυρίως πού ξέρω, ότι κάθε γραμμή μπορεί να πληγώσει ανεπανόρθωτα ή ακόμη και να επηρεάσει την συγγραφική εργασία κάποιου πού έδωσε την ψυχή του
σε πέντε ή εκατό αράδες ενός κειμένου. Είναι η αγωνία ότι
μπορεί να κάνω λάθος και μέσα στα γραπτά πού διαβάζω
να υπάρχουν ποιότητες και πρωτοπορίες πού είμαι ανίκανος να διακρίνω. Είναι ακόμη ακόμη και μια λύπη για γραπτά πολύ πρόχειρα γραμμένα και σκέψεις νέων ανθρώπων
πιο κοινότοπες και από την ίδια την πλήξη..

Κι όμως η κριτική μου τελειώνει πάντα όπως πρέπει, με
άποψη, σαφή κρίση, αξιολόγηση, ακόμη και όταν αμφιβάλλω,
ακόμη και όταν τα κρινόμενα είναι στα όρια. Είναι πολλοί εκείνοι πού δεν μού «μιλούν» την επόμενη μέρα, άλλοι πού καταφεύγουν στον θυμό, κάποιο λιγότεροι πού δείχνουν να κατανοούν και να συλλογιώνται, να προβληματίζονται. Από τούτη
την διαδικασία, (που ευτυχώς δεν κάμω από επάγγελμα), έχασα
κάποιους φίλους, απέκτησα σωρό από αντιπάθειες, ακόμη και
την έχθρητα κάποιων γνωστών σήμερα συγγραφέων. Οπωσδήποτε υπήρξαν λάθη, υπερεκτιμήσεις και άδικες κρίσεις. Μα είναι και κάποιοι πού ισχυρίζονται πως τους βοήθησα να εντοπίσουν αδυναμίες. Δεν το ξέρω, μακάρι να είναι έτσι..
Η κριτική λοιπόν, όπως και η λογοτεχνία είναι δραστηριότητες μοναχικές, θέλουν κόπο, ιδρώτα, ώρες ατελείωτης άσκησης, σκέψη βασανιστική. Οπωσδήποτε δεν είναι πόζα, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και ατελείωτη φλυαρία, δελτία τύπου και διαδικτυακές αγκαλιές με περίσσευμα φιλοφρονήσεων. Είναι ένας πόλεμος «φίλιων δυνάμεων» - ο συγγραφέας ακουμπά την
βαθύτερη σκέψη του στο χαρτί, ο κριτικός την αναλύει, την παρουσιάζει στον αναγνώστη, προσπαθεί να πάει τούτη την σκέψη βαθύτερα, να αποκαλύψει τον πυρήνα κάτω από την φλούδα. Όσο πιο
«ματωμένη» είναι τούτη η διαδικασία τόσο πιο άξια γίνεται η λογοτεχνία, γιατί κυνηγά κριτήρια όλο
και πιο αυστηρά, όλο και πιο απαιτητικά. Όσο πιο «σοβαρός» είναι ο κριτικός πού θα ασχοληθεί
με την λογοτεχνία, τόσο περισσότερο θα διστάζουν οι χιλιάδες ατάλαντοι να βγάλουν τα ποιήματά
τους στον δρόμο και να τα περιφέρουν ως να είναι τα αριστουργήματα τα υποψήφια για νόμπελ
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Και όσο ο κόσμος διαμορφώνει σταδιακά στέρεα κριτήρια για τις ποιότητες του κειμένου, τόσο
θα μειώνονται τα ευτελή και θα αυξάνονται τα ουσιώδη.
Όλη η ουσία τῆς σημερινής κριτικής βρίσκεται στο ποίημα του Γιαννόπουλου πού διαβάσατε
στην αρχή αυτού του κειμένου. Από την μια είναι οι παρέες των περιοδικών, των δήθεν λογοτεχνικών καφενείων, των εκδοτών-εμπόρων-τυπογράφων, της πληρωμένης ή ημιμαθούς πένας, των συγγραφέων του Τίποτα.. και όλοι αυτοί μιλούν, μιλούν, μιλούν χωρίς να λένε τίποτα και όποτε θυμούνται να γράφουν πάλι το τίποτα εκπέμπουν. Ο ένας γλείφει τον άλλον, ακκίζονται και χασκογελούν στους διαδρόμους των βιβλιοπωλείων, καμώνονται πώς κρίνουν, υποκρίνονται πώς διαβάζουν,
ζούν ευτυχισμένοι, καθώς ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν υποψιάστηκαν ποτέ την παραμικρή
αποδοχή και ποιητική αξιοσύνη, απλώνουν σε εικόνες στο διαδίκτυο τα χάρτινα βραβεία από διαγωνισμούς, όπου το χαρτί του επαίνου αξίζει περισσότερο από τα ποιήματα πού συμμετέχουν..
Και από την άλλη είναι οι υπερασπιστές τής «ποιότητας», εκείνοι οι ποιητές και κριτικοί πού ανεμίζουν καθημερινά τα γαλλικά κασκόλ τους στις ποιητικές λεωφόρους, εκείνοι πού ειρωνεύονται και
χλευάζουν τον όχλο και την ρόζ λογοτεχνία, μα την ίδια ώρα μαλώνουν μεταξύ τους τους σαν τις
χειρότερες «κατίνες», δεν δέχονται δεύτερη γνώμη στην άποψή τους, κλείνουν ερμητικά την πόρτα
σε κάθε ποιητική φωνή πού αξίζει, απαιτούν χρήματα για να εκδώσουν έναν κακόμοιρο και από
πάνω γελούν με την αγωνία και την φιλοδοξία του, εκείνοι πού κυριαρχούν δεκαετίες τώρα στον
χώρο του βιβλίου και των εκδοτών και το μόνο πού έχουν καταφέρει είναι να εξαφανίσουν από
προσώπου γής ακόμη και τις ελάχιστες φωνές που είχαν κάτι να πούν, κάτι να προτείνουν, κάτι να
αλλάξουν..
Και τέλος υπάρχουν οι απελπιστικά λίγοι, οι ανένταχτοι, οι πεπαιδευμένοι, οι έχοντες ακόμη στοιχειώδη κρίση, βασισμένη σε μελέτη, παιδεία, συνεχή ανάγνωση, βάσανο, συγγραφή, σκέψη. Α!, μα
ετούτοι είναι και οι χειρότεροι, γιατί παραιτήθηκαν. Είναι οι χειρότεροι, γιατί ανέχθηκαν το μέτριο και το φθηνό. Είναι οι χειρότεροι γιατί όταν οι ατάλαντοι άρχισαν να κάμουν θόρυβο πολύ, εκείνοι απλά έκλεισαν τ΄αυτιά τους, μη και τυχόν διαταραχθεί η αισθητική τους. Είναι εκείνοι πού ξεύρουν ποίηση, γνωρίζουν γράμματα, γλώσσα και έχουν σκέψη και μνήμη, μα δεν θυμούνται, δεν θέλουν να θυμούνται τον άξιο ποιητή όταν τους απευθύνει το λόγο και προσπαθεί να τους
βγάλει και πάλι στο δρόμο..
«Δεν είμαστε ποιητές» σημαίνει: φεύγουμε,
Σημαίνει: εγκαταλείπουμε τον αγώνα,
Παρατάμε τη χαρά στους ανίδεους,
Τις γυναίκες στα φιλιά του ανέμου
Και στη σκόνη του καιρού·
Σημαίνει πώς φοβούμαστε
Και η ζωή μας έγινε ξένη,
Ο θάνατος βραχνάς!
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Είναι Σαραντάρης. Ας κλείσω όμως με ένα άλλο, αγαπημένο, γραμμένο πριν από την εποχή του
διαδικτύου, όμως δεν έχει σημασία..

Ο ευγενής Γεράσιμος
Τον καλύτερό μου φίλο τόν φώναζα Γεράσιμο.
Ήταν δέντρο από αρχοντική γενιά, πλατύφυλλο,
με κορμό ροζιασμένο
και ρίζες βαθιές, καρφωμένες στο χώμα·
ένα πρωί με κοίταξε σοβαρά, δίχως λύπη, δίχως φόβο
«Αύριο θα πεθάνω», μού είπε, «με πριόνι ηλεκτρικό,
χωρίς πόνο και βάσανα, ένας γρήγορος θάνατος.
Μη δακρύζεις. Πεθαίνω για ευγενή σκοπό,
σώθηκε το χαρτί στους ποιητές,
είμαι δωρητής οργάνων και
θα γενώ χαρτί, πάνω μου θα γράφουνε στίχους..»
Πέθανε ο Γεράσιμος για σκοπό ευγενή,
δεν είδε το πλιάτσικο στο σώμα του
Τον μακελέψανε
για τζάκια, για πάγκους του χασάπη, για έπιπλα,
τραπεζάκια (σκαλιστά), φέρετρα, μαγκούρες,
οινοθήκες ακριβές, καλαπόδια και κορνίζες·
από τα σπλάχνα του φτιάσανε νομίζω και λιγοστό χαρτί υγείας
ποιότητας ταπεινής
Κι οι ποιητές περιμένουν τον επόμενο θάνατο,
να πάρουν χαρτί, έμπνευση και δόξα
Έως τότε αργούν κι ελαφρά στενάζουν,
για την κρίση, το κοινό, την εποχή..

(Νίκος Ζαρίφης, «τού βουνού και τού κάμπου», 1978)
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Κωνσταντίνος Καβάφης του Πέτρου, στοχασμοί σε επιλεγμένα
(προδημοσιευμένο στο www.tasakos.com)
του Μ.Τασάκου, με την συνεργασία των: Simone Brousseau, Αντιγόνης Ηλιάδη, Γιώργου Καρύπη, Έλλης Παναγιώτου

Μέρος πρώτο

Δ

εν μπορώ εύκολα να θυμηθώ
άλλον ποιητή από τον Καβάφη, για τον
οποίο να έχουν κατατεθεί τόσες πολλές
απαντήσεις στο παροιμιώδες και ιδιαίτερα
αντιπαθητικό ερώτημα: «Μα, τι θέλει να
πεί ο ποιητής;» Και αν υπάρχουν κάποιοι, όπως ο Καρυωτάκης ή ο Ελύτης,
που τον συναγωνίζονται σ’ αυτή την μετά
μανίας φιλολογία, υστερούν στην παγκοσμιότητά του. Δεν είναι μόνο τα (ξένα) πανεπιστήμια που προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να συμπεριλάβουν Καβάφη στα προγράμματα σπουδών τους, είναι κυρίως η
ευρύτατη αποδοχή από αναγνωστικό κοινό
αλλόγλωσσο, που κάνει τον Αλεξανδρινό
ποιητή ένα μοναδικό φαινόμενο της ελληνικής γραμματείας. Κι όμως, η περίπτωσή
του επιβεβαιώνει έναν παλαιό κανόνα:
όπου κυριαρχεί η φλυαρία, η ουσία υποχωρεί. Όσο περισσότεροι σχολιαστές προσπαθούν να εντάξουν έναν ποιητή στον δικό τους αξιακό σύστημα, τόσο η πραγματική ποίηση παραδρομεί σε μονοπάτια ξένα και μετατρέπεται σε «διδασκαλία», λόγια μεγαλόστομα κενά περιεχομένου, γίνεται δηλαδή όλα αυτά που
αντιπαθούσε ο ίδιος ο Καβάφης και σαρκάζει στο πολύ καλό ποίημα «Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου», θα το δούμε παρακάτω αναλυτικά.
Αλήθεια όμως, είναι μόνο η φλυαρία, η επιπολαιότητα και η πατριδολαγνεία που έχουν μετατρέψει τους Καβαφικούς στίχους σε απλά διδακτικά επιγράμματα για την πρώτη δημοτικού και εν
τέλει απομακρύνουν τον σημερινό αναγνώστη από την πληρέστερη κατανόηση των στίχων του;
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Όταν κάποτε ανέφερα σε μία λογοτεχνική παρουσίαση πως η καλή ποίηση (προ) απαιτεί καλούς
αναγνώστες, ήταν μεγάλη η αντίδραση, κυρίως από εκείνους που αρέσκονται, (βεβαίως χάριν λαοφιλίας), να υποστηρίζουν πως τα πάντα στην λογοτεχνία είναι υποκειμενικά, πως δεν μας ενδιαφέρουν
οι προθέσεις του ποιητή, πως ποίηση είναι ό,τι θεωρεί ο καθείς σαν τέτοια – άποψη βέβαια που
κολακεύει τον αγράμματο, προωθεί την ευκολία και την επιφάνεια και εξισώνει την ποίηση με οποιαδήποτε άλλη ψυχαγωγική δραστηριότητα, που μοναδικό σκοπό έχει να σκοτώσει λίγες ώρες,
να κάμει το πέρασμα του καιρού ευχάριστο και ανώδυνο. Όμως, αλίμονο, η γνήσια ποίηση και οπωσδήποτε η ποίηση του Καβάφη, βρίσκεται στον αντίποδα αυτής της λογικής, αυτής της μακαριότητας για το βάθος της πραγματικότητας. Δεν είναι μόνο η Καβαφική ιδιόλεκτος, η ιδιαίτερη,
μικτή (ας πούμε καλύτερα: ενιαία) γλώσσα. Αυτό, ας υποθέσουμε, πως ένας αναγνώστης μίας κάποιας
γνώσης τού όλου της ελληνικής μπορεί να το αντιμετωπίσει. Είναι κυρίως οι αμφισημίες του ίδιου
του Καβάφη, τα κρυμμένα νοήματα, μία μοναδική χρήση της ειρωνείας που αφήνει ανοικτές πολλαπλές ερμηνείες, είναι η χρήση τής ιστορίας με τρόπο μοναδικό, είναι ένα βάθος ποιητικό που
δεν ημπορείς να το ανακαλύψεις, εάν πρώτα δεν έχεις συλλογιστεί, στοχαστεί και εντρυφήσει σε
υπαρξιακές αγωνίες, φιλοσοφικά ερωτήματα, πραγματικά ιστορικά προτάγματα. Με ποιον τρόπο
άραγε μπορεί κάποιος να αντιληφθεί το πολύ όμορφο ποίημα «Οροφέρνης» και τους προβληματισμούς που ξεπηδούν από κάθε στίχο, εάν προηγουμένως δεν έχει αποκτήσει μία στοιχειώδη γνώση του Οροφέρνη, του ρόλου του στην ιστορία, αν δεν έχει δεί το «τετράδαχμον» που αναφέρει ο
Καβάφης, (όχι τυχαία) στον πρώτο κιόλας στίχο; Πώς θα καταλάβεις εκείνο το εξαιρετικό «Απολείπειν ο
θεός Αντώνιον», εάν δεν γνωρίζεις τίποτα για Πλούταρχο, Οκταβιανό, Αντώνιο και Κλεοπάτρα;
Υπάρχουν μαθητές που για χρόνια ολόκληρα θεωρούν, πως ο παροιμιώδης πια στίχος «..κι’ αποχαιρέτα την, τήν Αλεξάνδρεια που χάνεις…» είναι μια απλή παραβολή σχετική με την αξιοπρέπεια που πρέπει να έχει κανείς την ώρα που απομακρύνεται (αναγκαστικώς) από εκείνα που αγαπά.
Άλλοι πάλι εμπλέκουν τον στίχο με την οικονομική δυσπραγία! Παρόμοιες παρανοήσεις είναι
άφθονες στις ερμηνείες και στους σχολιασμούς, η αδυναμία μάλιστα ακόμη και εκπαιδευτικών να
αναλύσουν με επάρκεια στα παιδιά τους Καβαφικούς στίχους, έχει δημιουργήσει ενήλικους αναγνώστες που αποστρέφονται πλήρως τα λεγόμενα «ιστορικά» του Καβάφη και έχουν βαρεθεί από
την συνεχή και μονότονη επανάληψη ποιημάτων με ιδιοφυή σύλληψη, ( όπως τα «Ιθάκη» και
Θερμοπύλες»). Κάποιοι από αυτούς θα διαβάσουν τυχαία κάποια από τα «ερωτικά» του Καβάφη,
μα κι εκεί λάθος συμπεράσματα θα βγάλουν, καθώς σπουδαίοι δάσκαλοι και κριτικοί άλλο δεν κάμουν τα τελευταία χρόνια παρά να ψάχνουν την επίδραση της ομοφυλοφιλίας τού ποιητή στον ποιητικό στοχασμό του. Πάντα το εύκολο, πάντα το γαργαλιστικό, πάντα το προφανές, το
«κεραμεούν». Μα θα πεί κανείς, παίζει κι αυτό το ρόλο του, διαμορφώνει μία κάποια αισθητική,
αλλάζει κάποτε το ποιητικό πρίσμα! Βεβαίως και το κάμει, αλλά όχι αποκομμένα και πάντως όχι
περιοριστικά - θα μιλήσουμε και για τα ερωτικά ποιήματα παρακάτω.
Στην Ελλάδα η ματιά της κλειδαρότρυπας είναι πάντοτε πιο ελκυστική από την είσοδο στην μεγάλη σάλα. Σε ποιητές σημαντικούς, (έως και ιδιοφυείς όπως ο Καβάφης), υπάρχει πάντοτε σκληρή κριτική με ακραίους χαρακτηρισμούς και ταυτόχρονα η προσπάθεια φτηνών και ρηχών ερμηνειών
μέσα από τον προσωπικό τους βίο. Σκεφθείτε τον Καρυωτάκη. Τα άρθρα για την Πολυδούρη, την
σύφιλη, την αυτοκτονία του, την υπαλληλική του καριέρα, είναι πολλαπλάσια από εκείνα που σοβαρά ανιχνεύουν την δύναμη της ποίησής του. Τα αντίστοιχα συμβαίνουν και στον Καβάφη, σκαλί-
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ζουν την ομοφυλοφιλία του μήπως έτσι κατανοήσουν καλύτερα την ποιητική του, μα είναι φυσικά
ένας λάθος δρόμος. Κανένα πάθος από μόνο του δεν είναι ικανό να γεννοβολήσει μεγάλη ποίηση,
συναθροίζεται με δεκάδες άλλους παράγοντες, παίζει τον ρόλο του, επιβοηθά την δημιουργία, δεν
την καθορίζει αποκλειστικά. Ας είναι, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
Λίγο πριν αναλύσουμε επιλεγμένα ποιήματά του, μερικές ακόμη επισημάνσεις.
Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την ζωή του Καβάφη, αλλά όπως και με τον Καρυωτάκη, δεν είναι παρά φωτογραφικά στιγμιότυπα, μικρά περιστατικά από συναντήσεις μαζί του, σκίτσα της στιγμής, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εικόνα και να εδραιώσουν άποψη
για τις μύχιες σκέψεις του ποιητή, τις υπαρξιακές του αγωνίες, τις πολιτικές ή θρησκευτικές του απόψεις – όλα αυτά μόνο μέσα από την ποίησή του μπορούμε να προσεγγίσουμε. Δεν πρέπει να
ξεχνούμε άλλωστε πως τον Καβάφη τον σφραγίζει, (τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στο έργο
του), μία κάποια θεατρικότητα, μία υπόκριση, οι τρόποι του είναι αλλοτινής εποχής, η προφορά
του υπερβολική, οι καθημερινές του συνήθειες περίεργες και με αρκετές ιδιοτροπίες. Στο σημείο
αυτό μία πρώτη, (αυθαίρετη ίσως και πάντως γνώμη εξ ενστίκτου), επισήμανση. Εκείνο που πιστεύω είναι πως δύο γεγονότα καθόρισαν σε πολλά τον Καβάφη, το ένα είναι ο οικονομικός
«ξεπεσμός» της οικογένειας σε πολύ νεαρή ηλικία και το δεύτερο, (συνεπακόλουθο βεβαίως), ο συμβιβασμός του με μία σχεδόν ασήμαντη δημοσιοϋπαλληλική εργασία – είναι ένας συμβιβασμός
που θα διαρκέσει 33 ολάκερα χρόνια, είναι αρκετές οι φορές που θα αναφερθεί με αρκετή πικρία
σ’ αυτόν, θα κακίζει τον εαυτό του, θα προσπαθεί να αποφεύγει όσο μπορεί τις ευθύνες της θέσης
του, θα κάμει μόνο τα απολύτως απαραίτητα για να παραμείνει σ’ αυτήν και να φτάσει έως την συνταξιοδότησή του το 1922. Πιστεύω πως πολλά από τα ποιήματά του υποκρύπτουν και μία πικρία,
μία απογοήτευση από τον εαυτό του, η προσωπική του στάση γίνεται η αφορμή για έργο αλληγορικό με ανυπέρβλητους συμβολισμούς (χαρακτηριστικότερο όλων το Che fece…il gran rifiuto, για όσους
αγνοούν τον τίτλο πρόκειται για το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο Όχι). Εκείνο που τον «σκοτώνει», τον εξουθενώνει ίσως, είναι πως έχει ακεραία την επίγνωση αυτών των αντιφάσεων, των ισορροπιών που
πρέπει να κρατά στην ζωή του, τους καταναγκασμούς που πρέπει να υφίσταται προκειμένου να
μπορεί να απολαμβάνει μικρές πολυτέλειες και ιδιοτροπίες. Αποτυπώματα από όλα αυτά θα δούμε
αρκετά στα ποιήματα που ακολουθούν.
Επισήμανση δεύτερη και ίσως πολύ πιο σημαντική για κείνους που αγαπούν την λογοτεχνία. Είναι
διαδεδομένη η άποψη ότι η ποίηση μπορεί να είναι μια εύκολη υπόθεση, ιδιαίτερα εάν υπάρχει ένα
κάποιο ταλέντο. Ο Καβάφης είναι σχετικά ολιγογράφος, τα περισσότερα ποιήματά του μικρά σε
μέγεθος, ο στίχος του σαφής, άρτιος και ισορροπημένος. Κι όμως, αν ανατρέξει κανείς στα πρώτα
του σχεδιάσματα, δει προσεκτικά την εξέλιξη της ποιητικής του και κυρίως: εάν σκύψει επάνω από
τις χρονολογίες θ’ απομείνει έκπληκτος από την τελειομανία του, την αδιάκοπη επεξεργασία των
στίχων, την μεγάλη αναμονή προτού παραδώσει ένα ποίημα στον στενό κύκλο φίλων και γνωστών.
Έως και τα σαράντα του χρόνια παιδεύεται, επιμένει στην επεξεργασία του κειμένου με εμμονή
σχεδόν καλογερίστικη, ατελείωτες είναι οι λέξεις που απορρίπτει, χιλιάδες οι διορθώσεις επάνω σε
ένα και μοναδικό ποίημα. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί αρχικά είναι η καθαρεύουσα και αυτό από
μόνο του δεν είναι κακό, (θυμηθείτε τον Κάλβο), αλλά είναι μια καθαρεύουσα ακόμη δύσκαμπτη, ανέμπνευστη, αντιποιητική. Για να αντιληφθείτε καλύτερα πόσο άχρηστο είναι το ταλέντο
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όταν δεν συνοδεύεται από σκληρή και επίπονη εργασία, αρκεί να δείτε το αρχικό σχεδίασμα ενός
πολύ γνωστού ποιήματος του Καβάφη γραμμένο το καλοκαίρι του 1894. Δύσκολα θα το αναγνωρίσετε στην τελική και γνωστή μορφή του..
Είν’ αι γλυκύτεραι φωναί όσαι δια παντός
Εσίγησαν, όσαι εντός
Καρδίας μόνον λυπηράς πενθίμως αντηχούσιν.

Εν τοις ονείροις έρχονται δειλαί και ταπειναί
Αι μελαγχολικαί φωναί,
Και φέρουν εις την μνήμην μας την τόσο ασθενή

Αποθανόντας ακριβούς, ούς κρύα κρύα γή
Καλύπτει, και δι’ ούς αυγή
Ποτέ δεν λάμπει γελαστή, ανοίξεις δεν ανθούσιν.

Στενάζουν αι μελωδικαί φωναί· κ’ εν τη ψυχή
Η πρώτη ποίησις ηχεί
Του βίου μας – ως μουσική, τη νύκτα μακρινή.
(Πηγή: Κ.Π.Καβάφης, άπαντα τα δημοσιευμένα ποιήματα, Ρένος, Ήρκος και Στάντης Αποστολίδης, εκδόσεις ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2012)
Αυτά το 1894. Θα χρειαστούν εννιά περίπου χρόνια για να εμφανιστεί κάπου στο 1903 η τελική
μορφή του ποιήματος – η μεταμόρφωση, η αλλαγή, η ποιητική ωρίμανση είναι εκπληκτική. Ιδού..

Φωνές
Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες
εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι
για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους…

Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε·
κάποτε μες στην σκέψη τες ακούει το μυαλό.
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Και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν
ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας —
σα μουσική, την νύχτα, μακρινή, που σβήνει…
Είναι πλέον ο γνωστός Καβάφης σε ένα από τα καλύτερά του ποιήματα. Η ποιητική άσκηση που
κράτησε χρόνια έφτασε σε αποτέλεσμα λαμπρό, εδώ πια τίποτε δεν είναι τυχαίο στη γλώσσα, σε
επιλογή λέξεων, στην ίδια την στίξη. Σωστά το σημειώνει ο Αποστολίδης (ό.π.) για τον τελευταίο
στίχο και την τοποθέτηση κόμματος μετά από κάθε λέξη: «σα μουσική, τη νύχτα, μακρινή, που
σβήνει..». Εάν το απαγγείλετε ή το διαβάσετε σωστά, (σεβόμενοι την στίξη), η φωνή θα πρέπει να
κυματίσει σε φθίνοντα τόνο, ο ρυθμός να γίνει πιο αργός μετά από κάθε κόμμα, ώσπου σχεδόν να
σβήσει, έτσι όπως σβήνει η θύμηση, η θολή ανάμνηση, το ίδιο το ποίημα… Έξοχο.
Τελευταία σημείωση πριν περάσουμε στα ίδια τα ποιήματα.
Η ποιότητα στην ποίηση είναι συνήθως αντιστρόφως
ανάλογη με την απήχηση στην εποχή της. Βεβαίως
είναι άχρονη, βεβαίως είναι άτοπη και οι πρώτες αντιδράσεις ελάχιστη σημασία έχουν στην διαρκή επιρροή της, αλλά οπωσδήποτε επιδρούν στην ανάγνωση της ιστορίας, στο αξιακό σύστημα της λογοτεχνίας, κάποτε και στην ψυχοσύνθεση των ίδιων των
ποιητών. Καβάφης και Καρυωτάκης αποτελούν τις
πιο σημαντικές τομές στην ποιητική ιστορία του τόπου κι όμως είναι αυτοί ακριβώς που το έργο τους
δέχθηκε την πιο σκληρή, την πιο απόλυτη, την πιο
έντονη κριτική. Γράφω κριτική, μα θάπρεπε να πώ
καλύτερα συνολική άρνηση ακόμη και της ποιητικής
τους ικανότητας. Δεν είναι μόνο η γενιά του 1880
(Παλαμάς και λοιποί), που ένοιωσε να απειλείται από
ποίηση πρωτοπόρο, μη κατανοητή σε φόρμα και περιεχόμενο. Εκεί θα μπορούσαμε να είμαστε επιεικείς
και να αποδεχθούμε μία κάποια αδυναμία από λογοτέχνες παλαιάς τεχνικής και ορισμένων αντιλήψεων.
Το λυπηρό είναι πώς η σφοδρότερη κριτική προήλθε από εκείνους που ευαγγελίζονταν την αλλαγή
και την επανάσταση στην λογοτεχνία. Αυτοί στάθηκαν οι πλέον λυσσώδεις αρνητές, αυτοί πολέμησαν με κάθε τρόπο τον Καβάφη, σε βαθμό τόσο υπερβολικό που σήμερα προκαλεί γέλωτα και πικρία μαζί. Όλοι μας έχουμε αστοχήσει σε κρίσεις, όλοι μας έχουμε υποτιμήσει πολλές φορές ποιητικές φωνές που έδωσαν σε βάθος χρόνου αξιόλογες ποιότητες, αυτός είναι και ο λόγος που ένας
κριτικός ή ομότεχνος των λογοτεχνών θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε κρίσεις και επικρίσεις. Από το σημείο όμως αυτό έως την παντελή περιφρόνηση και την άρνηση κάθε ποιητικής αξίας σε έναν ποιητή όπως ο Καβάφης, υπάρχει μία τεράστια απόσταση που υποψιάζει για ιδιοτέλειες
εντελώς ξένες με την λογοτεχνία. Δεν θα ξοδέψω εδώ χώρο με όλα εκείνα τα ονόματα που πρωτο-
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στάτησαν στην πολεμική αυτή, τα γράφω όλα αυτά σε άλλα κείμενα. Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να αναζητήσει κριτικές τού Ψυχάρη, του Κορδάτου, του Θεοτοκά, του Βλαστού και πολλών
άλλων, που ο καθείς για δικούς του λόγους, (φανατισμός για την γλώσσα, κομματικός φανατισμός, ακόμη
και έλλειψη βασικών λογοτεχνικών κριτηρίων), φρόντισε να στολίσει τον Καβάφη με τα πιο απαξιωτικά
και πιο προσβλητικά επίθετα. Κι αν σήμερα γελάμε με τον χαρακτηρισμό για τον Καβάφη από
τον Ψυχάρη, ( «..καραγκιόζης της Δημοτικής») (1924) ή την μαρξιστική πρόβλεψη του Κορδάτου, (ποιήματα που «θα ταφούν στην κοπριά της ιστορίας»), είναι καλό να συλλογιστούμε την
επίδραση κάθε ακρότητας και κάθε φανατισμού. Αναμφίβολα ο Καβάφης, παρά το βρετανικό του
φλέγμα, διόλου ανεπηρέαστος δεν έμεινε από όλη αυτή την κριτική και σε κάποια ποιήματά του
είναι μάλλον σαφές πως αυτή η πικρία αποτυπώνεται υπαινικτικά. Βεβαίως για να είμαστε δίκαιοι
υπήρξαν και φωνές συμπαθείας, όπως ο Άγρας και ο Λαπαθιώτης ή φωνές που στάθηκαν ψύχραιμα από την αρχή μπροστά στο Καβαφικό έργο, όπως ο Ξενόπουλος, αλλά και ανθολόγοι όπως ο
Ηρακλής Αποστολίδης που παρά την αντίδραση επέμεναν στην δημοσίευση ποιημάτων. Όμως
ήσαν μία μικρή μειονότητα – θα χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια για να αρχίσει να αναγνωρίζεται η αξία του Καβάφη, αναγνώριση όμως που κατά την γνώμη μου ποτέ δεν έφτασε (ακόμη και
σήμερα) στην πλήρη και ουσιαστική αποδοχή.
Ας τελειώσει εδώ αυτή η μακρά εισαγωγή με μία γνώμη απολύτως προσωπική. Έχω συζητήσει πολύ για Καβάφη με απλούς ανθρώπους που αγαπούν την λογοτεχνία, φοιτητές, φιλολόγους, καθηγητές, καθημερινούς ανθρώπους που θέλουν να έβρουν τρόπο να προσεγγίσουν την καλή, την σημαντική ποίηση. Υπάρχουν εκείνοι που δέχονται τους Καβαφικούς στίχους σαν έτοιμοι από καιρό και
βρίσκουν στον Αλεξανδρινό ποιητή ένα νέο παράθυρο, ένα φως που αγνοούσαν. Υπάρχουν και οι
άλλοι, εκείνοι που δυστροπούν, όχι τόσο για το ύφος ή την γλώσσα, (δύσκολα και τα δύο, απαιτητικά..), όσο για την μελαγχολία του στίχου, την μεγάλη της εσωστρέφεια, την απαίτηση για στοχασμό και σκέψη. Το επίθετο «παρακμιακός» συνοδεύει τον Καβάφη έως τα σήμερα, για να μην μιλήσουμε για τον Καρυωτάκη ή τον Λαπαθιώτη. Νομίζω όμως τούτο: Εκείνο που κάποιοι ονομάζουν μελαγχολία, δεν είναι όπως λανθασμένα πιστεύουν μία στάση αισθητική, μία επιτηδευμένη και κάπως ψεύτικη στάση απέναντι στην ζωή, στην ύπαρξη την ίδια. Βεβαίως υπάρχουν και
εκείνοι οι ποιητές, (συνήθως ρηχοί και μιμητές), που θεωρούν ότι η θανατοφιλία είναι αυτοσκοπός –
όμως εύκολα αναγνωρίζονται από τον πομπώδη και ψεύτικο στίχο, την έλλειψη βιωματικής γραφής, την αντιγραφή και την μίμηση στην τεχνική. Και από μιμητές στην Ελλάδα, δόξα τω θεώ, αφθονούμε. Όμως στον Καβάφη η μελαγχολία δεν είναι πόζα, διανόημα, κατασκεύασμα για εκβιασμό του συναισθήματος και της συμπάθειας, είναι το αποτέλεσμα ενός στοχασμού και εμβάθυνσης
στα πιο κρίσιμα, στα πιο καίρια, πιο πυρηνικά ζητήματα της συνείδησης. Το ίδιο έκαμε και ο Καρυωτάκης από άλλους δρόμους, πιο ορμητικός εκείνος, πιο ανυπόμονος, πιο απόλυτος, μπόλιασε
την ποίησή του με αίμα. Και οι περισσότεροι από κείνους που δεν αντέχουν τους δύο αυτούς ποιητές, είναι γιατί κατά βάθος δεν θέλουν να βυθιστούν στα μύχια της συνείδησής τους, δεν επιθυμούν
να διακρίνουν κάτω από την επιφάνεια, πέρα από την κοινωνική σύμβαση. Είναι κατά πολύ ευκολότερο να γράφεις συνέχεια για την χαρά της ζωής, το θεϊκό δώρο της ύπαρξης ή τον έρωτα που
συγκλονίζει και άδει ολημερίς, να προτιμάς ποιητές που αναμασούν κοινοτοπίες και φλυαρούν ακατάπαυστα – αλλά τότε, γιατί οι περισσότεροι σε στιγμές εξομολογητικές ή μέθης γκρινιάζουν,
μελαγχολούν, αγανακτούν και νοιώθουν άδειοι και δυστυχείς; Γιατί, ενώ βιβλιοπωλεία και διαδί-
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κτυο είναι γεμάτα από στίχους και ευφυολογήματα, ουδείς βρίσκει παρηγορία σ’ αυτά, αισθητική
έστω απόλαυση, νέους δρόμους να περπατήσει; Είναι απλά γιατί δεν υπάρχουν νέα ταλέντα και ο
Καβάφης είναι εξαιρετικός μάστορας του στίχου; (Κάθε άλλο, ο Καβάφης αδιαφορεί πολλές φορές για
ρίμες και μετρικούς κανόνες). Λοιπόν, δεν θα απαντήσω τώρα στο ερώτημα, αυτονόητη θα προκύψει
νομίζω η απόκριση, στο τέλος του κειμένου.
Είναι γνωστό ότι τα αναγνωρισμένα (από τον ίδιο τον ποιητή) ποιήματα είναι 154, κανένα άλλο απ’
όσο γνωρίζουμε δεν είχε κρίνει ο ίδιος άξιο να δημοσιευθεί. Παρά ταύτα οι κληρονόμοι και έπειτα
οι αγοραστές του αρχείου του, (άλλη ιστορία κι αυτή!..) τα δημοσίευσαν, είναι τα λεγόμενα
«κρυμμένα», 75 περίπου στον αριθμό, τα «ατελή», σχεδιάσματα (περί τα 30), δηλαδή ανολοκλήρωτα και τα «αποκηρυγμένα» (περίπου 37), μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και οι πρώτες μορφές
ποιημάτων του, όπως εκείνο που διαβάσατε παραπάνω. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο Καβάφης
είχε δίκαιο και τα ανέκδοτα ποιήματά του πολύ απέχουν από την ύστερη ποιότητα. Και, τέλος πάντων, να το δεχθώ ότι πολλές φορές μπορεί να γίνουν κινήσεις και δημοσιεύσεις παρά την θέληση
τού ποιητή, καθώς το έργο του είναι παγκόσμιο και η μελέτη ακόμη και πολύ μέτριων ποιημάτων
μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου. Το αστείο όμως είναι πως δεκάδες κριτικοί
διαμορφώνουν απόψεις και κρίσεις, (όπως εκείνη για την χριστιανοσύνη του Καβάφη), βασισμένοι επάνω ακριβώς σε ποιήματα που ο δημιουργός τους είχε με τρόπο άμεσο ή έμμεσο αρνηθεί. Ας είναι.
Από το σύνολο του έργου του λοιπόν, παρακάτω γίνεται μία επιλογή, προσπαθώντας να διατηρηθεί μία κάποια ισορροπία και να παρουσιαστούν τα αρτιότερα από τα λεγόμενα ιστορικά, προσωπικά, φιλοσοφικά κλπ. Ίσως να φαίνεται επίσης περίεργο που δεν συμπεριλαμβάνουμε πασίγνωστα
ποιήματα, (όπως για παράδειγμα η «Ιθάκη»), όμως από την στιγμή που έπρεπε να γίνει επιλογή, προτιμήσαμε να σχολιάσουμε ορισμένα άλλα, λιγότερο γνωστά, όπου μάλιστα είναι πολύ πιο χρήσιμη
η παράθεση ιστορικών στοιχείων και πληροφοριών για την κατανόησή τους. Ιδιαίτερο ρόλο τέλος
στην επιλογή έπαιξε η αμφισημία ορισμένων ποιημάτων, το διφορούμενο νόημά τους και οι παρανοήσεις που έχουν προκαλέσει. Για τις ιστορικές πηγές και πληροφορίες παρατίθεται βιβλιογραφία
στο τέλος του κειμένου, αλλά βεβαίως οι απόψεις για τον Καβάφη αποτυπώνουν εντελώς υποκειμενικές κρίσεις, δικές μου δηλαδή και των συνεργατών που είχαν την καλοσύνη να βοηθήσουν στο
κείμενο αυτό. Τέλος, ο μονοτονισμός στα ποιήματα αδικεί πολύ την Καβαφική γλώσσα, (ακόμη και
σε επίπεδο αισθητικό), αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά για καθαρά τεχνικούς λόγους. Όπου βρήκαμε κάποιο από τα ποιήματα πολυτονισμένο το χρησιμοποιήσαμε και φυσικά
αναφέρουμε και την πηγή για την δημοσίευσή του.
Ας ξεκινήσουμε κάπως ανορθόδοξα, από τα εύκολα..

Οὐκ ἔγνως
Γιὰ τὲς θρησκευτικὲς μας δοξασίες –
ὁ κοῦφος Ἰουλιανὸς εἶπεν: Ἀνέγνων, ἔγνων,

κατέγνων... Τάχατες μᾶς ἐκμηδένισε
μὲ τὸ κατέγνων του, ὁ γελοιωδέστατος!..
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Τέτοιες ξυπνάδες ὅμως πέραση δὲν ἔχουνε σ᾿ ἐμᾶς
τοὺς χριστιανούς… Ἀνέγνως, ἀλλ᾿ οὐκ ἔγνως· εἰ γὰρ ἔγνως,

οὐκ ἂν κατέγνως ἀπαντήσαμεν ἀμέσως!
(Ποίημα του 1928, πολυτονισμένο το «δανεισθήκαμε» από το http://pheidias.antibaro.gr,
με μικρές διορθώσεις στην στίξη)
Ένα μικρό ποίημα που γέννησε πολλές παρανοήσεις. Πριν από τον σχολιασμό του, λίγες πληροφορίες που θα βοηθήσουν την κατανόησή του. Στην «Εκκλησιαστική ιστορία» του Ερμεία Σωζόμενου, (ιστορικός της χριστιανικής εκκλησίας, το έργο του δίδει πολλές πληροφορίες, βεβαίως
όχι και το υπόδειγμα της αμεροληψίας), παραδίδεται σχηματικά ένας διάλογος ανάμεσα στον
Ιουλιανό (τον παραβάτη) και χριστιανούς επισκόπους, κατά πολλούς με τον ίδιο τον Μέγα Βασίλειο. Παραθέτω το απόσπασμα μεταφρασμένο: «..ο βασιλιάς έγραψε στους πιο διαπρεπείς επι-

σκόπους, το εξής: Διάβασα, κατάλαβα, απέρριψα (ή καταδίκασα)· και εκείνοι του ανταπάντησαν: «διάβασες, αλλά δεν κατάλαβες· γιατί αν καταλάβαινες, δεν θα απέρριπτες».
Για την στάση του Καβάφη απέναντι στον Ιουλιανό, (όπως και για την επιμονή του να τον
«χρησιμοποιεί» στην ποίησή του), θα αναφερθούμε σε επόμενο ποίημα, όμως κάποια πράγματα
μπορούμε να τα διαπιστώσουμε και σ’ αυτούς τους ελάχιστους στίχους. Εάν έχετε την υπομονή να
διαβάσετε κάποιες στοιχειώδεις αναλύσεις στο διαδίκτυο θα διαπιστώσετε μια ευκολία, μια επιπόλαιη ανάγνωση και ερμηνεία. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται με βεβαιότητα ότι στο «Ουκ έγνως»
αποτυπώνεται με σαφήνεια η αντιπάθεια του Καβάφη για τον Ιουλιανό και ότι είναι σαφής η θετική του στάση προς τους χριστιανούς. Για να δούμε.. διαβάστε όσο μπορείτε πιο προσεκτικά, πιο
αργά το ποίημα. Στ’ αλήθεια, ποια αίσθηση, ποια «επίγευση» σας αφήνει;
Δύο στοιχεία έχουν οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις τους μελετητές του Καβάφη σε παρερμηνείες
και παρανοήσεις. Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι ο σαρκασμός, η ειρωνεία. Όμως αυτή η
ειρωνεία! Πόσο διακριτικά χρωματισμένη, πόσο λεπταίσθητη, πόσο διακριτική· θα την ονόμαζε
κανείς υποδόρια σε τέτοιο βαθμό, που σε κάμει να αμφιβάλλεις για την ύπαρξή της, σε κάμει να
απορείς για το σκοπούμενό της! Το δεύτερο στοιχείο είναι εκείνο της ισορροπίας, μιας ισορροπίας τόσο καλά ζυγιασμένης μέσα στο κείμενο που όσες φορές και αν διαβάσεις ένα ποίημα δεν
μπορείς να αντιληφθείς προς ποια πλευρά κλίνει ο συγγραφέας του.
Η σύλληψη σ’ αυτό το μικρό, (ίσως το πιο μικρό Καβαφικό), ποίημα είναι ευφυής. Ο Καβάφης παίρνει έναν υποτιθέμενο διάλογο, (η προέλευσή του δεν είναι βεβαία..), τον παραθέτει αυτούσιο σε γλώσσα, τοποθετεί τα δύο σκέλη του ως κεντρικούς άξονες στις δύο στροφές, ως δύο κεντρικά οστά ενός σκελετού που πρέπει έπειτα να κτίσει. Δείτε τώρα με ποιον τρόπο το κάμει, ποιες λέξεις χρησιμοποιεί και βάζει στο στόμα των χριστιανών: κούφος, γελοιωδέστατος, τέτοιες ξυπνάδες – οι
λέξεις αυτές στην εποχή του Καβάφη ήσαν μάλλον πεζοδρομιακές, χαρακτηριστικές ενός χυδαίου
λίγο ή πολύ λεξιλογίου. Ο ευφυής Καβάφης στήνει όλο τον διάλογο σαν μια κοκορομαχία του
δρόμου και όχι βέβαια σαν έναν ψύχραιμο διάλογο κατά πώς θα άρμοζε σε βασιλείς και επισκόπους. Εμφανής η πρόθεσή του να καταδείξει το χαμηλό επίπεδο της διαμάχης, (το κούφο επίπεδο), την εξάντληση των επιχειρημάτων σε ευφυολογήματα, τον φανατισμό και την αλαζονεία των
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χριστιανών που ήδη από τότε διαφαίνονταν η ολική επικράτησή τους. Πρόκειται για υπόδειγμα
ποιητικής τέχνης, όπου ο ποιητής με ελάχιστες λέξεις μετατρέπει ένα ασήμαντο περιστατικό και
έναν ρηχό διάλογο σε διαχρονικό σύμβολο μισαλλοδοξίας και μετατροπής των ιδεών σε ρητορείες
κενές ουσίας και περιεχομένου. Ο μυημένος στην Καβαφική γλώσσα, (θα έλεγα στο όλον της γλώσσας γενικότερα), αντιλαμβάνεται αμέσως τον σαρκασμό, μόνο και μόνο από την χρήση των λέξεων,
την έπαρση που αποπνέουν και οπωσδήποτε από εκείνο το καταληκτικό: απαντήσαμεν αμέσως!,
δείγμα αυταρέσκειας, (φτηνού συνδικαλισμού θα το λέγαμε σήμερα, όπου σημασία έχει η γρήγορη ατάκα
απέναντι στον αντίπαλο, το κέρδος των εντυπώσεων).
Ξεκίνησα με ένα εύκολο σχετικά ποίημα, για να προχωρήσω πιο ομαλά σε ένα που δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία του, αλλά μας δίδει μία πολλή καλή αφορμή κατανόησης της εμμονής σχεδόν
του Καβάφη με τον Ιουλιανό. Ίσως κάποιοι από εσάς να βρίσκουν τέτοιες αναφορές κάπως ανιαρές, αλλά οπωσδήποτε η ιστορική «αποκρυπτογράφηση» των ποιημάτων, όπως και η ερμηνεία
μιας δύσκολης γλώσσας για τους νεότερους, μάλλον θα βοηθήσει ορισμένους να διαβάσουν με πολύ περισσότερη συμπάθεια και βαθιά γνώση τον δύσκολο (ιστορικό) Καβαφικό στίχο. Πρόκειται
για το ποίημα «Ο Ιουλιανός ορών ολιγωρίαν». Ας το δούμε πρώτα και μαζί κάποιες επεξηγήσεις
για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αρχαιότερες λέξεις..
«Ορών ούν πολλήν μεν ολιγωρίαν ούσαν
ημίν προς τους θεούς…»— λέγει με ύφος σοβαρόν.

Ολιγωρίαν… Μα τι περίμενε λοιπόν;..
Όσο ήθελεν ας έκαμνεν οργάνωση θρησκευτική·
όσο ήθελεν ας έγραφε στον αρχιερέα Γαλατίας,
ή εις άλλους τοιούτους, παροτρύνων κι οδηγών.
Οι φίλοι του δεν ήσαν Χριστιανοίαυτό ήταν θετικόν· μα δεν μπορούσαν κιόλας
να παίζουν σαν κι αυτόνα (τον χριστιανομαθημένο)
με σύστημα καινούριας Εκκλησίας,
αστείον και στην σύλληψη και στην εφαρμογή!..
Έλληνες ήσαν, επί τέλους. Μηδέν άγαν, Aύγουστε!
(ποίημα του 1923, από το kavafis.gr, με λίγες διορθώσεις στην στίξη και ελάχιστες στην ορθογραφία)
Λίγες επεξηγήσεις..
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Μηδέν άγαν: Φράση που αποδίδεται στον Σόλωνα, το άγαν είναι επίρρημα και σημαίνει υπερβολικά, υπέρμετρα, πάρα πολύ και συνεπώς η φράση ολόκληρη: μην κάνετε τίποτα καθ’ υπερβολήν,
στην ουσία της φράση συνώνυμη με το πάν μέτρον άριστον.
Η πρώτη φράση στο ποίημα («Ορών ούν πολλήν μεν ολιγωρίαν ούσαν ημίν προς τους θεούς…», δηλ, «..επειδή λοιπόν βλέπω να υπάρχει σ’ εμάς μεγάλη αδιαφορία προς τους θεούς..»), είναι ακριβής αντιγραφή από επιστολή του Ιουλιανού προς τον αρχιερέα (της εθνικής λατρείας) Θεόδωρο και καταδεικνύει τον εκνευρισμό του για την αδιαφορία των κατοίκων της αυτοκρατορίας απέναντι στις προσπάθειες του για την ανασύσταση της παλιάς θρησκείας. Ο αρχιερέας Γαλατίας που αναφέρεται σε επόμενο στίχο είναι ο Αρσάκιος, επίσης υπέρμαχος της ειδωλολατρίας,
ο Ιουλιανός είχε στείλει και σ’ αυτόν παρόμοια επιστολή.
Η λέξη χριστιανομαθημένος που μπαίνει σε παρένθεση, αποτελεί κλασική Καβαφική ειρωνεία και
αποδεικνύει πώς ο Καβάφης «ξετίναζε» ιστορικές αναφορές, βιογραφίες και κάθε λογής κείμενα για
να φτάσει σε βαθιά γνώση της εποχής και ιδιαίτερα σε ολοκληρωμένη γνώση της εποχής του Ιουλιανού. Για τον μοιραίο αυτόν αυτοκράτορα υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά εδώ ας κρατήσουμε το γεγονός ότι πράγματι ήταν «χριστιανομαθημένος», στα παιδικά του χρόνια έλαβε βαθιά
χριστιανική παιδεία και έγινε άριστος γνώστης των ευαγγελίων και του χριστιανικού λατρευτικού.
Είναι αδύνατο στα όρια ενός, έστω και μεγάλου άρθρου, να παρουσιάσω αναλυτικά
τις θρησκευτικές αντιλήψεις και διαμάχες
του Ιουλιανού και έτσι σημειώνω απλά εκείνα που ενδιαφέρουν εδώ για την κατανόηση
της Καβαφικής στάσης. Ο Φλαύδιος
Κλαύδιος Ιουλιανός λοιπόν, ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και παρόλο
που υπάρχει πλήθος στοιχείων για την ανατροφή του και την μετέπειτα πορεία του, οι
ιστορικοί διαφωνούν συχνά για τις αιτίες
που μετέστρεψαν τον «χριστιανομαθημένο»
αυτοκράτορα σε πολέμιο του χριστιανισμού. Πάντως δεν αμφισβητείται η πλατειά
παιδεία του όπως και οι στρατιωτικές του
ικανότητες. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτά
που μας ενδιαφέρουν εδώ, αλλά ο τρόπος, η
μέθοδος που επέλεξε για να αναβιώσει την εθνική λατρεία. Ακριβώς επειδή ο Ιουλιανός ήταν βαθύς
γνώστης της χριστιανικής εκκλησίας, (προσέξτε, της εκκλησίας περισσότερο και λιγότερο της πνευματικής
της ουσίας), κατάλαβε πολύ γρήγορα την δύναμή της, τους λόγους για τους οποίους γοήτευε όλο
και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού· συνέλαβε με άλλα λόγια πολύ γρήγορα ότι το σημείο
κλειδί ήταν η ηθική υπεροχή της νέας θρησκείας, απέναντι σε έναν παλιό κόσμο που σιγά σιγά κατέρρεε παρηκμασμένος, έχοντας ολοκληρώσει τον ιστορικό και πνευματικό του κύκλο.
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Στο σημείο αυτό λοιπόν ο Ιουλιανός συλλαμβάνει την ιδέα, (ιδιοφυή κατά τα άλλα, πλήν όμως εκ των
προτέρων καταδικασμένη εκεί που είχαν φτάσει τα πράγματα στην αυτοκρατορία..), μιας ηθικής μετάγγισης. Βλέποντας δηλαδή πόσο γοήτευαν οι διακηρύξεις αγάπης των χριστιανών, η άκαμπτη ηθική
τους, ο λιτός βίος τους, θα προσπαθήσει να μπολιάσει την αρχαία λατρεία με παρόμοια χαρακτηριστικά, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να αφαιρέσει από τον χριστιανισμό το ηθικό πλεονέκτημα. Ξεκινά προσπάθειες αναβίωσης τελετών και συντάσσει διατάγματα και επιστολές προς
ειδωλολάτρες ιερείς με αυστηρές συστάσεις: Προτρέπει, (ακριβέστερα διατάσσει), νηστείες, εξαντλητικές προσευχές, άμεμπτο προσωπικό βίο μακριά από χαρές και διασκεδάσεις, λαμπρότερες τελετές, αποχή από ηδονές, φιλανθρωπίες, (όπου οι χριστιανοί πρωτοστατούσαν και κέρδιζαν συμπάθειες στον πληθυσμό. Ο
δυσνόητος για έναν αμύητο
στίχος στο ποίημα «..με σύ-

στημα καινούριας εκκλησίας..», δηλώνει αυτήν ακριβώς την προσπάθεια ανάμιξης των θρησκειών). Επίσκοποι και φανατικοί χριστιανοί
αντιλαμβάνονται γρήγορα τον
κίνδυνο, την πονηρία του αυτοκράτορα, καταλαβαίνουν
τον κίνδυνο να χάσουν την
πρωτοτυπία τους, την πρωτογένειά τους – αυτό εξηγεί σε
μεγάλο βαθμό και το μεγάλο
μίσος που γεννιέται ενάντια
στον Ιουλιανό και που εύστοχα αποτυπώνεται στην Καβαφική ποίηση. Από την άλλη
βέβαια αντιδρούν και οι ειδωλολάτρες και δυσανασχετούν
με αυτά τα καμώματα που αλλοιώνουν το λατρευτικό τους.
Μπορείτε ίσως τώρα να αντιληφθείτε καθαρότερα την στάση του Καβάφη απέναντι στον Ιουλιανό
και γιατί τον επέλεξε πρωταγωνιστή και σύμβολο σε τουλάχιστον δώδεκα ποιήματά του – άλλα
δημοσιευμένα και άλλα ατελή σε επίπεδο σχεδιασμάτων. Εάν, για τον Καβάφη, υπήρχε μία γοητεία στην αρχαιοελληνική περίοδο, εάν υπήρχαν στοιχεία που τον ενθουσίαζαν, ήσαν ακριβώς εκείνα της ελευθερίας στην συνείδηση, της ανεξιθρησκίας, της λατρείας του ωραίου, της απόλυτης παράδοσης στο κάλλος της σάρκας και του πνεύματος – και προς τούτα ο Καβάφης είναι
ελληνικός ή αν θέλετε ελληνιστικός, καθώς πολλά από αυτά διαχύθηκαν και επιβίωσαν στην πανσπερμία της ελληνιστικής εποχής, ακόμη και στην αγαπημένη του Αλεξάνδρεια. Διαβλέπει ο Καβάφης ότι οι προσπάθειες του Ιουλιανού δεν υπερασπίζονται αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, δεν
υποκινούνται από έναν θαυμασμό προς τον «ελεύθερον βίον» και την ανοχή στο διαφορετικό, αλλά
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ακριβώς το αντίθετο: ο Ιουλιανός επιδιώκει να στεγνώσει το ελληνικό πνεύμα από κάθε πνευματική και σωματική ελευθερία, προσπαθεί να το χωρέσει μέσα στο ασφυκτικό κοστούμι μιας
τυπικής (υποκριτικής) χριστιανικής ηθικής.
Ιδού λοιπόν, γιατί ο λάτρης του ωραίου Καβάφης στέκεται τόσο κριτικά απέναντι στον Ιουλιανό,
ιδιαίτερα σ΄ αυτό το ποίημα, καθώς στις προσπάθειές του δεν βλέπει τίποτε άλλο από την άλλη
όψη ενός χριστιανικού πουριτανισμού. Και βέβαια ο τελευταίος στίχος: «Έλληνες ήσαν, επί τέλους. Μηδέν άγαν, Αύγουστε!», οπωσδήποτε δεν δηλοί αρχαιολαγνεία του Καβάφη κατά πως
άσχετοι αρθρογράφοι υποστηρίζουν με περισσή επιπολαιότητα. Υπενθύμιση είναι από τον ποιητή
του ελεύθερου πνεύματος, εκείνου που ισορροπεί στο μέτρο (μηδέν άγαν) και πνίγεται μέσα σε
πουριτανισμούς, οργανώσεις και συστήματα μιας ηθικής της αμαρτίας. Βεβαίως τόσο στα ποιήματα με τον Ιουλιανό, όσο και σε αρκετά άλλα, (καλύτερο όλων ο Μύρης που θα δούμε πιο κάτω), ο Καβάφης δεν παραλείπει την κριτική και προς τους χριστιανούς, λίγο ή πολύ για τους ίδιους λόγους.
Μια τελευταία πινελιά και αυθαίρετη προσωπική άποψη. Το «Ο Ιουλιανός ορών ολιγωρίαν», είναι
από τα λίγα «ιστορικά» ποιήματα του Καβάφη, οπού η ειρωνεία και σαρκασμός περιορίζονται στο
ελάχιστο, εάν εξαιρέσουμε εκείνο το «χριστιανομαθημένος» στην παρένθεση. Από τα λίγα επίσης
ποιήματα που ο τελευταίος στίχος δεν είναι περιπαικτικός, διφορούμενος – κάτι που με κάνει να
πιστεύω ότι απηχεί στο ακέραιο τις απόψεις του ποιητή και πως εκείνο το μηδέν άγαν είναι μία
κραυγή που δεν στρέφεται μόνο στο παρελθόν, αλλά κυρίως στο μέλλον, στην αγωνία του να διατηρηθεί, (πρωτίστως στην Αλεξάνδρεια, αλλά οπωσδήποτε και ευρύτερα), αυτός ο συγχρωτισμός (που τον
γοήτευε τόσο), θρησκειών, ιδεών, γλωσσών – με άλλα λόγια η συμβίωση και αλληλεπίδραση πολιτισμών κάθε καταγωγής και ποιότητας.
Ωραία, ξαναδείτε τώρα το ποίημα με φόντο όλον αυτόν τον ιστορικό και ιδεολογικό καμβά. Είναι
στ’ αλήθεια τόσο ακατανόητο, τόσο δύστροπο, τόσο δύσκολο να μεταδοθεί ακόμη και μέσα από
μία εκπαιδευτική διαδικασία; Κυρίως όμως δείτε πόση προσπάθεια, πόση γνώση, πόσος κόπος
πίσω από ένα ολιγόστιχο ποίημα! Και σκεφθείτε ότι, όπως ήδη είπαμε, δεν είναι ούτε το αρμονικότερο ούτε το πιο ολοκληρωμένο της Καβαφικής ποίησης..

Ας αφήσουμε για λίγο την ιστορία και ας περάσουμε σε ένα από τα πιο γνωστά, (και αγαπημένα)
ποιήματα..

Ἡ πόλις
Εἶπες: «Θὰ πάγω σ᾿ ἄλλη γῆ, θὰ πάγω σ᾿ ἄλλη θάλασσα.
Μιὰ πόλις ἄλλη θὰ βρεθεῖ καλλίτερη ἀπὸ αὐτή.
Κάθε προσπάθεια μου μιὰ καταδίκη εἶναι γραφτὴ·
κ᾿ εἴν᾿ ἡ καρδιά μου –σάν νεκρός– θαμμένη.
Ὁ νοῦς μου ὣς πότε μὲς στὸν μαρασμὸν αὐτὸν θὰ μένει;
Ὅπου τὸ μάτι μου γυρίσω, ὅπου κι ἂν δῶ,
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ἐρείπια μαῦρα τῆς ζωῆς μου βλέπω ἐδῶ,
ποὺ τόσα χρόνια πέρασα καὶ ρήμαξα καὶ χάλασα...»

Καινούριους τόπους δὲν θὰ βρεῖς, δὲν θἄβρεις ἄλλες θάλασσες.
Ἡ πόλις θὰ σὲ ἀκολουθεῖ. Στοὺς δρόμους θὰ γυρνᾶς
τοὺς ἴδιους - καὶ στὲς γειτονιὲς τὲς ἴδιες θὰ γερνᾶς·
καὶ μὲς στὰ ἴδια σπίτια αὐτὰ θ᾿ ἀσπρίζεις.
Πάντα στὴν πόλη αὐτὴ θὰ φθάνεις. Γιὰ τὰ ἀλλοῦ –μὴ ἐλπίζης–
δὲν ἔχει πλοῖο γιὰ σέ, δὲν ἔχει ὁδό.
Ἔτσι ποὺ τὴ ζωή σου ρήμαξες ἐδῶ,
στὴν κώχη τούτη τὴν μικρή, σ᾿ ὅλην τὴν γῆ τὴν χάλασες.

(δάνειο από http://pheidias.antibaro.gr με λίγες διορθώσεις)
Ένα από τα κορυφαία του Καβάφη, τα εσώτερα, χωρίς καμία χρήση ιστορικών βοηθημάτων και
παραβολών, ένα ποίημα εξαιρετικό τόσο στην δομή του όσο και στα υπονοούμενα. Ζυγιασμένο
άψογα, (ακόμη και στον αριθμό των στίχων στις δύο στροφές), με έξοχες ομοιοκατάληκτες λέξεις: το
«ελπίζεις» σε πλήρη αντίθεση με το «ασπρίζεις», το «γυρνάς» με το «γερνάς», το «εδώ» με την
«οδό». Κάθε ζεύγος με διαφορετικό τρόπο υποδηλοί την αντίθεση της κίνησης με την ακινησία,
της ελπίδας με τον μαρασμό. Δείτε επίσης εκείνο το «θα σε ακολουθεί», χωρίς έκθλιψη, για να τονίσει ακόμη περισσότερο το αδιέξοδο, το βάρος που ακολουθεί κάθε συνείδηση ανεξάρτητα από
τόπο και χρόνο. Ποίημα πραγματικό διαμάντι δουλεμένο για 16(!) χρόνια, μελετημένο έως και το
τελευταίο σημείο στίξης, θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα ποιητικής τέχνης σε σχολειά και
πανεπιστήμια (λέμε τώρα, πού και πού χρειάζεται και κάποιο χαριτολόγημα…). Για να δούμε λίγο και
την ουσία του, την πρώτη και δεύτερη ανάγνωσή του.
Σε αντίθεση με άλλα του Καβάφη που προαπαιτούν ιστορική και γλωσσική γνώση, «Η πόλις» σε
μία πρώτη ανάγνωση φαντάζει σαφέστατη στα νοήματά της, οι περισσότεροι μάλιστα, και δικαίως,
μεταφράζουν αυτόν τον εσωτερικό Καβαφικό διάλογο ως απόγνωση μπροστά στο πεπρωμένο,
στην φθορά, στην ρουτίνα που καταπνίγει επιθυμίες και συνθλίβει όνειρα. Είναι βεβαίως μία πρώτη, αυθόρμητη ερμηνεία και ενισχύεται από σημειώσεις του ίδιου του Καβάφη, που σε κάποιο σημείωμά του εκφράζει την επιθυμία να κατοικήσει σε πόλη μεγάλη όπως το Λονδίνο. Μέσα σ αυτήν
την ερμηνεία εκείνο το εξαιρετικό (και παροιμιώδες πια) «δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό» αναγορεύεται σε σύμβολο διαχρονικό του αδιεξόδου, του ανέλπιδου, της μη διαφυγής όσο κι αν κάποιος προσπαθεί – στο τέλος η φθορά θα κατανικήσει, πρόσκαιρη θα είναι η απόδραση.
Αυτή είναι βεβαίως μία ανάγνωση. Όμως, δεν ξέρω γιατί, σαν πρωτοδιάβασα το ποίημα αυτό,
(πότε άραγε; επέρασαν δεκαετίες, μα η αίσθηση είναι πάντα το ίδιο έντονη..), μια άλλη εικόνα, μια άλλη
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ερμηνεία ίσως περισσότερο τρομακτική εβγήκε μπρός μου, θα προσπαθήσω να την μεταφέρω, αλλά ο γραπτός λόγος κάποτε υστερεί μπροστά στον προφορικό που μπορεί και αποδίδει χρωματισμούς και συναισθήματα..
Όταν κάποιος διαβάζει προσεκτικά ένα καλό ποίημα, (και ιδιαίτερα Καβάφη), υπάρχουν λέξεις και
φράσεις που βγαίνουν από το κείμενο με τρόπο τρισδιάστατο, ( λέξεις κλειδιά τις ονομάζω) και
είναι εκείνες που συνήθως νοηματοδοτούν την ανάγνωση. Στο συγκεκριμένο κείμενο η πρώτη
ένταση, η πρώτη πρόσληψη ήταν συγκεκριμένη: «η πόλις θα σε ακολουθεί», «πάντα στην πόλη
αυτή θα φθάνεις» και βέβαια το καταληκτικό «στην κώχη τούτη την μικρή, σ’ όλην την γή την
χάλασες». Κατά έναν περίεργο τρόπο αυτοί οι στίχοι υπερβαίνουν την γεωγραφία, τον συγκεκριμένο τόπο, την πνιγηρή ατμόσφαιρα της μικρής πόλης (κώχης), το πεπρωμένο με την έννοια που
το είδαμε παραπάνω. Εδώ κατ’ εμέ συντελείται κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ σκοτεινότερο: Η
πόλις είναι πια η συνείδηση η ίδια, εκείνη που (έστω για μία φορά) «μολύνθηκε» από συμβιβασμούς,
πράξεις ανόσιες, ενέργειες μικρόψυχες και ταπεινές, λάθη σημαντικά και ασήμαντα, υποχωρήσεις
ως μη όφειλε. Μία φορά μικρός, για πάντα μικρός. Μπορείς βεβαίως να φύγεις, να ξενιτευθείς, να
απομακρυνθείς από ανθρώπους που ξέρουν, που κρίνουν και επικρίνουν, όμως η πόλις ( η συνείδησή σου) θα σε ακολουθεί παντού, εσύ ξέρεις και αυτό από μόνο του είναι αρκετό, όσο κι αν υποκρίνεσαι πως άλλαξες, εσύ γνωρίζεις, κουβαλάς το στίγμα και στην ουσία ποτέ δεν θα μπορέσεις, (ως παρθένος, ως νέος από την αρχή εκκινών), να συγχωρέσεις τον εαυτό σου, να ξεχάσεις.
Γι αυτό και πάντα στο ίδιο αφετηριακό σημείο θα επιστρέφεις (πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις). Με άλλα λόγια: δεν μπορείς να απαλλαγείς από αποφάσεις αμετάκλητες που πήρες, από λάθη μοιραία που έκανες, από τα ναι και τα όχι που είπες. Η παρθενία χάνεται την στιγμή της γέννησης, από την αμαρτία (δηλαδή το σφάλμα) δεν θα απαλλαγείς ποτέ, γιατί το αποτύπωμά της
είναι χαραγμένο ανεξίτηλα στην συνείδησή σου. Μην ξεγελιέσαι με πράγματα πρόσκαιρα, επιφανειακά, ανούσια, μην προσπαθείς να αφήσεις πίσω σου τα χαλάσματα, (ερείπια μαύρα της ζωής
μου βλέπω εδώ..) – τα ερείπια δεν είναι απέναντι, είναι μέσα σου, είναι το φορτίο που πρέπει να
αποδεχθείς για το υπόλοιπο του βίου και νάβρης έναν τρόπο να πορευθείς μαζί του.
Δεν πρόκειται για θεωρία, αλλά για μία ζοφερή επίγνωση της πραγματικότητας, για μία κατάδυση
στα μύχια της ύπαρξης, μία αποδοχή ενός αμετάκλητου πεπρωμένου. Η επίγνωση δηλαδή ότι κανείς δεν είναι απόλυτα γνήσιος με την συνείδησή του, απόλυτα συνεπής με τις επιθυμίες και τα πιστεύω του, (θυμηθείτε την παραβολή: ο πρώτος αναμάρτητος τον λίθον κλπ, κάποτε θα πρέπει να αναγνώσουμε πολύ διαφορετικά τα ευαγγέλια).
Με όποιον τρόπο και αν κατανοήσετε το εξαιρετικό αυτό ποίημα, είναι βέβαιο πως θα έχετε φτάσει, θα έχετε στοχαστεί, επάνω στα πιο κρίσιμα υπαρξιακά ζητήματα – οι προσωπικές απαντήσεις
βεβαίως που θα δώσετε εξαρτώνται από πολλά. Ακόμη και αν δεχθούμε κάποιες ερμηνείες που
σχετίζουν το ποίημα με την Αλεξάνδρεια ή γενικότερα την πνιγηρή ατμόσφαιρα που ένοιωθε γύρω
του ο Καβάφης, οι στίχοι αυτοί δεν παύουν να αποτελούν ποιητικό ορόσημο και αριστουργηματική ποιητική μελέτη οντολογικών προβλημάτων.
Θυμάμαι μια παλιότερη λέξη, σπάνια χρησιμοποιείται πια. Φτωχοδιάβολος. Ο άνθρωπος που καταδιώκεται διαρκώς από ένα πανίσχυρο και σχεδόν αόρατο πλέγμα λαθών και αποκλεισμών, όπου
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η κάθε λάθος κίνηση καταδικάζει την επόμενη και όλο προσπαθεί να έβγει από έναν λάκκο σε μια
σισύφεια πορεία, μα πάνω εκεί που ξεγελιέται πως ξέφυγε, μια παλιά καταδίκη, ένα παλιό γραμμάτιο, ένα απλήρωτο χρέος του θυμίζει αυτό που ήταν πάντα: φτωχοδιάβολος ανέκλητα.
Αφήνω με λύπη αυτό το αγαπημένο ποίημα, θα μπορούσαμε να αντλούμε υλικό για ώρες από αυτό. Ας προχωρήσουμε όμως, είναι πολλά τα εξαιρετικά στον Καβάφη..

Στα 200 π.Χ.
Aλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων…

Μπορούμε κάλλιστα να φαντασθούμε
πώς θ’ αδιαφόρησαν παντάπασι στην Σπάρτη
για την επιγραφήν αυτή… Πλην Λακεδαιμονίων,
μα φυσικά!.. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάται
για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν
σαν πολυτίμους υπηρέτας!.. Άλλωστε,
μιά πανελλήνια εκστρατεία χωρίς
Σπαρτιάτη βασιλέα γι’ αρχηγό
δεν θα τους φαίνονταν πολλής περιωπής.
A, βεβαιότατα πλην Λακεδαιμονίων!..

Είναι κι αυτή μια στάσις. Νοιώθεται…

Έτσι, πλην Λακεδαιμονίων στον Γρανικό·
και στην Ισσό μετά· και στην τελειωτική
την μάχη, όπου εσαρώθη ο φοβερός στρατός
που στ’ Άρβηλα συγκέντρωσαν οι Πέρσαι -

που απ’ τ’ Άρβηλα ξεκίνησε για νίκην, κ’ εσαρώθη·

κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν εκστρατεία,
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την νικηφόρα, την περίλαμπρη,
την περιλάλητη, την δοξασμένη
ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμμιά,
την απαράμιλλη - βγήκαμ’ εμείς:
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας!

Εμείς! Οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς,
οι Σελευκείς, κ’ οι πολυάριθμοι
επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας,
κ’ οι εν Μηδία, κ’ οι εν Περσίδι, κι όσοι άλλοι!
Με τες εκτεταμένες επικράτειες,
με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών!
Και την Κοινήν Ελληνική λαλιά
ώς μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ώς τους Ινδούς!

Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα!..
Ποίημα πολύ γνωστό, που ο τελευταίος του στίχος στέκεται παροιμιώδης και χρησιμοποιείται,
(πολλές φορές καταχρηστικά), τις τελευταίες δεκαετίες κατά κόρον. Από τα καλύτερα του Καβάφη,
ωστόσο δεν έλειψαν κ’ εδώ οι πολλαπλές, κάποιες φορές αντιφατικές, ερμηνείες. Πριν θέσουμε
έναν βασικό προβληματισμό, λίγα στοιχεία και πάλι που θα βοηθήσουν τον μη γνώστη της ιστορίας.
Αυτό το «..πλήν Λακεδαιμονίων», είναι φυσικά απόσπασμα από επιγραφή χαραγμένη επάνω σε
300 ασπίδες που ο Αλέξανδρος έστειλε να αναρτηθούν στον Παρθενώνα μετά από την μάχη του
Γρανικού το 334 π.Χ. «Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων..». Κίνηση πολιτική
τού Αλέξανδρου που ήθελε να αναδείξει το πανελλήνιο της εκστρατείας (τις ασπίδες τις στέλνει στην
Αθήνα και όχι στην Πέλλα), αλλά και να υπογραμμίσει την αυτοεξαίρεση των Σπαρτιατών από την
κοινή προσπάθεια. Επιγραφή δηκτική που χρησιμοποιεί ευφυώς ο Καβάφης, θα δούμε παρακάτω
με ποιο σκοπό.

Από τον τίτλο ακόμη γεννάται μία απορία: γιατί 200 π.Χ; την ίδια ακριβώς ημερομηνία χρησιμοποιεί ο Καβάφης και στο ποίημα «Εν μεγάλη Ελληνική Αποικία, 200 π.Χ». και από εκεί μάλλον
είναι σωστό να συμπεράνουμε πως για τον Καβάφη η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την αρχή της
παρακμής του ελληνισμού, τουλάχιστον στην γνωστή μορφή του, οι νίκες των Ρωμαίων στις Κυνός
Κεφαλές και στην Μαγνησία απέχουν ελάχιστα από αυτήν την ημερομηνία και θεωρούνται καθο-
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ριστικές. Είναι μάλλον μία σωστή υπόθεση εάν σκεφθούμε πως ο Καβάφης διυλίζει και τον κώνωπα πριν δημοσιεύσει κάτι. Άλλωστε οι πρώτοι στίχοι από το «Εν μεγάλη Ελληνική Αποικία, 200
π.Χ.», συνηγορούν:
«Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Αποικία
Δεν μένει η ελαχίστη αμφιβολία·»
Το κεφαλαίο στην λέξη Αποικία μπορεί να νοηθεί ως το όλον της ελληνιστικής περιόδου..
Η τελειωτική μάχη κατά των Περσών που αναφέρεται στο ποίημα είναι πιθανότατα εκείνη των
Γαυγαμήλων το 331 π.Χ., ερμηνεία διασταλτική από την αναφορά στα Άρβηλα, μία από τις πιο
σημαντικές πόλεις της περιοχής. Την λέξη Γαυγάμηλα ο ποιητής αποφεύγει να την χρησιμοποιήσει, ο ήχος της δεν είναι και ο πιο ποιητικός.
Η Βακτριανή είναι το έσχατο σημείο επέκταση του ελληνισμού ανατολικά, το σημερινό βόρειο
Αφγανιστάν.
Ο πιο μυστηριώδης στίχος για έναν απλό αναγνώστη μέσα στο ποίημα είναι ο «..με την ποικίλη
δράση των στοχαστικών προσαρμογών..», παρόλα αυτά αποτελεί φράση κλειδί στην κατανόηση
της ποιητικής πρόθεσης και αναδεικνύει την κεντρική πολιτική επιλογή για τις κατακτηθείσες περιοχές. Με άλλα λόγια, ο στίχος αναφέρεται στην συμβίωση πολλών και διαφορετικών πολιτισμών,
Έλληνες, Σύριοι, Αιγύπτιοι, Πέρσες – μόνο που τούτη η αλληλεπίδραση δεν αφέθηκε στην τύχη,
αλλά ούτε και έγινε προσπάθεια εξαφάνισης επί μέρους στοιχείων, όπως για παράδειγμα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εδώ μελετήθηκε και εκπονήθηκε συγκεκριμένο σχέδιο, πραγματοποιήθηκαν
επιλεγμένες κινήσεις σε όλο το φάσμα της οικονομικής και θρησκευτικής ζωής, έτσι ώστε να γίνει
κατορθωτή η συνύπαρξη σε ένα καθεστώς ανοχής, μα και ελεύθερης αλληλεπίδρασης. Φυσικά αυτά δεν σημαίνουν πως δεν υπήρξαν και καταναγκασμοί ή τακτικές καταπίεσης στους κατακτημένους, εκείνο που θέλει να τονίσει ο Καβάφης είναι πως σε κάθε περίπτωση φανερώθηκε η θέληση
να υπάρξουν προσαρμογές, η δράση ήταν ποικίλη γιατί η προσπάθεια αυτή αγκάλιαζε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, (στα σημαντικά και στα ασήμαντα) και βέβαια ήσαν προσαρμογές στοχαστικές, δηλαδή αποτέλεσμα σκέψης και σχεδιασμού.
Είναι εντυπωσιακό ότι σε συνομιλίες που έχω με πολλούς αναγνώστες του «200 π.Χ.», υπάρχει διάχυτη, (αν όχι εδραιωμένη), η εντύπωση πως ο Καβάφης ειρωνεύεται τον ελληνιστικό κόσμο και εκφράζει συμπάθεια για τους Σπαρτιάτες. Και πράγματι αυτή η παρανόηση απλώνεται και σε πολλές
δημοσιεύσεις και αναλύσεις στο διαδίκτυο.
Ας παραβλέψουμε προς στιγμήν το γεγονός πως ο Καβάφης, από ιδιοσυγκρασία και αντίληψη, είναι αστείο να πιστέψουμε πως συμπαθεί κατ ελάχιστον τον δωρικό ρυθμό, την στρατιωτική πειθαρχία, το σκληρό λακωνικό πνεύμα, την καθαρότητα της πόλης – όλα αντίθετα με την ελληνιστική
αντίληψη «των χρωμάτων και των πολιτισμών» που τόσο θαύμαζε (και που εν τέλει υμνεί στο συγκεκριμένο ποίημα). Κλασική Ελλάδα; Μα βεβαίως, εκείνη όμως την ιωνική, του πνεύματος και της ελευθεριότητας, της ηδονής και της φιλοσοφίας, του βίου δίχως σύνορα και περιορισμούς. Για να
δούμε τώρα την δομή του ποιήματος και νομίζω πως έτσι θα καταλάβουμε αρκετά..
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Όσοι παρανοούν το ποίημα, μάλλον το κάμουν από κεκτημένη ταχύτητα μιας ενσωματωμένης
στην ανάγνωσή τους καβαφικής ειρωνείας, μόνο που στο «200 π.Χ.» αυτή η ειρωνεία είναι πολύ
περιορισμένη, σχεδόν ανύπαρκτη. Παρόλο που στόχος τού ποιήματος είναι να απλώσει στην ματιά του αναγνώστη όλο το χωρίς σύνορα πνευματικό μεγαλείο της ελληνιστικής εποχής, ο πάντα
ευγενής και αισθαντικός Καβάφης δεν ημπορεί να αφήσει εντελώς ανυπεράσπιστους τους Σπαρτιάτες που άξαφνα βρέθηκαν δακτυλοδεικτούμενοι με κείνες τις τριακόσιες ασπίδες κρεμασμένες στον
Παρθενώνα – κοιτάξτε όμως την εξαιρετική σύλληψη: η υπεράσπισή τους γίνεται εκ των έσω, μέσα
από την δική τους κοσμοθεωρία, μέσα
από τα δικά τους μάτια. Η πρώτη στροφή δεν απλώνει, δεν μιλά με την φωνή
του αφηγητή, αλλά στην ουσία παραθέτει
τα επιχειρήματα των Σπαρτιατών, αιτιολογεί την στάση τους, (δεν ήσαν οι
Σπαρτιάται για να τους οδηγούν..), ανάγλυφα φαίνεται η αδιαφορία τους απέναντι στην απομόνωση, είναι συνηθισμένοι
αυτοί οι σκληροτράχηλοι σε τέτοιες καταστάσεις, είναι ηγήτορες, καθοδηγητές,
ηγεμονεύουν αποκλειστικώς. Σ’ αυτούς
τους πρώτους δέκα στίχους δεν υπάρχει
ειρωνεία, δεν υπάρχει σαρκασμός, ίσως
κάτι το πομπώδες που όμως ταιριάζει
απόλυτα με το τοπίο και την ιστορία της
Σπάρτης. Κι αμέσως έπειτα έρχεται η
έξοχη φράση: «Είναι κι αυτή μια στάσις.

Νοιώθεται…».
Είναι μία συγκαταβατική στάση, βεβαίως. Όμως για δείτε πόσο καλά ισορροπεί
μέσα στο ποίημα: Κανένα ρήμα που παραπέμπει σε λογική, αλλά «νοιώθεται».. δηλαδή, (εδώ μιλά
πλέον ο ποιητής), την στάση τους δεν την καταλαβαίνω, καλά καλά δεν μπορώ καν να την κατανοήσω, αλλά θα μπορούσα να την νοιώσω, να την προσεγγίσω με τις αισθήσεις και γι αυτό να την ανεχθώ και μάλιστα να την σεβασθώ ως αφοσίωση και πίστη σε μια ιδέα, σε μια ιστορία, σε μια αντίληψη. Όμως.. μέχρι εδώ, τίποτε παραπάνω. Την ίδια στιγμή που τόσο χαμηλόφωνα ο Καβάφης
σχεδόν κρατά ενός λεπτού σιγή από σεβασμό στην ιστορία μιας πόλης, που στο κάτω κάτω χάραξε την δική της προσφορά, την ίδια λοιπόν στιγμή σε πλήρη αντίθεση με την μικρή πλην τιμία
Σπάρτη, ξεκινά να ξετυλίγει το χρονικό το μεγάλο, το περίλαμπρο, το απαράμιλλο! Από τον ενδέκατο στίχο και κάτω θαρρεί κανείς πως παρακολουθεί ένα άλογο που σταδιακά επιταχύνει για να
φτάσει σε καλπασμό, νομίζεις πως ακούς μία συμφωνία που κλιμακούται προς την κορύφωσή της,
τα επίθετα περισσεύουν, (κάτι σπάνιο στον λιτό Καβάφη), νομίζεις πως παρακολουθείς έναν τρελό χορό που μέσα του ανακατεύονται Αλεξανδρινοί, Αντιοχείς, Σύριοι, Πέρσες και όσοι άλλοι! Και
για να μην μείνει καμία αμφιβολία για κείνο που τον ενδιαφέρει γράφει: « και την κοινήν ελληνική
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λαλιά ως μέσα την Βακτριανή την πήγαμεν..», δηλαδή, εντάξει Λάκωνες, μπορείτε να παραμείνετε στην κουκίδα του χάρτη που επιλέξατε, στην περιχαράκωση, στην καθαρότητά σας, όμως εμείς
πια δεν έχωμε χρόνο για περασμένα μεγαλεία και αναφορές στο παρελθόν, είμαστε καινούριος
(πνευματικός) κόσμος μέγας, έχουμε τόσα να σκεφθούμε και να γνωρίσουμε – έ! δεν θα κάτσουμε ν’
ασχοληθούμε με τις γραφικές σας εμμονές..
Δείτε για λίγο την αντιπαράθεση δύο αντιλήψεων, πόσο προσεκτικά παρουσιάζεται στο ποίημα.
Από τα ελάχιστα, (ίσως και το μόνο), που ο Καβάφης γίνεται τόσο ενθουσιώδης και υμνητικός. Χωρίς να αρνείται το παρελθόν, χωρίς να θέλει να συντρίψει (δια του σαρκασμού και της περιφρόνησης),
μια μεγάλη ιστορική διαδρομή.

Θα μπορούσαμε πολλά ακόμη να πούμε γι αυτό το εξαίρετο ποίημα, όπως για παράδειγμα ότι εκτός από τα παραπάνω, από τον στίχο του αναδύεται και ο θεατρικός Καβάφης, εκείνος δηλαδή
που αγαπά πολύ τους τύπους, τις τελετουργίες, τα σύμβολα και τις επισημότητες που σφραγίζουν,
(συμβολοποιούν), μία πραγματικότητα βαθιά πνευματική - όμως είναι μία συζήτηση που αναπόφευκτα θα μας πάει προς το Βυζάντιο και σε προσωπικές απόψεις του Καβάφη, ίσως με κάποια άλλη
ευκαιρία τα δούμε κι αυτά.
Επιστρέφουμε με κάτι πιο χαμηλόφωνο, οπωσδήποτε όμως με ποιότητες μοναδικές..

Ἀπ᾿ τὲς ἐννιά…
Δώδεκα καὶ μισή… γρήγορα πέρασεν ἡ ὥρα
ἀπ᾿ τὲς ἐννιὰ ποὺ ἄναψα τὴν λάμπα,
καὶ κάθισα ἐδῶ. Κάθουμουν χωρὶς νὰ διαβάζω,
καὶ χωρὶς νὰ μιλῶ. (Μέ ποιόνα νὰ μιλήσω

κατάμονος μέσα στὸ σπίτι αὐτό;..)

Τὸ εἴδωλον τοῦ νέου σώματός μου,
ἀπ᾿ τὲς ἐννιὰ ποὺ ἄναψα τὴν λάμπα,
ἦλθε καὶ μὲ ηὗρε, καὶ μὲ θύμισε
κλειστὲς κάμαρες ἀρωματισμένες,
καὶ περασμένην ἡδονή.. – τί τολμηρὴ ἡδονή!
Κ᾿ ἐπίσης μ᾿ ἔφερε στὰ μάτια ἐμπρός,
δρόμους ποὺ τώρα ἔγιναν ἀγνώριστοι,
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κέντρα γεμάτα κίνηση ποὺ τέλεψαν,
καὶ θέατρα καὶ καφενεῖα ποὺ ἦσαν μιὰ φορά…

Τὸ εἴδωλον τοῦ νέου σώματός μου
ἦλθε καὶ μ᾿ ἔφερε καὶ τὰ λυπητερά·
πένθη τῆς οἰκογένειας, χωρισμοί,
αἰσθήματα δικῶν μου..- αἰσθήματα
τῶν πεθαμένων, τόσο λίγο ἐκτιμηθέντα…

Δώδεκα καὶ μισή..- πῶς πέρασεν ἡ ὥρα!..
Δώδεκα καὶ μισή..- πῶς πέρασαν τὰ χρόνια!..

(1917 ή 1918, http://pheidias.antibaro.gr, μικρές αλλαγές στην στίξη)
Θεματικά παρόμοιο με τα κεριά, αλλά πολύ ευρύτερο σε νοήματα, ακόμη πιο προσωπικό, θα
έλεγα ίσως το πιο προσωπικό του Καβάφη, που εδώ σχεδόν αδιαφορεί γι αλληγορίες, γίνεται συγκινητικός, αλλά καθόλου πομπώδης, καθόλου θεατρικός ή υπαινικτικός, σχεδόν ταπεινός. Όπως
σε όλα τα προσωπικά του ποιήματα, έτσι κι εδώ απουσιάζουν ιστορικές αναφορές και γρίφοι και αν
θα θέλαμε να κάμωμε μία δυό διευκρινήσεις θα ήταν ίσως για την μοναξιά του και εκείνα τα
«πένθη της οικογένειας» που αναφέρει λίγο πριν από το τέλος. Για το πρώτο: είναι γνωστό στους
περισσότερους ότι στο σπίτι της περίφημης οδού Λέψιους ο Καβάφης έμεινε μόνος για 25 περίπου
χρόνια. Για το δεύτερο, τα «πένθη της οικογένειας» θα μπορούσαν βεβαίως να αποτελούν μία γενικότερη ποιητική αναφορά προκειμένου να ενισχυθεί συναισθηματικά το ποίημα, αλλά ταυτόχρονα
είναι γεγονός πως ο Καβάφης μέσα σε ένα διάστημα 14 ετών χάνει την μητέρα του και τέσσερα
αδέλφια – απώλειες που οπωσδήποτε άφησαν βαθιά αποτυπώματα και ενέτειναν την μοναξιά και
την απομόνωσή του.
Αν υπάρχει κάτι το θεατρικό στο ποίημα, αυτό είναι το σκηνικό του, το σκοτεινό, το χαμηλοφωτισμένο, που όμως δεν απέχει καθόλου από την πραγματικότητα – γι αυτό επιμένω ότι εδώ ο Καβάφης δεν ενδιαφέρεται να στήσει σκηνικό, χρησιμοποιεί το αληθινό, εκείνο που υπάρχει καθημερινά, (για τους περισσότερους είναι γνωστό πως δεν χρησιμοποιούσε ηλεκτρικό, το δωμάτιο φωτίζονταν πάντα
με κεριά ή λάμπες παλαιάς κοπής και ο ίδιος, ιδιαίτερα όταν είχε επισκέπτες, παρέμενε στις σκιές μισοσβησμένος ως εικόνα..).
Ο φόβος της φθοράς και του θανάτου είναι έντονος στον Καβάφη και αναδύεται από πολλά ποιήματά του, όμως εδώ το βλέμμα είναι ψύχραιμο, δεν υπάρχει γκρίνια ή έντονο παράπονο. Εκείνο
το «Με ποιόνα να μιλήσω κατάμονος…», απλά περιγράφει μία πραγματικότητα που εν πολλοίς
και ο ίδιος επιδίωξε και καταδηλοί την απουσία βαθύτερων σχέσεων, φίλων με πραγματικό ενδια-
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φέρον – ίσως και την πεποίθηση του ποιητή πως δύσκολα βρίσκεται άνθρωπος να τον νοιώσει, να
μοιραστεί με συναίσθηση πραγματική τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τους φόβους του.
Η μνήμη επίσης, οι αναμνήσεις, συνήθως θολές και μισοσβησμένες από την πατίνα του χρόνου,
είναι στοιχεία συχνά στην ποίησή του, όμως εδώ δεν καταφεύγει σε αφαιρέσεις: « Το είδωλον»,
γράφει, του «νέου σώματός μου», το κάποτε δηλαδή νεανικό σώμα έγινε ανάμνηση που δύσκολα
μπορεί ακόμη και να θυμηθεί. Α!, πόσοι και πόσοι δεν το έχουμε νοιώσει αυτό όσο περνούν τα
χρόνια και το σφρίγος, η αντοχή, η επιθυμία η ίδια, εξασθενούν, ατονούν και τα πρώτα σημάδια
της φθοράς εμφανίζονται ανεπαισθήτως κατά την Καβαφική ιδιόλεκτο (όταν γράφεται το ποίημα ο
Καβάφης είναι πάνω από πενήντα, ηλικία που για την εποχή σηματοδοτεί μία αντίστροφη πορεία..). Τότε πια
η ένταση της ηδονής, η μυρωδιά ενός αρώματος, η συγκίνηση από ένα όμορφο σώμα – πόσο είναι
μακρινά, πόσο «τα κέντρα γεμάτα κίνηση… και τα θέατρα, και καφενεία..» όλα εκείνα που ταυτίζονται με νιάτα και αντοχή, πόσο είναι παρελθόν! «Ήσαν» γράφει-και αυτός ο παρατατικός αφορά
βεβαίως τον ίδιο, το σώμα του που ήταν, δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του, εκείνον τον ανέμελα
ριγμένο στην πιο «τολμηρή ηδονή».
Παρόλο που η μνήμη είναι αποσπασματική και κατακερματισμένη, παρόλο που ακόμη και οι τολμηρές ηδονές ούτε ως ανάμνηση δεν μπορούν να λειτουργήσουν – παρόλα αυτά τα δυσάρεστα δεν
ήρθαν ακόμη «στα μάτια εμπρός». Απλά όλα έχουν γίνει παρελθόν, σαν μουσική μακρινή που
σβήνει, για να θυμηθούμε και τις «φωνές» ποίημα παρόμοιας αισθητικής και περιεχομένου.

Έως εδώ η εικόνα είναι βεβαίως θλιβερή, η αίσθηση ενός σώματος ανήμπορου να κινηθεί ορμητικά, παρά ακίνητο κάθεται στο μισοσκόταδο και μόνο δια της μνήμης ακόμη επιζεί – η εικόνα λοιπόν αυτή, ναι είναι θλιβερή, αλλά μέσα στον στίχο, (εντελώς προσωπική εκτίμηση), διακρίνεται μια
συγκατάβαση, μια αποδοχή της φθοράς – καμία εξέγερση, καμία αγανάκτηση για το αναπόφευκτο. Θάλεγα ίσως αντίθετα και μια κρυφή ικανοποίηση πως τουλάχιστον, έστω και σύντομα, έζησε
τα τολμηρά, γνώρισε δρόμους και θέατρα, δεν δείλιασε να βυθιστεί στα δικά του πρότυπα ομορφιάς.
‘Ετσι όμως όπως η μνήμη περιδιαβαίνει από την μία ανάμνηση στην άλλη, έτσι όπως διαχωρισμοί
στο παρελθόν, στον χρόνο, δεν υπάρχουν και όλα συμβιώνουν μέσα στην ίδια ζωή, στην ίδια ακριβώς στιγμή που συμβαίνουν, αναπόφευκτα ο Καβάφης θυμάται και τα λυπητερά, θυμάται όχι εκείνα που έγιναν, (προσέξτε την διαφορά στην ποιότητα, που εξηγεί γιατί τα ονομάζει λυπητερά), αλλά εκείνα
που παραλείφθηκαν, εκείνα που δεν εκτιμήθηκαν, άρα δεν εκφράστηκαν ποτέ. Ω! μα τι να διορθώσεις τώρα, τι να εκτιμήσεις εκ των υστέρων, σε ποιον να δείξεις μεταμέλεια και άλλωστε τι νόημα
θα είχε;
Ο διαχωρισμός ανάμεσα σ’ εκείνα που ήσαν, αλλά τώρα δεν είναι, (πάντως κάποτε οπωσδήποτε υπήρξαν) και σ’ εκείνα που θα μπορούσαν να υπάρξουν, μα έμειναν ανύπαρκτα, είναι τόσο λεπτός που περνά σχεδόν απαρατήρητος στα μάτια ενός αναγνώστη που θα διαβάσει βιαστικά το ποίημα. Κι όμως έχει την σημασία του, καθώς το όλον των αναμνήσεων πια, δηλώνει αμετάκλητη φθορά και τίποτε δεν έχει απομείνει που να λειτουργεί συνδετικά με το σήμερα.
Ποίημα προσωπικό, μα και πραγματικό κέντημα, προσεγμένο στην λεπτομέρειά του όπως συνήθως..
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Από τα κλασικότερα Καβαφικά βεβαίως το τελευταίο δίστιχο, προσφέρει υψηλή αισθητική απόλαυση και έχει επαναληφθεί ποικιλοτρόπως σε αναρίθμητους μιμητές τής ποιητικής του (σημειώστε
την επανάληψη του στίχου, όπου αλλάζει μόνο η τελευταία λέξη. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλους στίχους
που να μιμούνται τόσο τέλεια ένα ρολόι, έναν κούκο που βγαίνει κάθε στο τόσο και μετρά τις ώρες, τις μέρες,
τα χρόνια.. λεπτομέρεια που μόνο με σωστή απαγγελία μπορεί να αναδειχθεί..). Ας προχωρήσουμε..

Ἡ σατραπεία
Τί συμφορά ἐνῶ εἶσαι καμωμένος
γιὰ τὰ ὡραῖα καὶ μεγάλα ἔργα,
ἡ ἄδικη αὐτή σου ἡ τύχη πάντα
ενθάρρυνση κ᾿ ἐπιτυχία νὰ σὲ ἀρνεῖται·
νὰ σ᾿ ἐμποδίζουν εὐτελεῖς συνήθειες,
καὶ μικροπρέπειες, κι ἀδιαφορίες.
Καὶ τί φρικτὴ ἡ μέρα ποὺ ἐνδίδεις ἡ μέρα ποὺ ἀφέθηκες κ᾿ ἐνδίδειςκαὶ φεύγεις ὁδοιπόρος γιὰ τὰ Σοῦσα,
καὶ πηαίνεις στὸν μονάρχην Ἀρταξέρξη,
ποὺ εὐνοϊκὰ σὲ βάζει στὴν Αὐλή του,
καὶ σὲ προσφέρει σατραπεῖες καὶ τέτοια…

Καὶ σὺ τὰ δέχεσαι μὲ ἀπελπισία
αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ δὲν τὰ θέλεις.
Ἄλλα ζητεί ἡ ψυχή σου, γι᾿ ἄλλα κλαίει·
τὸν ἔπαινο τοῦ Δήμου καὶ τῶν Σοφιστῶν,
τὰ δύσκολα καὶ τ᾿ ἀνεκτίμητα εὖγε·
τὴν Ἀγορά, τὸ Θέατρο καὶ τοὺς στεφάνους.
Αὐτὰ, ποῦ θὰ σ᾿ τὰ δώσει ὁ Ἀρταξέρξης,
αὐτὰ, ποῦ θὰ τὰ βρεῖς στὴ σατραπεία·
καὶ τί ζωὴ χωρὶς αὐτὰ θὰ κάμεις;..
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(πιθανόν από το 1903, http://pheidias.antibaro.gr, ελάχιστες αλλαγές σε στίξη)
Παρόλο που δείχνει ιστορικό, κατά το σχόλιο του ίδιου του Καβάφη: «…Το υπονοούμενον

πρόσωπον είναι εντελώς συμβολικόν, το οποίον δέον να παραδεχθώμεν μάλλον ως έναν τεχνίτην ή και επιστήμονα, ακόμη, όστις κατόπιν αποτυχιών και απογοητεύσεων εγκαταλείπει
την τέχνη του και πορεύεται προς τα Σούσα και προς τον Αρταξέρξην, δηλαδή αλλάζει βίον
και ευρίσκει με άλλον τρόπον την χλιδήν (και αυτή μία επιτυχία), η οποία όμως δεν δύναται
να τον ικανοποιήσει..». Βεβαίως μελετητές του έργου που αρέσκονται να αναζητούν απαντήσεις
πέρα από τον ίδιο τον ποιητή, ομιλούν για τον Αλκιβιάδη ή τον Θεμιστοκλή, μα πρώτον δεν έχει
καμία ιδιαίτερη σημασία το πρόσωπο σε ένα ποίημα ολοφάνερα αλληγορικό και δεύτερον, κάποτε
καλό είναι να δεχόμαστε την ερμηνεία εκείνη που προέρχεται από τον ίδιο τον δημιουργό. Μάλιστα η αναφορά του Καβάφη σε επιστήμονα ή τεχνίτη, νομίζω αυτό ακριβώς επιθυμεί να καταδείξει, ότι δηλαδή οι στίχοι εκφράζουν καθολική αλήθεια και αφορούν τον οποιοδήποτε ενδίδει σε
άλλα από εκείνα που ζητά η ψυχή του..
Εάν οπωσδήποτε πρέπει να αναζητήσουμε την σύλληψη της σατραπείας, ε! τότε είναι ολοφάνερο
πως θα πρέπει να στραφούμε στον ίδιο τον Καβάφη και σε όσα ήδη αναφέραμε για το επάγγελμά
του και τις παραχωρήσεις που έπρεπε να κάνει. Υπάρχει μάλιστα και ένα περιστατικό που ο ίδιος
έχει γραπτώς διασώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν, τον επισκέπτεται ένας νεαρός συγγραφέας, πάμπτωχος και άνεργος από δουλειά πληρωμένη και αρχίζει να γκρινιάζει για την βάσανο της τέχνης,
για κείνα που πρέπει να υπομείνει προκειμένου να εκδώσει κάποιο έργο του, για την φτώχεια και
άλλα παρόμοια. Κοιτάζει μάλιστα ο νεαρός με κάποιο φθόνο τα καλά σερβίτσια που σερβίρει ο
υπηρέτης του Καβάφη όπως και κάποια άλλα (προφανώς ακριβά) αντικείμενα στο δωμάτιό του. Ιδού ως άμεση απάντηση το σχόλιο του Καβάφη: «..τι ακριβά που με κόστιζαν εμένα οι μικρές

μου πολυτέλειες. Για να τες αποκτήσω βγήκα απ’ την φυσική μου γραμμή κ’ έγινα ένας κυβερνητικός υπάλληλος (τι γελοίο), και ξοδιάζω και χάνω τόσες πολύτιμες ώρες την ημέρα
(στες οποίες πρέπει να προστεθούν και οι ώρες καμάτου και χαυνώσεως που τες διαδέχονται). Τι ζημιά, τι ζημιά, τι προδοσία».
Κάτω από αυτό το φώς, «η Σατραπεία» λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Αρχικά αποδίδει εξαιρετικά το
προσωπικό βάσανο του ίδιου του Καβάφη που ποτέ δεν ξεπέρασε εκείνη την στιγμή που ενέδωσε
και αφέθηκε να γίνει ένας ασήμαντος δημόσιος υπάλληλος, αντί να δεχθεί κάθε άλλη ταπείνωση
προκειμένου να υπηρετήσει ολοκληρωτικά την τέχνη του. Όμως ο Καβάφης έχει ταλέντο σπάνιο
και ακόμη και όταν γράφει παρακινούμενος από δράμα προσωπικό ή ένα ιστορικό περιστατικό,
μπορεί και μετατρέπει τον στίχο σε αλήθεια πανανθρώπινη που αφορά όμως και τον κάθε αναγνώστη ξεχωριστά. Για να δούμε μερικές λέξεις κλειδιά και θα διαπιστώσετε νομίζω γιατί η σημαντική
ποίηση κάποτε μπορεί να αναζητά μία και μόνη λέξη για χρόνια ολόκληρα..
Πρώτα απ’ όλα ας προσέξουμε πού απευθύνεται ο πρώτος στίχος, σε κείνον που είναι « καμωμένος
για τα ωραία και μεγάλα έργα..». Πολλοί εισπράττουν αυτό το «είσαι καμωμένος» ως άποψη του
υποκειμένου, δηλαδή αρκεί να θεωρείς εσύ πως είσαι καμωμένος, όμως, (ας γίνω λίγο τολμηρός), νομίζω πως εδώ εκφράζεται μία αντικειμενική κρίση και το ποίημα απευθύνεται πρωτίστους στους
ταλαντούχους που χαραμίζουν ένα τάλαντο που αποδεδειγμένα υπάρχει. Θα αναφωνήσουν μερικοί: έλεος, οίκτο, σώνει, όχι άλλος σχολαστικισμός, μα επιτρέψτε μου να επιμείνω: οι απαιτήσεις
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από τον προικισμένο άνθρωπο είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, γιατί αυτός μπορεί αλλά δεν το κάνει, αυτός διαθέτει αλλά δεν χρησιμοποιεί, αυτός χαραμίζει ένα δώρο που υπάρχει ήδη..
Το ποίημα είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί ανάμεσα σε άλλα παρόμοια και το ίδιο άρτια ποιήματα, κατορθώνει να αποτυπώσει με έξοχο στίχο, (δείτε που το ποίημα δεν χωρίζεται σε στροφές, σαν
ανελέητο και συνεχές σφυροκόπημα προς εκείνον που ενέδωσε..), την αγωνία για την δικαίωση του δημιουργού, του οποιουδήποτε δημιουργού· την αντίθεση ανάμεσα στο ασήμαντο (σατραπείες και
άλλα τέτοια.. δείτε την υποτίμηση!) και τον χώρο των ιδεών, της υπαρξιακής αναζήτησης, την επιβεβαίωση για την κατάκτηση του δύσκολου και του απαιτητικού (..τα δύσκολα και τα’ ανεκτίμητα εύγε..).
Σημαντική είναι στο ποίημα και η έννοια του σοφιστή ως κριτή, εκείνου δηλαδή που έχει θέσει υψηλά τον πήχη, δεν σταματά να αναζητά ποιότητες και όποτε σπανίως τις ανακαλύπτει, δεν διστάζει να αποδέχεται και να επιβραβεύει χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικούς περιορισμούς.
«..που ευνοϊκά σε βάζει στην Αυλή του..»: προσέξτε την απαξίωση της δοτής θέσης, της πληρωμένης, εκείνη που προέρχεται από συναλλαγή και όχι ως επιβράβευση μιας πορείας, ενός ανηφορικού δρόμου. Και τέλος μία σπαρακτική κραυγή:
«Αυτά, πού θα τα βρής στην σατραπεία;
Και τι ζωή χωρίς αυτά θα κάμης;..».
Ο ίδιος ο Καβάφης θεωρούσε τον στίχο «η μέρα που αφέθηκες και ενδίδεις» κομβικό μέσα σε ολόκληρο το ποίημα, ακριβώς γιατί εξέφραζε με θαυμαστή λιτότητα μα και ισορροπία τον εθελούσιο συμβιβασμό από την μια και την εγκατάλειψη εκείνων που λαχταρά η ψυχή από την άλλη. Είναι μια αντίφαση πανανθρώπινη και καθημερινή, ένας αγώνας που δίνουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, γι αυτό και το ποίημα τόσο αληθινό και τόσο καθολικά
αποδεκτό, παρόλο που αποτελεί ένα ανελέητο κατηγορώ προς κάθε ελαστική συνείδηση.
Τέλος, ας σβήσουμε μία μικρή παρανόηση. Πολλοί δεν κατανοούν «τα δύσκολα και ανεκτίμητα
εύγε από Δήμο και σοφιστές», πιστεύοντας πώς ο Καβάφης αναφέρεται γενικά στην λαϊκή αποδοχή, στην λαοφιλία, στην δημοφιλία. Όμως η τοποθέτηση των λέξεων «Δήμος», «σοφιστές»,
«αγορά», «θέατρο» και «στεφάνους», δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς παραπέμπει σε θεσμούς και
πρόσωπα που έχουν αναγορευθεί σε σύμβολα ευθυκρισίας και αξιοκρατίας. Όχι τα οποιαδήποτε
εύγε λοιπόν, όχι τα χειροκροτήματα των αδαών και των πληρωμένων, αλλά εκείνα που προέρχονται από την ίδια την τέχνη και τους πιο αυστηρούς αποδέκτες της.
Ένα ποίημα που διαψεύδει όλους εκείνους που πιστεύουν την ποίηση σαν μία διαδικασία απομονωμένη σε έναν γυάλινο κόσμο και ταυτόχρονα κόλαφος για όσους επιπόλαια ξοδεύουν τον λιγοστό, για τον καθένα μας, χρόνο σε ασημαντότητες. Οι τύψεις του Καβάφη για την τέχνη που δεν
υπηρέτησε τόσο πιστά όσο θα μπορούσε, προβάλλονται με τον καλύτερο τρόπο στην σημερινή
εποχή, όπου οι αξίες δύσκολα διακρίνονται και ταλέντα ελπιδοφόρα εξαντλούν τις ποιότητές τους
στο κενό και στην επιφάνεια..
Το τελευταίο ποίημα που θα δούμε σ’ αυτό το πρώτο μέρος, είναι από τα καλύτερα του Καβάφη,
αλλά βαθύτατα ιστορικό και γι αυτό θα χρειαστούν αρκετές διευκρινήσεις..
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Οροφέρνης
Αυτός πού εις το τετράδραχμον επάνω
μοιάζει σαν να χαμογελά το πρόσωπό τουτο έμορφο, λεπτό του πρόσωποαυτός είν’ ο Οροφέρνης Aριαράθου.

Παιδί τον έδιωξαν απ’ την Καππαδοκία,
απ’ το μεγάλο πατρικό παλάτι,
και τον εστείλανε να μεγαλώσει
στην Ιωνία, και να ξεχασθεί στους ξένους.

A, εξαίσιες της Ιωνίας νύχτες,
που άφοβα, κ’ ελληνικά όλως διόλου,
εγνώρισε πλήρη την ηδονή!..
Μες στην καρδιά του, πάντοτε Aσιανός·
αλλά στους τρόπους του και στην λαλιά του Έλλην,
με περουζέδες στολισμένος, ελληνοντυμένος,
το σώμα του με μύρον ιασεμιού ευωδιασμένο,
κι απ’ τους ωραίους της Ιωνίας νέους
ο πιο ωραίος αυτός, ο πιο ιδανικός!

Κατόπι, σαν οι Σύροι στην Καππαδοκία
μπήκαν, και τον εκάμαν βασιλέα,
στην βασιλεία χύθηκεν επάνω

για να χαρεί με νέον τρόπο κάθε μέρα,
για να μαζεύει αρπαχτικά χρυσό κι ασήμι,
και για να ευφραίνεται και να κομπάζει,
βλέποντας πλούτη στοιβαγμένα να γυαλίζουν.
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Όσο για μέριμνα του τόπου, για διοίκηση —
ούτ’ ήξερε τι γένονταν τριγύρω του.

Οι Καππαδόκες γρήγορα τον βγάλαν·
και στην Συρία ξέπεσε, μες στο παλάτι
του Δημητρίου να διασκεδάζει και να οκνεύει…

Μια μέρα, ωστόσο, την πολλήν αργία του
συλλογισμοί ασυνήθιστοι διέκοψαν·
θυμήθηκε που απ’ την μητέρα του Aντιοχίδα,
κι απ’ την παλιάν εκείνη Στρατονίκη,
κι αυτός βαστούσε απ’ την κορώνα της Συρίας,
και Σελευκίδης ήτανε σχεδόν…
Για λίγο βγήκε απ’ την λαγνεία κι απ’ την μέθη,
κι ανίκανα, και μισοζαλισμένος,
κάτι εζήτησε να ραδιουργήσει,
κάτι να κάμει, κάτι να σχεδιάσει,
κι απέτυχεν οικτρά κ’ εξουδενώθη…

Το τέλος του κάπου θα γράφηκε, κ’ εχάθη·
ή ίσως η Ιστορία να το πέρασε,
και, με το δίκιο της, τέτοιο ασήμαντο
πράγμα δεν καταδέχθηκε να το σημειώσει…

Αυτός που εις το τετράδραχμον επάνω
μια χάρη αφήκε απ’ τα ωραία του νειάτα,
απ’ την ποιητική εμορφιά του ένα φως,
μια μνήμη αισθητική αγοριού της Ιωνίας,
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αυτός είν’ ο Οροφέρνης Aριαράθου.
Οι διαμάχες, τα φονικά και οι ραδιουργίες περίσσευαν στους ελληνιστικούς χρόνους και μία λεπτομερής ιστορική αφήγηση θα αγανακτήσει αρκετούς από εσάς, μα θα προσπαθήσω να δώσω μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση των στίχων.
«Παιδί τον έδιωξαν απ’ την Καππαδοκία», γράφει ο Καβάφης για τον Οροφέρνη. Λοιπόν, εν συντομία, η Αντιοχίς, κόρη του Αντίοχου του Μεγάλου παντρεύεται τον Αριαράθη Δ΄ τον Ευσεβή,
βασιλιά της Καππαδοκίας, αλλά τα πρώτα χρόνια κάθε προσπάθεια για τεκνοποίηση άκαρπη.
Φαίνεται πως η Αντιοχίς δεν ήταν και η πλέον αναμάρτητος κορασίς στα νιάτα της, γιατί παρουσίασε στον βασιλιά δύο (μάλλον νόθα) παιδιά, τον Αριαράθη και τον Οροφέρνη. Να όμως που αγαπάει ο θεός τον κλέφτη κ.ά. παρόμοια, και ξάφνου η βασίλισσα αρχίζει να γεννοβολά χωρίς σταματημό και έτσι αναγκάζεται να πει την πάσαν αλήθεια στον βασιλέα, που τού ανέβηκε το αίμα
στο κεφάλι, έπιασε τους ψεύτικους διαδόχους από το σβέρκο και τον μεν Αριαράθη τον έστειλε
στην Ρώμη και τον Οροφέρνη στην Ιωνία, μπας και αποφύγει το σκάνδαλο

«Αυτός που στο τετράδαχμον επάνω.. αυτός είναι ο Οροφέρνης Aριαράθου», έτσι ξεκινά, αλλά
και έτσι καταλήγει το ποίημα. Ο Καβάφης αναφέρεται στα ασημένια τετράδραχμα του Οροφέρνη,
που μάλλον δίκαια θεωρούνται από τα ωραιότερα νομίσματα και πορτραίτα της εποχής.

«Κατόπιν οι Σύροι.. τον εκάμαν βασιλέα», ή αλλιώς η εκδίκηση της ιστορίας. Και εκεί που ο Οροφέρνης βουτηγμένος στα αρώματα, πρωτοστατούσε στις κραιπάλες της Ιωνίας, έρχεται ο Σελευκίδης Δημήτριος Σωτήρ και μέσα από πολλά και διάφορα που δεν μας ενδιαφέρουν εδώ, μπαίνει
στην Καππαδοκία και ανεβάζει στον θρόνο της τον Οροφέρνη, ο οποίος σε σχέση με το δημόσιο
ταμείο στάθηκε ο ορισμός της κατάχρησης και της υπεξαίρεσης.

«Οι Καππαδόκες γρήγορα τον βγάλαν», ελάχιστα κράτησε η βασιλεία του Οροφέρνη που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον θρόνο κυνηγημένος από τον Άτταλο της Περγάμου (χάνει η μάνα το
παιδί αυτήν την περίοδο της παρακμής..) και να καταφύγει στον προστάτη του Δημήτριο στην Αντιόχεια όπου και ζήτησε βοήθεια, κάτι σαν το σημερινοί πολιτικό άσυλο, που ο Δημήτριος αποδέχθηκε, μόνο και μόνο για να έχει στην αυλή του και να ανεμίζει πάνω στα τείχη έναν επίδοξο διάδοχο - πιόνι για την Καππαδοκία.
«θυμήθηκε που.. Σελευκίδης ήτανε σχεδόν..», για τον ειρωνικό στίχο θα πούμε παρακάτω. Σε
ιστορικό επίπεδο, φαίνεται πώς κάποια στιγμή ο Οροφέρνης βαρέθηκε να παίζει με τα άλλα παιδάκια, κάποιοι θα του βάλαν στο μυαλό πώς μπορεί να βασιλέψει και μάλλον ανακατώθηκε σε ανατρεπτικές του Δημήτριου κινήσεις στην Αντιόχεια, (ουδείς χειρότερος εχθρός του ευεργετηθέντος..).
Επειδή όμως και οι τοίχοι έχουν αυτιά, ψυχανεμίζεται την προδοσία ο Δημήτριος και στέλνει τον
Οροφέρνη σε ένα κελί στην Σελεύκεια να κόβει βόλτες στην αυλή δις ημερησίως και να θυμάται τα
παλιά..
«το τέλος του εχάθη..»: πραγματικά η ιστορία αγνοεί τι απέγινε ο Οροφέρνης, μια ακόμη τραγική
ειρωνεία και υπογράμμιση της ασημαντότητάς του. Εικάζεται πως πέθανε στην φυλακή..
Τέλος, οι περουζέδες είναι το ορυκτό τουρκουάζ (ή τυρκουάζ), πολύτιμο και διακοσμητικό από παλιά.
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Λοιπόν, για να δούμε τώρα την ουσία.
Ο «Οροφέρνης» διαθέτει πολλαπλές αναγνώσεις, όπως άλλωστε και τα περισσότερα ποιήματα του
Καβάφη. Εντυπωσιάζει αρχικά η επιμονή του Καβάφη να ασχοληθεί με ένα ασήμαντο πρόσωπο
της ιστορίας, με κάποιον που πρόλαβε να αφήσει το ίχνος του επάνω σε ένα νόμισμα, αλλά πέρα
από αυτό αναδείχθηκε σε σύμβολο ανικανότητας και επιπόλαιου βίου. Όμως..
Αρχικά, το ίδιο το ποίημα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μία γοητευτική ποιητική βιογραφία. Τα ρήματα και γενικότερα οι λέξεις που
χρησιμοποιεί ο Καβάφης είναι
χαρακτηριστικά για την πρόθεσή
του να τονίσει το μηδαμινό μιάς
ύπαρξης που «χύθηκεν επάνω»
στην βασιλεία μόνο και μόνο για
να λεηλατήσει το δημόσιο ταμείο,
για το μόνο που ενδιαφερόταν
ήταν οι «εξαίσιες της Ιωνίας νύχτες»
και στο τέλος, σε μία αποκορύφωση της ανοησίας του, στρέφεται
και ενάντια στον μοναδικό
άνθρωπο που στάθηκε δίπλα του
προστάτης. Ο Καβάφης υπερτονίζει ίσως τα μειονεκτήματα και
την κενότητα του προσώπου για
να φανεί καθαρότερα, εντονότερα
η αντίστιξη: Από την μία η έξοχη
ποιητική ομορφιά, το έμορφο και
λεπτό πρόσωπο, το ιδανικό του
κάλλους που προδιαθέτει για μέλλον λαμπρό κι ελπιδοφόρο· και από την άλλη η παρακμή του
πνεύματος σε πλήρη αντίθεση με την ομορφιά του σώματος, η διάψευση, η πλήρης απογοήτευση
που δηλώνεται με τον κοφτό και ειρωνικό στίχο: «..ούτε ήξερε τι γένονταν τριγύρω του..». Όπως συμβαίνει συνήθως στην Καβαφική ποίηση, ένα ασήμαντο πρόσωπο, μια υποσημείωση της ιστορίας, στα χέρια ενός μεγάλου τεχνίτη μετατρέπεται σε μία εξαιρετική αλληγορία και στην προκείμενη περίπτωση ο Οροφέρνης συμβολοποιεί την σε πολλές περιπτώσεις πλήρη διάσταση
ύλης και πνεύματος, αισθητικής και ουσίας, επιφάνειας και βάθους.
Υπάρχουν βεβαίως και οι αποχρώσεις, εκείνες που προκύπτουν όταν διαβάσει κανείς το ποίημα
προσεκτικά. Σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι φανερός ένας αισθητικός προβληματισμός από έναν
Καβάφη που λατρεύει την ομορφιά και στην προσωπική του ζωή είναι πολλές οι φορές που συγχρωτίζονταν με ανθρώπους κενούς, άψυχους, πρότυπα όμως ωραιότητας και σύμβολα ηδονισμού.
Προσέξτε την τελευταία στροφή
Αυτός που εις το τετράδραχμον επάνω
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μια χάρη αφήκε απ’ τα ωραία του νειάτα,
απ’ την ποιητική εμορφιά του ένα φως,
μια μνήμη αισθητική αγοριού της Ιωνίας,
αυτός είν’ ο Οροφέρνης Aριαράθου.
Ένας μικρός θαυμασμός υποκρύπτεται εδώ, μία αισθητική υπογράμμιση, που αξίζει να υπάρχει
ακόμη και όταν δεν συνοδεύεται από μεγαλείο ψυχής. Σαν να μονολογεί ο Καβάφης: είναι βεβαίως
κρίμα τέτοια ομορφιά να μην ολοκληρούται, να μην δένει αρμονικά με το πνεύμα, αλλά δείτε το
νόμισμα, έχει κι αυτή η ποιητική ομορφιά την αξία και γοητεία της, υπάρχει ως σημείο αναφοράς,
ανακαλεί μία «μνήμη αισθητική..». Δεν είναι τυχαίο που το ποίημα ξεκινά με την αναφορά στο νόμισμα και κλείνει με αυτό, είναι σαν να λέει ο Καβάφης: τα ενδιάμεσα τίποτε άλλο από απλή πα-

ρένθεση, ένα πυροτέχνημα, ξεχάστε τα, μήτε η ιστορία δεν καταδέχθηκε να τα σημειώσει,
επικεντρωθείτε στην μορφή και αφεθείτε στην γοητεία της. Στην πραγματικότητα είναι ένας
προβληματισμός του Καβάφη για την γοητεία του ασήμαντου, την επιβολή του πρωτόγονου ενστίκτου επάνω στο πνεύμα και μάλιστα με τρόπο επαναληπτικό – είναι γνωστό πως ο ίδιος ο ποιητής επανειλημμένα έπαιρνε την απόφαση να διακόψει τις εξουθενωτικές ηδονιστικές περιπέτειες, μα
κάθε φορά αφήνεται και ενδίδει, κυριευμένος από την ποιητική ομορφιά και την πρωτόγονη επιθυμία.
Και μια τελευταία ανάγνωση καθολικότατου χαρακτήρα, ας αφήσουμε όλα τα παραπάνω στην
άκρη. Εκείνο που ως απόσταγμα απομένει από την ανάγνωση του Οροφέρνη είναι στην ουσία μία
αίσθηση ματαιότητας, ένα πελώριο ερωτηματικό του Καβάφη προς τον ίδιο του τον εαυτό: Πόσο αξίζει ο κόπος, ο πόνος, η προσπάθεια και οι απαντήσεις σε βαθύτατα υπαρξιακά ερωτήματα;
Μήπως η ματαιότητα της φθοράς και του θανάτου δικαιώνει τον κάθε λογής Οροφέρνη και
άλλο δεν είναι η ζωή από ένα πυροτέχνημα, μία ασήμαντη κουκίδα όχι μεγαλύτερη, όχι βαρύτερη από ένα νόμισμα; Σε έναν κύκλο αιώνων τι επηρεάζει περισσότερο, τι επιβιώνει και τελικά: τι είναι αυτό που δικαιώνει την ύπαρξη;

Προσωπικά εκτός από όλα τα παραπάνω, το ποίημα μού αφήνει μία αίσθηση έντονη για την μελαγχολία, την κούραση και την απογοήτευση τού ίδιου του ποιητή για έναν κόσμο που κυριαρχείται από την μαγεία της στιγμής και αρνείται να προχωρήσει στα βαθύτερα , τα ευγενέστερα. Στην
πραγματικότητα είναι ο κρυφός θαυμασμός του διανοούμενου, ενός ανθρώπου που έχει θυσιάσει
πολλά για την τέχνη του, για κείνους που ζούνε κάθε στιγμή και αδιαφορούν επιδεικτικά για τα μεγάλα και τα σημαντικά, για την ιστορία και την δικαίωση της ύπαρξής τους σε έναν κόσμο που δεν
νοιάζεται, δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται… πώς τόλεγε ο Σαρδανάπαλος; Έσθιε, πίνε, αφροδί-

αζε, τα’ άλλα δε ουδέν..
Όπως συνήθως συμβαίνει τα Καβαφικά ποιήματα λειτουργούν σαν βεντάλιες, ξεκινούν από μικρές
και χαριτωμένες εικόνες για να ανοίξουν σταδιακά σε έναν βασανιστικό προβληματισμό για τον
ανθρώπινο βίο, τις αντιφάσεις και τις αγωνίες του, τις ματαιότητες αλλά και την προσπάθεια υπέρβασης ενός (αναπόφευκτου) πεπρωμένου. Αυτός είναι και ένας λόγος που δεν υπάρχει ποιητής τόσο
πρόσφορος για ουσιαστική διδασκαλία στην εκπαίδευση όσο ο Καβάφης.
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Κωνσταντίνος Καβάφης του Πέτρου, στοχασμοί σε επιλεγμένα
(προδημοσιευμένο στο www.tasakos.com)
του Μ.Τασάκου, με την συνεργασία των: Simone Brousseau, Αντιγόνης Ηλιάδη, Γιώργου Καρύπη,
Έλλης Παναγιώτου

Μέρος δεύτερο
Ἀπολείπειν ὁ θεὸς Ἀντώνιον
Σὰν ἔξαφνα, ὥρα μεσάνυχτ᾿ ἀκουσθή
ἀόρατος θίασος νὰ περνᾶ,

μὲ μουσικὲς ἐξαίσιες, μὲ φωνὲς –
τὴν τύχη σου ποὺ ἐνδίδει πιά, τὰ ἔργα σου
ποὺ ἀπέτυχαν, τὰ σχέδια τῆς ζωῆς σου
ποῦ βγῆκαν ὅλα πλάνες, μὴ ἀνωφέλετα θρηνήσης.
Σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρό, σὰ θαρραλέος,
ἀποχαιρέτα την, τὴν Ἀλεξάνδρεια ποὺ φεύγει…
Πρὸ πάντων νὰ μὴ γελασθής, μὴν πεῖς πὼς ἦταν
ἕνα ὄνειρο, πὼς ἀπατήθηκεν ἡ ἀκοή σου·
μάταιες ἐλπίδες τέτοιες μὴν καταδεχθεῖς.
Σὰν ἕτοιμος ἀπὸ καιρό, σὰ θαρραλέος,
σὰν ποὺ ταιριάζει σε ποὺ ἀξιώθηκες μιὰ τέτοια πόλη,
πλησίασε σταθερὰ πρὸς τὸ παράθυρο,
κι ἄκουσε μὲ συγκίνησιν - ἀλλ᾿ ὄχι
μὲ τῶν δειλῶν τὰ παρακάλια καὶ παράποναὡς τελευταία ἀπόλαυσι τοὺς ἤχους,
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τὰ ἐξαίσια ὄργανα τοῦ μυστικοῦ θιάσου,
κι ἀποχαιρέτα την, τὴν Ἀλεξάνδρεια ποὺ χάνεις…

(1911, http://pheidias.antibaro.gr)
Είναι βέβαια στενόχωρο που πρέπει να αφιερώσουμε κάμποσο χώρο στις υποκείμενες ιστορικές
αναφορές και γεγονότα, αλλά πολύ φοβούμαι ότι χωρίς αυτά η πλήρης κατανόηση εκείνου του
«αποχαιρέτα την, τήν Αλεξάνδρεια που χάνεις…», είναι αδύνατη ή ατελής.
Είναι πολλοί εκείνοι οι άτυχοι της ζωής - ακόμη και ένα μικρό λάθος σε μια απόφαση, μία άτυχη
επιλογή την κρίσιμη στιγμή, μπορεί να τους στείλει οριστικά και αμετάκλητα στο περιθώριο και να
σφραγίσει τον βίο τους δια παντός. Μα είναι και οι άλλοι, λιγότεροι βεβαίως, που όταν στραβοπατούν, οι μοίρες χαμογελούν με συγκατάβαση και απλώνουν στα πόδια τους γενναιόδωρα και δεύτερη και τρίτη και δέκατη ευκαιρία για να επανορθώσουν, να αναγεννηθούν, να κτίσουν ζωή καινούρια από την αρχή. Ο (Μάρκος) Αντώνιος έζησε συνολικά 53 χρόνια, μα ήσαν αρκετά για την πιο
έντονη ζωή, ανάμεσα σε μάχες, έρωτες και πάθη αβυσσαλέα. Σχετικά αυτοδημιούργητος,
άνθρωπος σκληρός, μα και γενναιόδωρος με τους φίλους του, αυτός ο προστατευόμενος του Ιούλιου Καίσαρα και τιμωρός των δολοφόνων του, έφτασε να πλησιάσει στον θρόνο μιας αυτοκρατορίας, για να τον χάσει την πιο κρίσιμη στιγμή από έναν έρωτα, μία τρέλα, ένα πάθος.
Να τα θυμηθούμε στα γρήγορα. Τριανδρία μετά τον θάνατο του Ιούλιου Καίσαρα, μαζί με τον
Οκτάβιο και τον Λέπιδο, πογκρόμ αμέσως μετά κατά των πολιτικών τους αντιπάλων, (κάπου εκεί
χάθηκε και ο Κικέρων), νίκη λαμπρή κατά των συνωμοτών Βρούτου και Κάσσιου, έπειτα διαμοιρασμός των εδαφών – στον Αντώνιο θα τύχει η Ανατολή. Εδάφη πλούσια, σαγηνευτικά και μυστηριώδη. Ο Αντώνιος θα ξεκινήσει για την Αίγυπτο με σκοπό μια τιμωρία, (η Κλεοπάτρα είχε βοηθήσει
τον Κάσσιο), μα θα βρει ένα πάθος που δεν θα εγκαταλείψει ποτέ. Δέκα χρόνια (41 – 30 π.Χ) θα
ζήσουν (με κάποιο διάλλειμα..) με την Κλεοπάτρα κοινή ζωή μέσα σε απίστευτες διονυσιακές κραιπάλες, ο ίδιος άλλωστε αρεσκόταν να ονομάζει τον εαυτό του Νέο Διόνυσο. Στο ενδιάμεσο ο Αντώνιος θα δώσει μάχες, θα οργανώσει εκστρατείες, θα έβρει χρόνο να κάνει παιδιά με τον μεγάλο
του έρωτα, θα ζητήσει διαζύγιο από την νόμιμη Οκταβία, αδελφή του Οκταβιανού. Θα γράψει στα
παλαιότερα των σανδαλίων του το πρωτόκολλο της Ρώμης, θα γιορτάσει τις νίκες του μακριά από
την πρωτεύουσα (μεγίστη προσβολή αυτή για την ιερά οδό των θριάμβων στην Ρώμη!), θα ζήσει στην Αλεξάνδρεια ζωή προκλητική, μπλεγμένη με τα έθιμα και τα λατρευτικά της Ανατολής. Στα δέκα
χρόνια είχε τον καιρό αν ήθελε να φανεί διπλωματικός, να κατευνάσει την συντηρητική σύγκλητο,
να τηρήσει τους τύπους, να διεκδικήσει ακόμη και την αυτοκρατορία. Δεν τόκαμε ή ίσως τόκαμε
λάθος, ας αφήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες για τους ιστορικούς. Όπως και νάχει κάποια στιγμή το
ποτήρι ξεχειλίζει, ο παλιός του σύντροφος Οκταβιανός στρέφεται εναντίον του, είναι η ώρα που
πρέπει να ξεκαθαρισθούν οι λογαριασμοί, τριανδρίες και συγκυριακές συμμαχίες η Ρώμη δεν συμπαθεί, το κράτος είναι τεράστιο και χρειάζεται την πυγμή του ενός ηγέτη. Η σύγκλητος πρέπει να
διαλέξει και διαλέγει τον Οκταβιανό. Εκείνος ο προκλητικός Αντώνιος, ο πότης, ο γυναικάς, ο μη
σεβόμενος τα ήθη των Λατίνων, ήρθε η ώρα να δώσει λογαριασμό – αρκετά γλέντησε στους δρόμους και στα κρεβάτια της Αλεξάνδρειας. Στα 32 π.Χ. ρίπτεται ο κύβος, κηρύσσεται ο πόλεμος
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και επισήμως - οι μοίρες κάποτε γυρνούν την πλάτη σε όσους επιμένουν να κάμουν του κεφαλιού
τους…
Η ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ. και η ήττα του Αντωνίου, (και πάλι από απερισκεψία και επιπολαιότητα..), σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση. Η αρχή του πτώσης, ο Αντώνιος καταφεύγει στην
Αλεξάνδρεια, αντιλαμβάνεται επιτέλους πως το τέλος έχει φτάσει, οι μέρες περνούν αργά, μέχρι
που οι σημαίες του Οκταβιανού εμφανίζονται γύρω από την Αλεξάνδρεια..
Ο Αντώνιος, (μπορούμε ίσως να φαντασθούμε ένα πικρό χαμόγελο την ώρα που έρχεται αντιμέτωπος με την
έσχατη ώρα..), Διόνυσος βέβαια, αλλά και λεοντόκαρδος, προσπαθεί να αποφύγει την σφαγή αθώων,
προτείνει στον Οκταβιανό μια μονομαχία που θα κρίνει την μάχη και τον πόλεμο, ξέρει πώς θα
πεθάνει, μα ελπίζει να πεθάνει για έναν κάποιο σκοπό, ας γλυτώσουν τουλάχιστον οι αγαπημένοι
γύρω του..
Μα, για δείτε τώρα την ζοφερή ατμόσφαιρα, που μας οδηγεί αργά και σκοτεινά στο εξαιρετικό αυτό ποίημα του Καβάφη και ερμηνεύει τον τίτλο του..
Ο Οκταβιανός γελά περιφρονητικά, αγνοεί την πρόταση του Αντωνίου, σιγά τώρα μην κάθεται να
κονταροχτυπιέται μαζί του, ποιος ο σκοπός άλλωστε; Η νίκη είναι βεβαία.. ο στρατός και το ναυτικό τού Αντωνίου τον έχουν εγκαταλείψει, οι παλιοί του φίλοι στην Ρώμη έχουν εγκαίρως αλλάξει
στρατόπεδο, άνθρωπος δεν έχει μείνει δίπλα του την ύστατη ώρα, ακόμη και η Κλεοπάτρα είναι
απασχολημένη να ψάχνει το πιο κατάλληλο δηλητήριο που θα δώσει έναν ανώδυνο θάνατο την
ώρα που οι λεγεώνες θα περάσουν τα τείχη..
Όλοι τον έχουν εγκαταλείψει, ο κλοιός έχει στενέψει, όσοι έχουν απομείνει στην πόλη είναι σιωπηλοί, βλέπουν την μοίρα τους να πλησιάζει ματοβαμμένη. Ελάχιστες ώρες λοιπόν πριν από τον θάνατο, τα βλέμματα υψώνονται προς τους θεούς, δεν μπορεί, εκείνος ο Διόνυσος που τόσο αγάπησε
ο Αντώνιος, τόσο λάτρεψε και τόσο θέλησε να μοιάσει, ε! δεν μπορεί την δωδεκάτη ώρα κάτι θα
σκαρφιστεί για να σώσει τον αγαπημένο του θνητό. Αλίμονο, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, κάτι σκιές
πλησιάζουν στην πύλη που οδηγεί έξω από την πόλη, μήτε οι θεοί πια δεν στέκουν στο πλευρό
του Αντωνίου.. ιδού πώς περιγράφει την τελευταία αυτή εγκατάλειψη ο Πλούταρχος, ιδού το ατμοσφαιρικό απόσπασμα από τους Βίους του που ενέπνευσε τον Καβάφη. Το παραθέτω στην νεοελληνική..
«..και τότε, σχεδόν μεσάνυχτα, μέσα στην απόλυτη ησυχία και κατήφεια της πόλης που αγωνιούσε για τα μελλούμενα, ήχοι ακούστηκαν ξαφνικά μελωδικοί από διαφορετικά όργανα και μαζί φασαρία από κόσμο, που χόρευαν πηδώντας σαν σάτυροι, σαν να περνούσε ένας θίασος με θόρυβο μεγάλο. Και προχωρούσαν όλοι τους
διασχίζοντας την πόλη προς την πύλη που οδηγούσε στους εχθρούς και εκεί έσβησε η βοή, αφού πριν είχε δυναμώσει πολύ. Και όσοι το ξανασκέφτονταν, βρήκαν πως αυτό ήταν ένα σημάδι πως εγκαταλείπει πια ο θεός
τον Αντώνιο, (απολείπειν ο θεός Αντώνιον), με τον οποίο μάλιστα εκείνος προσπαθούσε να ταιριάζει και
να εξομοιώνεται..».
Έτσι τα περιγράφει ο Πλούταρχος, σχεδόν θεατρικά, μπορούμε να φαντασθούμε την σκηνή - η
νεκρική σιγή, ένας αχός μακρινός για λίγα δευτερόλεπτα από διονυσιακό θίασο, που όμως χάνεται,
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σβήνει κατά την μεριά των εχθρών, ακόμη και ο θεός,
(η ύστατη ελπίδα), έχει εγκαταλείψει πια τον Αντώνιο. Κι
εκείνος το ξέρει πια, άλλη ζωή δεν έχει, αύριο ξημερώνει η τελευταία του μέρα…
Αυτά με τις μεγάλες στιγμές της ιστορίες, για να δούμε
όμως τώρα κάτω από το φώς αυτής της γνώσης αυτό το
εξαιρετικό ποίημα..
Τι ποιητική σύλληψη μέσα από την ιστορία!.. κυρίως
όμως με πόση τέχνη ένα από τα χιλιάδες περιστατικά
μετατρέπεται σε πανανθρώπινη παρότρυνση,
«διδασκαλία», συμβουλή προς κάθε συνείδηση την ώρα
που πρέπει να παραμείνει ορθή· ακόμη και όταν όλα
γύρω καταρρέουν – γιατί σημασία δεν έχει μόνο το πώς
ζεις, αλλά και το πώς πεθαίνεις, πώς δέχεσαι τις συμφορές, πόσο γενναίος και ψύχραιμος θα παραμείνεις την
πιο δραματική στιγμή της ζωής σου. Ποίημα καλύτερο
από τις «Θερμοπύλες», που πραγματεύεται το ίδιο περίπου θέμα, προσφέρει στήριγμα και παρηγοριά σε
όλους εκείνους που επέμεναν μέχρι τέλους με εχθρικούς στρατούς υπεράριθμους απέναντί τους και παρέμειναν εκεί στα τείχη, χωρίς γκρίνιες, παρακάλια, προδοσίες και διπλωματικούς συμβιβασμούς – να αντιμετωπίσουν το τέλος, (και αλίμονο, όχι το
οποιοδήποτε τέλος, μα το στερνό, το απόλυτο..), με αξιοπρέπεια και ανόθευτη συνείδηση..
Ο Καβάφης πολύ έξυπνα παίρνει σχεδόν αυτούσια την εξιστόρηση του Πλούταρχου, αλλά επίσης
ιδιοφυώς αφαιρεί όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να περιορίσουν το ποίημα στο ιστορικό πεδίο και να περιορίσουν το καθολικό μήνυμά του. Ναι, αφαιρεί όλα τα στενά ιστορικά στοιχεία εκτός από ένα, τον ίδιο τον τίτλο. Διατηρεί ακόμη και το αρχικό απαρέμφατο του κειμένου,
ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να το απαλύνει με ένα «απολείπει» ή ακόμη και «εγκαταλείπει». Δεν το
κάμει, ίσως έτσι να το παραθέτει σαν μικρό γρίφο, ξέρει ο Καβάφης πως ελάχιστοι θα συνδυάσουν
τον τίτλο με το περιστατικό, ελάχιστοι θα κατανοήσουν πού παραπέμπει. Και πράγματι. Όσο και
να μιλήσετε με αναγνώστες, ακόμη και με εκείνους που λατρεύουν τον Καβάφη, σπάνια θα συναντήσετε κάποιους με αυτήν την γνώση. Θα ρωτήσετε καλοπροαίρετα: και λοιπόν; Πού κάμει την
διαφορά όλη αυτή η ανάλυση, όταν ακριβώς ο ίδιος ο Καβάφης προσπαθεί να αποσυνδέσει το ποίημα από την ιστορική του καταβολή; Ας απαντήσει ο καθείς με βάση την δική του αναγνωστική
πρόσληψη. Κατανοείτε με τον ίδιο τρόπο το ποίημα τώρα που απλώνεται μπροστά σας η ιστορία;
Συνδυάζετε με τον ίδιο τρόπο τον μυστικό, (τον αποτελούμενο δηλαδή από μυημένους), θίασο που
περνά, με κείνο τον στίχο: «..ως τελευταία απόλαυση του ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θιάσου..»; Μήπως το μήνυμα γίνεται εντονότερο, βαθύτερο και απόλυτο στην έκφρασή του,
τώρα που γνωρίζετε πως αφορά την πιο τραγική, την πιο απέλπιδα ώρα μιας ανθρώπινης συνείδησης; Και σάμπως δεν μπορούμε τώρα πια να εκτιμήσουμε πολύ περισσότερο την ποιητική του
Καβάφη που μέσα από την ιστορία κατορθώνει να αναδείξει ποιότητες και στίχους μοναδικούς; Α!
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όχι, τώρα πια αυτή η συνείδηση που στέκει μπροστά στο παραθύρι κι ακούει για τελευταία φορά
τους ήχους, (την ίδια την ζωή..), δεν είναι μόνη, πίσω της στέκονται σαν σκιές όλοι εκείνοι που δεν
πήδηξαν στην θάλασσα την ώρα που το καράβι πήρε να γέρνει. Τώρα έχει στο πλάι της την απόλυτη δικαίωση της ύπαρξής της και ήσυχη μπορεί να πορευθεί αξιοπρεπώς τον τελευταίο δρόμο…
Κι όμως. Όπως πάντα συμβαίνει με την εξαιρετική ποίηση, έτσι κ’ εδώ, παρά το ότι το ποίημα
κρύβει γρίφους και ζητά γνώση για την πλήρη αποκωδικοποίησή του, κατόρθωσε και πέρασε στον
κόσμο σχεδόν με το αρχικό του νόημα, τον βασικό ποιητικό σκοπό. Για να φτάσει να γίνει ο τελευταίος στίχος παροιμιώδης και συμβολικός του τέλους, περήφανου και σχεδόν δονκιχωτικού..
Δεν πρέπει τέλος να ξεχνάμε πως ο Καβάφης, (το γράψαμε και στο πρώτο μέρος), αρέσει να γίνεται
κάπως θεατρικός, το σκηνικό στην ποίησή του είναι απαραίτητο και θάλεγα πως εκεί οφείλεται και
ένα μεγάλο μέρος από την δύναμή της, την συγκίνηση που προκαλεί, την έξοχη δραματική αποκορύφωσή της. Έχει όμως μεγάλο ενδιαφέρον και σωστά το σημειώνει ο Αποστολίδης στο πολύ καλό βιβλίο του για τον Καβάφη (βλ. βιβλιογραφία), πως επάνω στο ίδιο θέμα υπάρχει και η Καρυωτάκειος εκδοχή, («ένα ξερό δαφνόφυλλο»), εξαίρετος και αυτή, μα απαλλαγμένη από κάθε σκηνικό, στο γνωστό λιτό ύφος όπου δεν περισσεύει λέξη, ποίηση απόλυτα γυμνή και δωρική. Δανείζομαι την παράθεση των δύο ποιημάτων από το ίδιο βιβλίο, οι ομοιότητες είναι πράγματι εκπληκτικές..
Καβάφης

Καρυωτάκης

Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο..
Τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν
όλα πλάνες..

θ’ ανοίξεις το παράθυρο για τελευταία φορά
κι αφού πια τότε θάναι αργά νέες χίμαιρες
να πλάσεις..

Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια..

τη ζωή κοιτάζοντας ήρεμα θα γελάσης..

Όχι δεν πρόκειται για λογοκλοπή. Είναι η κοινή στάση του «θαρραλέου» Καρυωτάκη και του
«δειλού» Καβάφη μπροστά στον θάνατο, τίποτε άλλο από την κοινή στάση της συνείδησής τους
απέναντι στα μεγάλα και τα σημαντικά της ανθρώπινης ύπαρξης..
Το «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» αποτελεί ένα ποιητικό κομψοτέχνημα σε μορφή και περιεχόμενο, που θα συντροφεύει πάντα με τρόπο μοναδικά παρηγορητικό, όσους αποφάσισαν να πορευτούν έναν σκληρό και μοναχικό δρόμο μέχρι το τέλος..
Ας αλλάξουμε, για λίγο, εντελώς ποιητική ατμόσφαιρα..

Ρωτούσε για την ποιότητα…
Ἀπ’ τὸ γραφεῖον ὅπου εἶχε προσληφθή
σὲ θέση ἀσήμαντη καὶ φθηνοπληρωμένη ώς ὀκτώ λίρες τὸ μηνιάτικό του (μὲ τὰ τυχερὰ) -
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βγῆκε σὰν τέλεψεν ἡ ἒρημη δουλειὰ,
ποὺ ὅλο τὸ ἀπόγευμα ἦταν σκυμένος,
βγῆκεν ἡ ὥρα ἑπτά, καὶ περπατοῦσε ἀργὰ
καὶ χάζευε στὸν δρόμο… Ἒμορφος·
κ’ ἐνδιαφέρων - ἒτσι ποὺ ἒδειχνε φθασμένος
στὴν πλήρη του αἰσθησιακήν απόδοση…
(Τὰ εικοσιεννιά τὸν περασμένο μῆνα τὰ εἶχε κλείσει.)

Ἐχάζευε στὸν δρόμο, καὶ στὲς πτωχικὲς
παρόδους ποὺ ωδηγοῦσαν πρὸς τὴν κατοικία του.

Περνώντας ἐμπρὸς σ’ ἓνα μαγαζὶ μικρὸ,

ὅπου πουλιούνταν κάτι πράγματα,
ψεύτικα καὶ φθηνὰ γιὰ ἐργατικούς,
εἶδ’ ἐκεί μέσα ἓνα πρόσωπο, εἶδε μια μορφὴ
ὅπου τὸν ἒσπρωξαν καὶ εἰσῆλθε - καὶ ζητοῦσε
τάχα νὰ δεῖ χρωματιστὰ μαντήλια…

Pωτοῦσε γιὰ τὴν ποιότητα τῶν μαντηλιῶν,
καὶ τί κοστίζουν - μὲ φωνὴ πνιγμένη,
σχεδὸν σβησμένη ἀπ’ τὴν ἐπιθυμία…
Κι ἀνάλογα ἦλθαν ἡ ἀπαντήσεις,
ἀφηρημένες, μὲ φωνὴ χαμηλωμένη,
μὲ ὑπολανθάνουσα συναίνεση…

Ὃλο καὶ κάτι ἒλεγαν γιὰ τὴν πραγμάτεια — ἀλλά
μόνος σκοπός: τὰ χέρια των ν’ ἀγγίζουν
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ἐπάνω ἀπ’ τὰ μαντήλια· νὰ πλησιάζουν
τὰ πρόσωπα, τὰ χείλη σὰν τυχαίως·
μιὰ στιγμιαία στὰ μέλη ἐπαφή…

(Γρήγορα καὶ κρυφά, γιὰ νὰ μὴ νοιώση
ὁ καταστηματάρχης ποὺ στὸ βάθος κάθονταν…)

(1930, http://aristontelos.free.fr)
Ίσως το καλύτερο από τα λεγόμενα ερωτικά του, οπωσδήποτε ένα από τα αρτιότερα συνολικά του
Καβάφη.
Με αφορμή το συγκεκριμένο ποίημα, ας πω δυο λόγια για τα ερωτικά, ομοφυλοφιλικά, ηδονιστικά,
πείτε τα όπως θέλετε, ποιήματα, για τα οποία υπάρχουν αρκετές παρανοήσεις και επιπλέον είναι
πολλές οι φορές που εισπράττονται κυριολεκτικά και μόνον, δίχως να αναλύονται και κάποιοι συμβολισμοί – πάντα απαραίτητοι στον Καβάφη που επιμένει να εξυψώνει την συγκυρία σε συναισθήματα και συμπεράσματα καθολικά και διαχρονικά..

Κάντε μία προσπάθεια, (είναι δύσκολο βέβαια..) να αναγνώσετε το ποίημα λησμονώντας προς στιγμήν τις ερωτικές προτιμήσεις του ποιητή. Δείτε τους στίχους που περιγράφουν την έλξη, τον ερωτισμό, την γοητεία: «..είδ’ εκεί μέσα ένα πρόσωπο, είδε μια μορφή..», «μια στιγμιαία στα μέλη επαφή..». Καμία λέξη προσδιοριστική του φύλλου, καμία συγκεκριμένη αναφορά στο αρσενικό ή
θηλυκό του πόθου. Φυσικά μάλλον δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Καβάφης εκκινεί από εμπειρία
προσωπική, αλλά τι σημασία έχει; Εδώ ο έρωτας και ο πόθος ξεφεύγουν από ετικέτες και κατατάξεις, πουριτανισμούς και κοινωνικές προκαταλήψεις. Όλο το ποίημα απευθύνεται στις αισθήσεις,
στην φαντασίωση, στην ηδονή της στιγμής και μάλιστα εκείνης της στιγμής που είναι υπαινικτική,
φορτισμένη στον ύψιστο βαθμό – σχεδόν νοιώθουμε την βαθύτατη συγκίνηση της χαμηλωμένης
φωνής που δηλώνει «υπολανθάνουσα συγκίνηση..». Σχεδόν ακολουθούμε τον Καβάφη μέσα στο
μαγαζί, ζούμε την ατμόσφαιρα σε ένα περιβάλλον περίπου κατανυκτικό – πόσοι και πόσοι από
εμάς δεν έζησαν παρόμοιο περιστατικό με μία μορφή που τους γοήτευσε στιγμιαία, πόσοι και πόσοι από εμάς δεν υποκρίθηκαν ενδιαφέρον για κάτι, μόνο και μόνο για να θαυμάσουν, (έστω και για
λίγα λεπτά), ένα όμορφο πρόσωπο, ένα χαμόγελο, έναν υπαινιγμό αποδοχής;
Πιθανόν σε άλλες, σημερινές, εποχές ο Καβάφης να ήταν πιο τολμηρός, αλλά ένα ποίημα κρίνεται
πάντα καθ’ εαυτό στην μορφή που παραδόθηκε και όχι αλλοιωμένο από εικασίες και τα «αν» της
ιστορίας. Όσο και αν κάποιοι επιμένουν να ασχολούνται μονότονα με την προσωπική ζωή του ποιητή, είναι παραπάνω από φανερό πως εδώ ο Καβάφης κανέναν ενδιαφέρον δεν έχει να φωτίσει «το
φύλλον του έρωτος» - εκείνο που τον γοητεύει είναι η μαγευτική επιθυμία, η παρόρμηση και η τόλμη που μπορούν να γεννηθούν σχεδόν καταναγκαστικά, («τον έσπρωξαν και εισήλθε», γράφει..)
και κυρίως: εκείνη η συγκίνηση που κάμει τα σώματα και το μυαλό να τρέμουν όταν ο πόθος είναι
απαγορευμένος, όταν λειτουργεί περισσότερο η φαντασίωση και ο υπαινιγμός παρά η πράξη.
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Είναι βέβαια ένα περιστατικό από τα χιλιάδες παρόμοια που συμβαίνουν κάθε μέρα, ίσως όμως
για τους πολύ νεότερους είναι δύσκολη η συναίσθηση, η μετάδοση της συγκίνησης σ αυτό το θεατρικό ποίημα. Σήμερα όλα είναι πιο ελεύθερα, πιο τολμηρά, πιο απροκάλυπτα και γρήγορα. Όμως
κάποτε, σε ένα παρελθόν όχι πολύ μακρινό, όλα κείνα που σήμερα μπορεί να ακούγονται και αστεία, (η στιγμιαία επαφή, οι ψίθυροι, το δήθεν τυχαίο άγγιγμα των χεριών, ο χρωματισμός της φωνής..)
ήσαν απαραίτητα σε ένα φλερτ χρονοβόρο, αλλά και πάλι πολύ γοητευτικό. Δεν ήταν μόνο η απαγόρευση και ο ακραίος συντηρητισμός, ήταν περισσότερο μία μαζοχιστική επιθυμία να διαρκέσει
η στιγμή όσο γίνεται περισσότερο, να απολαύσουμε την αναμονή ως εκεί που δεν πάει άλλο, να
φυλακίσουμε εκείνα τα δευτερόλεπτα που γινόμαστε επιθυμητοί και η φαντασία ελεύθερη πια μπορεί να καλπάσει σε πιο τολμηρά και απαγορευμένα μονοπάτια..
Όσοι ζήσαμε την Ελλάδα και ιδιαίτερα την επαρχία εκεί κάπου στην μεταπολίτευση, μπορούμε
απόλυτα να αντιληφθούμε το «Ρωτούσε για την ποιότητα..» ως έναν ύμνο σε εκείνη την
(απαγορευμένη) έλξη της στιγμής που ανατρέπει την ρουτίνα, φωτίζει μια σκοτεινή διάθεση, γεννάει
την ελπίδα για μια διαφυγή, για μια περιπέτεια. Ένα ύμνος στον έρωτα και στην επιθυμία, ανεξάρτητα από λοιπά χαρακτηριστικά..
Όπως συνήθως συμβαίνει στην Καβαφική ποίηση, μέσα στο ποίημα υπάρχουν επιπλέον ερωτήματα, αγωνίες και προβληματισμοί, προσωπικά αυτές οι «παράπλευρες» αναγνώσεις με γοητεύουν κάποιες φορές περισσότερο και από τον πρωτεύοντα σκοπό του κειμένου. Για παράδειγμα: στο
«Ρωτούσε για την ποιότητα…» έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα αντίστιξη, ας πούμε καλύτερα μία
αντίθεση που γεννά ένα ερωτηματικό, μια αναζήτηση παρόμοια με του τίτλου, σε τέτοιο βαθμό
που είναι να αναρωτιέται κανείς εάν ο Καβάφης δεν τον τοποθέτησε επίτηδες εκεί. Εάν παρατηρήσετε τους πρώτους δεκαπέντε στίχους θα διαπιστώσετε πως περισσεύει η περιγραφή μιας πτωχής
και μίζερης πραγματικότητας: «θέση ασήμαντη και φθηνοπληρωμένη..», «πτωχικές παρόδους..»,
«πράγματα ψεύτικα και φθηνά για εργατικούς..». Περιβάλλον στερημένο, κατοικίες που μπορούμε να τις φανταστούμε ως ανήλιαγα υπόγεια, μισθός που δεν επαρκεί ούτε για τα χρειώδη, καταστήματα για τους ανθρώπους του πιο χαμηλού, του πιο εξευτελιστικού μεροκάματου. Μέσα σ αυτήν την εικόνα πόσο περίεργο δείχνει πράγματι ένας νέος πάμπτωχος να ρωτά για την ποιότητα σε
ένα μέρος που η ποιότητα εξ ορισμού απουσιάζει; Και γενικότερα πόσο ειρωνικό είναι να αναφέρεσαι σε ποιότητες όταν αυτές φαντάζουν τόσο απόμακρες και απρόσιτες για σένα; Μήπως τελικά
διαμαντάκια μπορούν να βρεθούν μέσα στην λάσπη, μήπως τελικά η γνήσια επιθυμία, ο έρωτας, το
πάθος, είναι αυτά που σφραγίζουν ένα περιβάλλον και όχι τα υλικά του μέρη, η νομισματική αποτίμηση; Θέλετε να το τραβήξωμε παραπέρα; Μήπως η ποιότητα ξεκινά από την συνείδηση και το
πνεύμα και με τις δικές της ποιότητες μπολιάζει χώρους και πρόσωπα που υστερούν, που μειονεκτούν; Οι προβληματισμοί αυτοί γρήγορα κυλούν σε οντολογικές αναζητήσεις και όλα αυτά μέσα
από την εξαιρετική παρουσίαση ενός κατά τα άλλα ασήμαντου περιστατικού του δρόμου, μιας φωτογραφίας..
Θάλεγα πως εδώ καταφάσκει ο Καβάφης και μέσα από την προσωπική του απογοήτευση, μέσα σε
ένα περιβάλλον που απαγορεύει την επιθυμία, (δεν έχει σημασία ποια επιθυμία..), προσπαθεί να έβρει
και να καταδείξει έναν δρόμο: την ποιότητα μπορείτε να την έβρετε παντού, ακόμη και όταν το
σύμπαν συνωμοτεί για να την κρύψει, να την πολεμήσει, να την ακυρώσει. Βλέπετε πως ακόμη και
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στα πιο διαφορετικά σε περιεχόμενο ποιήματα του Καβάφη όλα καταλήγουν εκεί, στην ανυποχώρητη δηλαδή στάση του προσώπου, (με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις αδυναμίες του αλλά και το
μεγαλείο του..) μπροστά σε δυνάμεις υπέρτερες και δυσκολίες ανυπέρβλητες. Ας μην ξεχνάμε
άλλωστε πως ο Καβάφης κακίζει πολλές φορές τον εαυτό του για δειλία και αυτό τον οδηγεί να
ασχολείται βαθύτερα με την στάση του ανθρώπου απέναντι σε μια κοινωνία που προσπαθεί να τον
μειώσει και να τον προσαρμόσει στις ηθικές και άλλες επιταγές της..
Το επόμενο ποίημα είναι βεβαίως από τα πλέον γνωστά του και ίσως εκείνο που περισσότερο από
κάθε άλλο χρησιμοποιείται στον καθημερινό λόγο παροιμιωδώς, πολλές φορές βέβαια άστοχα και
με αλλοιωμένο νόημα. Αν έπρεπε κάπως να το χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι είναι από τα λίγα του
Καβάφη που με άνεση θα μπορούσαν να ονομασθούν πολιτικά, με την ευρύτατη οπωσδήποτε
έννοια, εκείνη δηλαδή της σχέσης του προσώπου με την πόλη, την κοινωνία, το σύνολο. Περιμένοντας λοιπόν τους βαρβάρους..

Περιμένοντας τοὺς βαρβάρους
— Τί περιμένουμε στὴν ἀγορὰ συναθροισμένοι;
…Εἶναι οἱ βάρβαροι νὰ φθάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στὴν Σύγκλητο μιὰ τέτοια ἀπραξία;
Τί κάθοντ᾿ οἱ Συγκλητικοὶ καὶ δὲν νομοθετοῦνε;

…Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα…
Τί νόμους πιὰ θὰ κάμουν οἱ Συγκλητικοί;
Οἱ βάρβαροι σὰν ἔλθουν θὰ νομοθετήσουν.

— Γιατί ὁ αὐτοκράτωρ μας τόσο πρωῒ σηκώθη,
καὶ κάθεται στῆς πόλεως τὴν πιὸ μεγάλη πύλη,
στὸν θρόνο ἐπάνω, ἐπίσημος, φορῶντας τὴν κορῶνα;

…Γιατί οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα.
Κι ὁ αὐτοκράτωρ περιμένει νὰ δεχθεῖ
τὸν ἀρχηγό τους… Μάλιστα ἑτοίμασε
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γιὰ νὰ τὸν δώσει μιὰ περγαμηνή… Ἐκεῖ
τὸν ἔγραψε τίτλους πολλοὺς κι ὀνόματα…

— Γιατί οἱ δυό μας ὕπατοι κ᾿ οἱ πραίτορες ἐβγῆκαν
σήμερα μὲ τὲς κόκκινες, τὲς κεντημένες τόγες;
Γιατί βραχιόλια φόρεσαν μὲ τόσους ἀμεθύστους,
καὶ δαχτυλίδια μὲ λαμπρὰ γυαλιστερὰ σμαράγδια;
Γιατί νὰ πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ᾿ ἀσήμια καὶ μαλάματα ἔκτακτα σκαλιγμένα;

…Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα·
καὶ τέτοια πράγματα θαμπώνουν τοὺς βαρβάρους…

— Γιατί κ᾿ οἱ ἄξιοι ρήτορες δὲν ἔρχονται σὰν πάντα
νὰ βγάλουνε τοὺς λόγους τους, νὰ ποῦνε τὰ δικά τους;

…Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα·
κι αὐτοὶ βαριοῦντ᾿ εὐφράδειες καὶ δημηγορίες…

— …Γιατί ν᾿ ἀρχίσει μονομιᾶς αὐτὴ ἡ ἀνησυχία
κ᾿ ἡ σύγχυσις;.. (Τὰ πρόσωπα τί σοβαρὰ ποὺ ἐγίναν!).
Γιατί ἀδειάζουν γρήγορα οἱ δρόμοι κ᾿ οἱ πλατέες,
κι ὅλοι γυρνοῦν στὰ σπίτια τους πολὺ συλλογισμένοι;

…Γιατὶ ἐνύχτωσε κ᾿ οἱ βάρβαροι δὲν ἦλθαν.
Καὶ μερικοὶ ἔφθασαν ἀπ᾿ τὰ σύνορα,
καὶ εἴπανε πὼς βάρβαροι πιὰ δὲν ὑπάρχουν…
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…Καὶ τώρα τί θὰ γένουμε χωρὶς βαρβάρους;
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν μιὰ κάποια λύσις.

( 1904, http://pheidias.antibaro.gr)
Όσο και αν φαίνεται περίεργο, αυτό το πιο γνωστό ίσως και πιο δημοφιλές ποίημα του Καβάφη,
έχει προκαλέσει μεγάλες συγχύσεις στην ερμηνεία του και συνήθως διδάσκεται με έναν στείρο ακαδημαϊσμό, (να πούμε καλύτερα: διδακτισμό..). Είναι αλήθεια ότι σ’ αυτό συνέβαλλε σε μεγάλο
βαθμό μία προσπάθεια επεξήγησης από τον ίδιο τον Καβάφη, η οποία όμως είναι τόσο επιφανειακή, που γεννά μεγάλα ερωτηματικά ακόμη και για την γνησιότητά της (αν και βέβαια ένα κείμενο
γραμμένο από τον ίδιο τον ποιητή δεν αφήνει αμφιβολίες γι αυτό..).
Να σταθώ λίγο εδώ, γιατί το ζήτημα είναι σημαντικό, ας μιλήσω με ένα παράδειγμα προσωπικό.
Είναι κάποιες φορές που μού έχουν ζητήσει να «ερμηνεύσω», να αναλύσω ένα γραπτό μου, να απλώσω δηλαδή τις ερμηνείες του και να περιγράψω τις αιτίες που το γέννησαν και προς τούτο θα
είμαι ειλικρινής: Σπάνια μπορώ με επιτυχία να προχωρήσω σ’ αυτήν την ανατομία και ακόμη
σπανιότερα να αποδώσω τα συναισθήματα, την αρχική ιδέα, την φόρτιση της σκέψης, την ποιότητα εκείνου του πρώτου στοχασμού. Γιατί ο
συγγραφέας την ώρα που αποτυπώνει σκέψη
και συναίσθημα λειτουργεί κάτω από μία ιδιότυπη έκσταση, χιλιάδες συλλογισμοί περνούν από μπροστά του, οι περισσότεροι χάνονται χωρίς να μπορέσουν να μεταφερθούν
στο χαρτί, πολλές φορές τούτος ο οργασμός
τελειώνει χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα. Τις
σπάνιες φορές που το κείμενο λάμπει με τις
ποιότητές του, ο συγγραφέας του γέρνει αποκαμωμένος και εντελώς ξένος προς εκείνο
που μόλις δημιούργησε – όσα είχε να δώσει
τα έδωσε με περισσή προσπάθεια, είναι πιθανόν να μην θυμάται καν αυτήν την πνευματική
θύελλα που τον οδήγησε σε ποιότητες μοναδικές. Όμως, τι μικρό θαύμα, τι μετάλλαξη, τι
μεταμόρφωση! Μόλις το κείμενο τυπωθεί αποκτά την δική του ζωή, (το αναφέρει και ο Καραγάτσης στον «κίτρινο φάκελο, όπως και πολλοί
άλλοι…), οι λέξεις είναι σαν να αποκτούν
άλλο νόημα, ευρύτερο, καθολικό, σχεδόν ξένο στα μάτια του δημιουργού τους. Και τότε χιλιάδες μάτια, χιλιάδες συνειδήσεις θα πάρουν την
πρώτη σκέψη και την λαμπρή αποτύπωσή της και θα την διευρύνουν, θα την μπολιάσουν με νοήματα άγνωστα και προβληματισμούς μοναδικούς. Ο τοκετός έχει τελειώσει και ένα πνευματικό
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παιδί θα συνεχίσει να μεγαλώνει σε χρόνο απεριόριστο, όποια και αν ήταν η αρχική πρόθεση τού
ποιητή έχει απομείνει πίσω να κοιτά με απορία το ίδιο της το μέλλον και την μοναδική της μεταμόρφωση. Σαν εκείνο το πρώτο τηλεσκόπιο του Γαλιλαίου: πρωτόγονο και άχρηστο μπροστά στα
σημερινά προηγμένα, αλλά την ίδια στιγμή χωρίς αυτήν την πρώτη, την πρωτεϊκή ιδέα, τίποτε δεν
θα είχε προχωρήσει...
Τώρα, γιατί τα γράφω όλα αυτά; Για να πώ με απλά λόγια, πως όταν προσεγγίζουμε ένα ποίημα
ενός σημαντικού δημιουργού, στην πραγματικότητα δεν αναλύουμε τις προθέσεις και τις σκέψεις
που το γέννησαν, ή αν θέλετε, εκτός από αυτές, αναλύουμε κυρίως τις διαστάσεις που έχει πάρει
και τον τρόπο που έχει προσληφθεί από τον συνολικό αναγνώστη. Άλλωστε σπάνια ένας τεχνίτης
του λόγου μπορεί να αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η πόρτα που ανοίγει, πόσο οι λέξεις του, οι
φράσεις, τα κείμενά του μπορούν να επιφορτιστούν σε τέτοιο βαθμό, που στην ουσία το έργο του
επαναδημιουργείται και πολλές φορές επαναπροσδιορίζεται…
Γράφει λοιπόν ο Καβάφης για το ποίημα αυτό, (παραθέτω μόνο μία μικρή παράγραφο): «.. Η κοι-

νωνία φθάνει σ’ ένα βαθμό απελπισίας, πολιτισμού κ’ εκνευρισμού, όπου απελπισμένη από την
θέση εις την οποίαν δεν βρίσκει διόρθωση συμβιβαστική με τον συνηθισμένο της βίο, αποφασίζει να φέρη μια ριζική αλλαγή, να θυσιάσει, ν’ αλλάξη, να γυρίση πίσω, ν’ απλοποιήσει. Αυτά
είναι οι βάρβαροι.. [ ] ..να οι βάρβαροι και στον ιδιαίτερο βίο. Όταν κανείς συχνά επιθυμή να
μην έχη γνώσεις, να έχη απλή πίστη, χωρίς ανάγκες, και να ζή την ζωήν κανενός απλού και
αμαθούς ανθρώπου για τον οποίον τα πράγματα έχουν μια δροσερότητα και την χαρά και το
ενδιαφέρον του ανεξιχνίαστου..»
Αυτό λοιπόν το απόσπασμα χρησιμοποιούν οι κάθε λογής αναλυτές για να παρουσιάσουν ως κεντρικό νόημα του «Περιμένοντας τους βαρβάρους» ακριβώς αυτό, δηλαδή πώς ο Καβάφης θέλει
να εκφράσει την επιθυμία κάποιων πολύ ανεπτυγμένων κοινωνιών για επιστροφή σε ζωή πιο απλή,
πιο πρωτόγονη, πιο αρχετυπική..

Απογοητευτική ερμηνεία, έτσι δεν είναι; Αδυνατώ να πιστέψω, όπως και πολλοί άλλοι, πως ο
Καβάφης ξεκίνησε από μία τόσο κοινότοπη ιδέα για να φθάσει να δώσει αυτό το εξαιρετικό ποίημα. Όμως, ακόμη και εάν είναι έτσι, θυμηθείτε εκείνα που γράφουμε παραπάνω, ο δημιουργός μερικές φορές είναι ο τελευταίος που μπορεί να ερμηνεύσει με επάρκεια μια πνευματική καταιγίδα.
Θυμηθείτε επίσης και τον Σοπενχάουερ που ούτε λίγο ούτε πολύ συνιστά να κρίνουμε έναν συγγραφέα μόνο από το παραδομένο του έργο, καθώς μόνο εκεί ζωντανεύει η πεμπτουσία της σκέψης
του - αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές η γνωριμία και ο προφορικός διάλογος με έναν
σημαντικό άνθρωπο των γραμμάτων καταντά απογοητευτικός..
(Εγώ πάλι, κάπως αλλιώς ερμηνεύω το παραπάνω σχόλιο του Καβάφη: Είναι γνωστό πως οι βαθύτατα πνευματικοί άνθρωποι «ζηλεύουν» πολλές φορές εκείνο που δεν μπορούν να έχουν, δηλαδή
την ευτυχία της άγνοιας, την πρωτόγονη επαφή με την φύση, την απλότητα ζωής χωρίς δεύτερες
βασανιστικές σκέψεις, με άλλα λόγια την χαρά του βίου μακριά από «βαριές» σκέψεις και υπαρξιακές ανησυχίες. Αυτόν ακριβώς τον φθόνο τον διαπιστώνουμε σε σημαντικούς συγγραφείς, για παράδειγμα, αλληγορικά στο «Ο γέρος και η θάλασσα» και καθ’ υπερβολή στο «Αλέξης Ζορμπάς»
στην (κάπως απλοϊκή) αντίστιξη του Ζορμπά με τον «χλωμό διανοούμενο» που δεν μπορεί να αντιληφ-
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θεί την ομορφιά της στιγμής. Είναι ένα συνηθισμένο παράπονο των σημαντικών λογοτεχνών, που η
σκέψη τους πάντα πρέπει να είναι παρούσα και ερωτηματική, ακόμη και στις πιο απλές στιγμές
του βίου τους. Δεν αποκλείω καθόλου ο Καβάφης να έγραψε το παραπάνω σχόλιο ορμώμενος από
παρόμοιους συλλογισμούς, όπως επίσης και από μία γοητεία που ασκούσε πάνω του η πρωτόγονη
ομορφιά, πολλές φορές κενή από κάθε πνευματικό περιεχόμενο, (βλ. ανάλυση για τον Ολοφέρνη στο
πρώτο μέρος αυτού του άρθρου..)
Οπωσδήποτε δεν μπορούμε αυθεντικά να ερμηνεύσουμε τις σκέψεις του Καβάφη, γι αυτό ας δούμε για λίγο το ποίημα στην αυτονομία του, φυσικά κάθε προσωπική σκέψη επάνω σ’ αυτό χαρακτηρίζεται και από κάποιες ερμηνευτικές αυθαιρεσίες. Θα προσπαθήσω όμως όσο μπορώ αντικειμενικά να καταγράψω κάποια νοήματα μέσα από στοιχεία που παραδίδει το ίδιο το ποίημα..
Δεν υπάρχει βεβαίως αμφιβολία πως η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι εκείνη που παρουσιάζεται ως
τόπος στο ποίημα, κάτι που προκύπτει αβίαστα από την αναφορά σε Σύγκλητο, πραίτορες, υπάτους και οπωσδήποτε τις «τόγες», τις τηβέννους δηλαδή - η χρήση του λατινικού όρου αποκαλύπτει την επιθυμία του Καβάφη να κρατήσει ρωμαϊκό τον τόπο και τον χρόνο. Βεβαίως θα συνιστούσα να μην πάρετε και τόσο τοις μετρητοίς αυτά τα χαρακτηριστικά, καθώς το ποίημα είναι
ένα από τα πιο συμβολικά του Καβάφη και μικρή σημασία έχουν οι πραγματολογικές λεπτομέρειες. Στην θέση της Ρώμης θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε αυτοκρατορία που έχει
«κατακτήσει» την παρακμή της, μήπως το κοντινό χρονικά Βυζάντιο δεν έζησε παρόμοια και μακρά περίοδο;
Όλο το ποίημα είναι ένας διάλογος, μοναδικό ίσως μέσα στο Καβαφικό ποιητικό σώμα όπου η
θεατρικότητα είναι παρούσα από την αρχή έως το τέλος με τόση ένταση. Δύσκολο επίσης να πει
κανείς εάν ο ποιητής «βρίσκεται» σε έναν από τους δύο συνομιλητές ή εάν απλά χρησιμοποιεί τον
διάλογο για να στήσει το σκηνικό του και να βοηθήσει τον ποιητικό ρυθμό.
Ας το πώ από την αρχή: Φυσικά η πρώτη ανάγνωση, (και έτσι κατανοείται το ποίημα από τους περισσοτέρους), καταλήγει στην καταγραφή ενός περιβάλλοντος παρακμιακού, μιας κοινωνίας που αποτελματωμένη μέσα στην πλήξη και το πνευματικό κενό αναμένει κάτι, λίγη σημασία έχει η ποιότητα
του επερχόμενου. Μάλιστα εκτός από το επίθετο «βάρβαροι» στο ποίημα, τίποτε άλλο δεν υποδηλώνει, δεν χαρακτηρίζει την ποιότητα των αλλαγών που όλοι προσδοκούν και μόνο υπαινικτικά
μπορούμε να κάμνουμε υποθέσεις (ας πούμε από κείνο το: «τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους», που θυμίζει λίγο τους ιθαγενείς και τα λαμπερά καθρεπτάκια..). Για να δούμε…
Μία πρώτη ερμηνεία, αρκετά πειστική, είναι εκείνη μιας κοινωνίας που αδυνατεί πλέον να κινητοποιήσει εσωτερικές δυνάμεις και εφεδρείες και έχει εναποθέσει όλες της τις ελπίδες σε μια ακαθόριστη αλλαγή – δεν έχει καμία σημασία το περιεχόμενό της, ο σκοπός της, ακόμη και εάν πρόκειται να σημάνει την αντικατάσταση μιας τυραννίας με μιαν άλλη, εκείνο που έχει σημασία είναι το
σπάσιμο της μονοτονίας και της πλήξης, οι τρομπέτες και οι παρελάσεις που θα βγάλουν προσωρινά από τον λήθαργο, η επισημοποίηση ενός τέλους εποχής – εποχής που έχει καταντήσει πια βασανιστική, αφού τίποτε άλλο δεν έχει να προσφέρει πέρα από παρακμή. Η κατάπτωση δηλώνεται
στο ποίημα και γραμματικά, μπορείτε να παρατηρήσετε ότι για την επέλαση των βαρβάρων χρησιμοποιείται χρόνος μελλοντικός, ενώ οι αναφορές στους Ρωμαίους δεν ξεφεύγουν από τον ενε-
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στώτα ή τον αόριστο. Μια κοινωνία σε αδιέξοδο γιατί έχει ήδη πεθάνει, αλλά η ανάγκη να συνεχίσει να υπάρχει με οποιονδήποτε τρόπο οδηγεί στην αναζήτηση πρόχειρης και γρήγορης λύσης,
οποιασδήποτε λύσης..
Για μένα όλο το ποίημα είναι μία εξαιρετική μελέτη επάνω στο ασήμαντο, το κούφιο και το επιφανειακό, αλλά κυρίως: ένα σχόλιο για την ακμή και την παρακμή, την άνοδο και την πτώση και εν
τέλει για την ζωή και τον θάνατο. Ταυτόχρονα και μία γερή υπενθύμιση πως οι λύσεις δεν μπορεί
ποτέ να είναι «εξωτερικές», δηλαδή άσχετες με τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά του ίδιου
του προβλήματος, οι λύσεις και οι αλλαγές είναι απαραίτητο να αναζητηθούν εντός των τειχών,
από δυνάμεις εσώτερες, από τα ίδια τα αποθέματα της κοινωνίας. Μοιάζουν λίγοι αυτοί οι βάρβαροι σαν τον από μηχανής θεό που ένας μοιρολάτρης και αποχαυνωμένος λαός αναμένει να δώσει λύση μαγική (θαύμα: δηλαδή απίθανο..) και μέσα από μια απλή αλλαγή φρουράς να γεννηθεί νέα
ελπίδα πως κάτι θ αλλάξει. Ψευδαίσθηση λοιπόν, αυταπάτη, απλή παράταση στον επερχόμενο θάνατο. Επιπλέον ο υπερτονισμός του τυπικού και του πρωτοκόλλου σε όλο το ποίημα, (τόγες, πολύτιμα μπαστούνια, περγαμηνές, κορώνες κ.ά.π) υπογραμμίζει το αντιστρόφως ανάλογο επιφάνειας και
ουσίας, σημαντικού και ασήμαντου, πνεύματος και (άχρηστης) ύλης, προορισμένης μόνο για το εφήμερο και το προσωρινό.
Με ερμηνείες εντελώς διαφορετικές μπορούμε να μιλούμε για ώρες επάνω στο ποίημα. Για παράδειγμα: Δείτε εκείνο το «..βάρβαροι πιά δεν υπάρχουν..». Αυτή η ασήμαντη λεξούλα δημιουργεί
υποψίες. Αλήθεια, δεν υπάρχουν πλέον βάρβαροι; - λίγο περίεργο, τα σύνορα δεν καταργούνται με
τρόπο μαγικό. Μήπως λοιπόν οι βάρβαροι έχουν ήδη περάσει; (α! αρχίζει και αχνοφέγγει η σύνδεση
με άλλο ποίημα του Καβάφη, ίσως κάτι να λέει αυτό..) μήπως όλο το ποίημα δεν είναι τίποτε άλλο από
μία ματιά στον καθρέπτη και στην ουσία όλα εκείνα που αναφέρονται στους βαρβάρους δεν είναι
παρά χαρακτηριστικά που ήδη έχουν αφομοιωθεί από την παρηκμασμένη κοινωνία; Θα μού πείτε
λίγο τραβηγμένη σκέψη, κάπως υπερβολική.. κι όμως όσο την μελετώ, (και βεβαίως ακόμη πολύ πρόχειρη είναι στην διατύπωσή της..), τόσο ανακαλύπτω πεδία που μπορούν να επεκτείνουν την ερμηνευτική μας προσέγγιση.
Κ’ έπειτα το τελευταίο δίστιχο, αυτό το τόσο παροιμιώδες και αφομοιωμένο πλέον στην καθημερινή γλώσσα με άπειρες παραλλαγές: «… Και τώρα, τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους; Οι
άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.». Με άλλα λόγια: και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ψευδαισθήσεις, πώς θα αντιμετωπίσουμε την συνειδητοποίηση της ίδιας μας τής ασημαντότητας, της
ανυπαρξίας; Γιατί βεβαίως η παρουσία των βαρβάρων ακόμη και ως απειλή δίνει αξία στον απειλούμενο, τον διατηρεί ζωντανό, τον υποχρεώνει σε μία κάποια αντίδραση. Μα είμαστε τόσο ασήμαντοι πια που ούτε και οι βάρβαροι (που θαμπώνονται από τα μπιχλιμπίδια), δεν μας καταδέχονται; Η παρακμή δίχως σωτηρία – μία κατάσταση παρούσα σε πολλά ποιήματα του Καβάφη, μόνο που συνήθως ο στίχος πλέκεται επάνω στο πρόσωπο ή το πολύ πολύ σε ένα τετ α τετ, εδώ η περιγραφή ακουμπά την συλλογική συνείδηση, την μαζική επίγνωση, την πορεία μιας κοινωνίας εν
συνόλω..
Από τα πιο ενδιαφέροντα ποιήματα του Καβάφη, ακριβώς επειδή επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες
και μάλιστα σε εξέλιξη αλυσιδωτή, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που επάνω του θα μπορούσε να γραφεί ολοκληρωμένος πλατωνικός διάλογος..
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Ήρθε η ώρα για το μεγάλο Ναί και το μεγάλο Όχι..

Chè fece... il gran rifiuto
Σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἔρχεται μιὰ μέρα
ποὺ πρέπει τὸ μεγάλο Ναί ἢ τὸ μεγάλο τὸ Ὄχι
νὰ ποῦνε… Φανερώνεται ἀμέσως ὅποιος τόχει
ἕτοιμο μέσα του τὸ Ναί, καὶ λέγοντάς το πέρα

πηγαίνει στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησί του…
Ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει. Ἂν ρωτιοῦνταν πάλι,
Όχι θὰ ξαναέλεγε. Κι ὅμως τὸν καταβάλλει
ἐκεῖνο τ᾿ Όχι –τὸ σωστὸ– εἰς ὅλην τὴν ζωή του.

( 1901, http://pheidias.antibaro.gr)
Για την πλήρη κατανόηση του ποιήματος είναι βεβαίως απαραίτητο να σταθούμε στον τίτλο του.
Η φράση λοιπόν προέρχεται από τον Δάντη που γράφει: colui che fece per vilta il gran rifiuto,
(εκείνος που είπε το μεγάλο όχι από δειλία). Σύμφωνα με την επικρατέστερη ερμηνεία ο Δάντης
αναφέρεται στον πάπα Σελεστίνο τον Ε΄ που παραιτήθηκε από το αξίωμά του σε ελάχιστο χρόνο,
κάτι που θεωρήθηκε δειλία και αδυναμία να ανταποκριθεί στις ευθύνες. Ο Καβάφης κρατά την
φράση, αφαιρεί όμως την πιο κρίσιμη αναφορά της (από δειλία) και έτσι την προσαρμόζει απόλυτα στο ποιητικό νόημα, στην ουσία την νοηματοδοτεί εκ νέου σε τέτοιο βαθμό που ακόμη και αν
κάποιος αγνοεί την προέλευσή της, ελάχιστα δυσκολεύεται να κατανοήσει τους Καβαφικούς στίχους. Θα σκεφθείτε και με το δίκιο σας, ποιος ο λόγος της Δαντικής αναφοράς και όχι ένας απλούστερος τίτλος; Κάποτε και οι ποιητές θέλουν να συνομιλούν δια των κειμένων τους, πιθανότατα ο Καβάφης, (βαθύς μελετητής της ιστορίας), να ήθελε με αυτήν την επαναδιατύπωση να δηλώσει
την άποψή του για το συγκεκριμένο περιστατικό και την διαφωνία του με την κριτική του Δάντη.
Αβέβαιο και αυθαίρετο, όμως απλά υποθέτουμε.. αλλά, ας δούμε την ουσία..
Λοιπόν, κατά την γνώμη μου με το πέρασμα των ετών, έχει ανακύψει ένα πρόβλημα με εκείνα τα
ποιήματα του Καβάφη που διαθέτουν έναν ισχυρό συμβολισμό, (Ιθάκη, Θερμοπύλες, απολείπειν
ο θεός Αντώνιον κ.ά), και κάποιοι στίχοι τους έχουν γίνει παροιμιώδεις. Ποιο είναι αυτό: Η υπερβολική χρήση τους ακόμη και σε εντελώς άσχετες περιστάσεις, η απομόνωση στίχων από το σώμα
του ποιήματος και ιδιαίτερα ο συμβολισμός τους στον ύψιστο βαθμό, έχουν αφαιρέσει δύναμη από
την εν πράγμασι εφαρμογή τους. Δείτε ένα παράδειγμα: Όλοι μιλούν με την πρώτη ευκαιρία για τα
μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι, (παραφθορά βεβαίως ο πληθυντικός, η αναφορά δηλ, του στίχου ακόμη και
για ασήμαντες μικροαποφάσεις του βίου..), ελάχιστοι όμως αντιλαμβάνονται τον συμβολισμό εφαρμόσιμο στην δική τους ζωή, στο δικό τους μεγάλο δίλημμα, ακόμη χειρότερα: ελάχιστοι κατανοούν
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ότι το νόημα του στίχου, (εάν θέλουμε να το δούμε σε κάθε διάσταση), επιβάλλει να αντιμετωπίσεις το
δίλημμα και να πάψεις να το μεταθέτεις, να το αποφεύγεις ή να το αλλάζεις κατά τας περιστάσεις.
Με άλλα λόγια, ένα ποίημα που θα έπρεπε να
στέκει οδηγός για την διαμόρφωση συνειδήσεων, ανάγεται πλέον σε φθηνό πολιτικό επιχείρημα ή κριτική προς τρίτους και ποτέ
προς εκείνο που κατά βάση απευθύνεται, δηλαδή το πρόσωπο, την συνείδηση, την ατομική στάση μπροστά σε μεγάλες και επίπονες
αποφάσεις..
Το συγκεκριμένο ποίημα πρέπει να πούμε
πως δεν έτυχε και της καλύτερης υποδοχής
και πως ακόμη και άνθρωποι θετικοί προς
την Καβαφική ποίηση το υποδέχθηκαν χλιαρά (ο Σεφέρης σε εκτενή κριτική του για

τον ποιητή, γράφει για το συγκεκριμένο:
«Από τα ποιήματα του Καβάφη που μ’ ενοχλούν πραγματικά· πρώτα γιατί δε μου μεταδίνει κανένα αίσθημα· έπειτα, γιατί
άκουσα τόσους και τόσους να το απαγγέλνουν με το στόμφο εκείνον που δεν ξέρουνε τι λένε· θαρρείς πως ο καθένας μπορεί
να το γεμίσει με όλα τα ναι και τα όχι που του έλαχαν στο μεροκάματό του..»..). Άδικο βεβαίως, όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα από τα πιο ισορροπημένα και «πυκνά» του Καβάφη, αλλά γιατί με τον πιο λακωνικό τρόπο θέτει μεγάλα και σημαντικά προβλήματα και κυρίως: την σχέση του
προσώπου με την κοινωνία, την σχέση της μειονότητας με την κρατούσα άποψη, την συμπόρευση
της συνείδησης με κείνα που θέλουν οι πολλοί ή την επιμονή, (την άρνηση δηλαδή..) σε προσωπικές
αρχές και αξίες δυσάρεστες για την πλειονότητα, μη δημοφιλείς, ενάντιες στο ρεύμα...
Ας σταθούμε λίγο στην εισαγωγή του ποιήματος, τους πρώτους δύο στίχους, καθώς υποκρύπτουν
κάτι σημαντικό για την συνέχεια. «..σε μερικούς ανθρώπους γράφει έρχεται μια μέρα..». Οι περισσότεροι δεν πολυδίνουν σημασία σ΄ αυτό το «μερικούς» θεωρώντας πως χρησιμοποιείται τυχαία ή εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει κάποια ιδιαίτερη ποιητική πρόθεση. Δεν διαθέτω βεβαίως
επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι διαφορετικό, όμως στον πάντα τελειομανή Καβάφη,
θέλω να πιστεύω ότι η επιλογή της λέξης δεν είναι διόλου τυχαία. Μερικοί μόνο θα έρθουν αντιμέτωποι με το μεγάλο δίλημμα – κι αυτό από την αρχή καταδεικνύει πως ο Καβάφης μάλλον αδιαφορεί για αποφάσεις ασήμαντες της καθημερινής ζωής, ιδιαίτερα μάλιστα εάν συνδυάσουμε εκείνο
το «μερικοί» με τον προσδιορισμό «μεγάλο» μπροστά από το Ναι και το Όχι. Γίνεται φανερό πως
η μεγάλη απόφαση ενδιαφέρει τον Καβάφη, εκείνη που καθορίζει το υπόλοιπο του βίου, εκείνη
που θα στρέψει την συνείδηση προς ένα δρόμο σαφώς χαρακτηριστικό για την μετέπειτα πορεία
της..
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Αυτός ο διαχωρισμός ερμηνεύει αν θέλετε και την στάση του Καβάφη απέναντι σε εκείνους που θα
πουν το μεγάλο Ναι, θα περίμενε κανείς πως θα ήταν στάση αρνητική, δύστροπη, κριτική. Κι
όμως στους στίχους «Φανερώνεται ἀμέσως ὅποιος τόχει ἕτοιμο μέσα του τὸ Ναί, καὶ λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησί του…», υπάρχει μία κατανόηση, μία συγκατάβαση με θετική χροιά. Υποθέτω γιατί στα μάτια του Καβάφη, είναι αρκετό και μόνο το γεγονός πως μερικοί δέχθηκαν να αντιμετωπίσουν το δίλημμα, δεν το ωραιοποίησαν, δεν το απέφυγαν, η απόφασή τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τους κανόνες των πολλών δεν είναι κατακριτέα εφόσον συμπορεύεται με την τιμή και την πεποίθησή τους, εφόσον δεν αντιστρατεύεται
την συνείδησή τους. Σε αντίθεση με το άσπρο-μαύρο των πρώτων στίχων η Καβαφική θέση θυμίζει εδώ εκείνο το «Είναι κι αυτή μία στάσις. Νοιώθεται..», θάλεγα μάλιστα πως το πρόσημό της
είναι περισσότερο θετικό, περισσότερο τής συμπαθείας. Δεν υπάρχει ειρωνεία εδώ γι κείνον που
καταφάσκει και ζει με βάση τα κοινωνικά προτάγματα, αδιόρατα αχνοφαίνεται όμως από τους επόμενους και καταληκτικούς στίχους πως ο Καβάφης κρίνει την στάση τού Ναι ευκολότερη, ανετότερη, το κόστος απουσιάζει συνήθως και με αυτήν την έννοια η αποδοχή δεν δημιουργεί τριβές,
δεν χαρακτηρίζει, δεν απομονώνει.
Η θέση όμως του Καβάφη, όλο το νόημα του ζωής του, μαζί και κάποια πικρία, μαζί και κάποια
θλίψη, ένας ας πούμε απολογισμός – όλα αυτά ενυπάρχουν μέσα στους τρεις τελευταίους στίχους,
φόρος τιμής σε κείνους που φώναξαν, (ή ψιθύρισαν, δεν έχει σημασία..), το μεγάλο Όχι. Έχει γραφεί
κατά κόρον πως ο Καβάφης στο Όχι συμπυκνώνει το κόστος για τις ερωτικές του προτιμήσεις,
όπως βεβαίως και την μοναχική του πορεία στην ποίηση, που η τεχνική της και το περιεχόμενό
της αντιμετώπισαν εντονότατη κριτική και μάλιστα με βαρείς χαρακτηρισμούς. Πολύ πιθανόν να
είναι και έτσι, αλίμονο εάν μία πλούσια εμπειρία σε όχι και συμβιβασμούς δεν καθόριζε εν πολλοίς
και το ποιητικό αποτέλεσμα. Όμως, τι σημασία πράγματι έχει αυτός ο περιορισμός, όταν ο ίδιος ο
Καβάφης επεκτείνει το νόημα του ποιήματος σε μία πολλή γενική αναφορά προς κάθε μεγάλη και
καθοριστική απόφαση για την συνείδηση του καθενός; Για τον Καβάφη μπορεί να η άρνηση να
αφορούσε την ποίηση ή την προσωπική του ζωή, για κάποιον άλλον τον επαγγελματικό του βίο,
για έναν τρίτο την επιμονή του να μην κάνει βήμα πίσω σε απόψεις και κοσμοθεωρίες, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία..
Προσέξτε εκείνο το «ο αρνηθείς δεν μετανιώνει» κάτι που δηλώνει συνειδητή στάση, απόφαση
που πάρθηκε μετά από περίσκεψη και δύσκολο στοχασμό και κυρίως ανάστημα που ορθώθηκε με
πλήρη γνώση του κόστους, της εχθρότητας, της αντίδρασης από ένα κατεστημένο..
Όλη όμως η ποιότητα, όλο το βάθος στοχασμού, βρίσκεται κατ’ εμέ στους τελευταίους στίχους:
«..Κι όμως τον καταβάλλει εκείνο τα’ Όχι – το σωστό – εις όλην την ζωή του.». Δύο παρατηρήσεις μόνο εδώ..
Είναι γεγονός ότι στον «αρνηθέντα» υπάρχει πάντα μία ελπίδα, ενδόμυχη, εντελώς ανθρώπινη. Ο
ιδεολόγος που αντιστέκεται μοναχικά στο ρεύμα ελπίζει πως κάποτε η κοινωνία θα καταλάβει και
θα μεταστραφεί, ο ποιητής που βιώνει λογοτεχνική απομόνωση ελπίζει πως μια μέρα η ποίησή του
θα γίνει κατανοητή και εν τέλει αποδεκτή, εκείνος που διώκεται για προσωπικές του προτιμήσεις
ελπίζει πως κάποτε όλα ελεύθερα και όλα ανεκτά θα είναι σε τούτη τη ζωή. Λυπούμαι πολύ, λέει ο
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Καβάφης, βεβαίως να ελπίζετε, αλλά η πείρα, η ιστορία, έχουν δείξει ότι το μεγάλο Όχι μεταφράζεται συνήθως σε βάρος ισόβιο, τις περισσότερες φορές ο αρνηθείς το κουβαλά σε όλη του την ζωή. Και πράγματι, ίσως λίγοι είναι εκείνοι που φαντάζονται μία τέτοια διαχρονία στις συνέπειες της
απόφασής τους, αλλά λίγο να παρατηρήσετε γύρω σας θα το αντιληφθείτε εύκολα.. (κατά την γνώμη
μου και για έναν επιπλέον λόγο: το μεγάλο Όχι δεν είναι μία στιγμιαία ηρωική στάση, κάθε άλλο, στην πραγματικότητα την ώρα που το εκστομίζει κάποιος «υπογράφει» μία δέσμευση προς τον εαυτό του, κτίζει γύρω
του το δικό του οχυρό, πρόκειται για ένα είδος επίσημου όρκου. Από την ώρα που ρίπτεται ο κύβος και δημοσιοποιείς την θέση σου, αυτοδεσμεύεσαι και για την πιο συνεπή υπεράσπισή της..).
Και η τελευταία παρατήρηση. Θυμηθείτε τον στίχο «..τον καταβάλλει εκείνο τ’ Όχι – το σωστό
– εις όλην την ζωή του.». Αλήθεια, τον καταβάλλει; Αυτόν που με τόση συνέπεια αποφάσισε να
πληρώσει κάθε κόστος και να πάει αντίθετα στο ρεύμα; Προσπαθήστε να νοιώσετε το βαθύτερο
χρώμα της λέξης «καταβάλλει». Στα μάτια μου μεταφράζεται σαν μία ανοικτή πληγή συνεχώς αιμορραγούσα, σαν ένας διαρκής πειρασμός: Ναι βέβαια, δεν μετανιώνω για το όχι, δεν απολογούμαι και το κυριότερο δεν μεμψιμοιρώ, δεν παραπονιέμαι, και σε έναν άλλο χρόνο, και σε έναν
άλλο πλανήτη πάλι όχι θα έλεγα, όμως αυτή η άρνηση πληγώνει γιατί ξεύρω καλά, καλύτερα από
τον καθένα, τι εύκολη ζωή θα είχα εάν αποδεχόμουν, τι δόξες και τιμές θα απολάμβανα εάν
ήμουν πιο ευπροσάρμοστος σ εκείνα που μού ζητούν.. αυτό το διαρκές κόστος που πληρώνω, είναι
σαν το φαγητό που βάζουν οι βασανιστές μπροστά στον κατάδικο που έχει στερηθεί το φαγητό για
μέρες: η γνώση εκείνου που χάνω κάμει ακόμη πιο βασανιστική, ακόμη πιο δύσκολη την πορεία στον δρόμο του όχι..
Το «Chè fece... il gran rifiuto» δεν είναι απλά ένα ποίημα που «συνομιλεί» με τον Δάντη και την
κρατούσα άποψη μέσα από εξαιρετική ποιότητα ποιητικής τέχνης – είναι πάνω από όλα ό,τι πιο
εμβληματικό έχει γραφεί για την ανεξάρτητη συνείδηση, το μαχητικό πνεύμα, την μοναχική πορεία των πρωτοπόρων και των απόλυτα πιστών στο όραμα τους. Προσωπικά το νοιώθω και σαν έναν
πολύ μελαγχολικό φόρο τιμής σε όλους εκείνους που βαδίζουν προς το τέλος μιας ζωής, ολότελα
αφιερωμένης στα μεγάλα και άξια που κάποτε ονειρεύτηκαν..
Τελευταίο ποίημα για το δεύτερο αυτό μέρος, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, αλλά και ταυτόχρονα
εντελώς δυσνόητα για τον αναγνώστη που δεν έτυχε να εντρυφήσει σε ιστορικές λεπτομέρειες και
στην Καβαφική ποιητική. Γι αυτούς τους λόγους οι «Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» είναι από τα
λιγότερο αναφερόμενα ποιήματά του και αποφεύγουν ακόμη και να το απαγγείλουν ή να το διδάξουν – αυτό το τόσο προσφερόμενο για ερμηνευτική ή ακόμη και θεατρική απαγγελία..

Νέοι τῆς Σιδῶνος (400 μ.Χ.)
Ὁ ἠθοποιός πού ἔφεραν γιά νά τούς διασκεδάση
ἀπήγγειλε καί μερικά ἐπιγράμματα ἐκλεκτά…
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Ἡ αἴθουσα ἄνοιγε στον κῆπο ἐπάνω·
κ’ εἶχεν μιάν ἐλαφρά εὐωδία ἀνθέων
πού ἑνώνονταν μέ τά μυρωδικά
τῶν πέντε ἀρωματισμένων Σιδωνίων νέων…

Διαβάσθηκαν: Μελέαγρος, καί Κριναγόρας, καί Ριανός.
Μά σάν ἀπήγγειλεν ὁ ἠθοποιός:

Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει –
τονίζοντας ἴσως ὑπέρ τό δέον
τό ἀλκήν δ’ εὐδόκιμον, τό Μαραθώνιον ἄλσος,
πετάχθηκεν εὐθύς ἕνα παιδί ζωηρό,
φανατικό γιά γράμματα, καί φώναξε:

-Ἆ δέν μ’ ἀρέσει τό τετράστιχον αὐτό!
Ἐκφράσεις τοιούτου εἴδους μοιάζουν κάπως σάν λιποψυχίες!
Δῶσε -κηρύττω- στό ἔργον σου ὅλην τήν δύναμή σου,
ὅλην τήν μέριμνα, καί πάλι τό ἔργον σου θυμήσου
μές στήν δοκιμασίαν, ἤ ὅταν ἡ ὥρα σου πιά γέρνει…

Ἒτσι ἀπό σένα περιμένω κι ἀπαιτῶ!
Κι ὄχι ἀπ’ τόν νοῦ σου ὁλότελα νά βγάλεις
τῆς Τραγωδίας τόν Λόγον τόν λαμπρό –
τί Ἀγαμέμνονα, τί Προμηθέα θαυμαστό,
τί Ὀρέστου, τί Κασσάνδρας παρουσίες,
τί Ἑπτά ἐπί Θήβας! – καί γιά μνήμη σου νά βάλης
μ ό ν ο, πού μές στῶν στρατιωτῶν τές τάξεις, τόν σωρό,
πολέμησες καί σύ τόν Δᾶτι καί τόν Ἀρταφέρνη!..»

(1920)
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Πρώτα οι ιστορικές διευκρινήσεις, καθώς ιδιαίτερα αυτό το ποίημα είναι αδύνατον να φωτισθεί
χωρίς την αναφορά τους. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν το θεατρικό σκηνικό έτσι όπως το προτείνει
ο Καβάφης και μέσα από αυτό να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις σ εκείνα που αναφέρονται στο
ποίημα..
Στα 400 μ.Χ. τοποθετεί την σκηνή ο Καβάφης, δύσκολο να πούμε με σιγουριά το γιατί επιλέχθηκε
αυτή η χρονολογία. Το πιθανότερο πάντως είναι να ήθελε να δηλώσει την μεγάλη απόσταση από
την μάχη του Μαραθώνα, πλησιάζει πια ένας αιώνας από τότε, ο χριστιανισμός έχει οριστικά επικρατήσει και η αντίληψη για την ιστορία, μάχες και τα τοιαύτα έχει πια θολώσει ή εξαφανιστεί από
τις συνειδήσεις – ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων..

Ούτε βέβαια και η Σιδών επιλέγεται τυχαία από τον Καβάφη, αυτή η πόλη με τους Πτολεμαίους
και τους Σελευκίδες γνώρισε ακμή στα γράμματα, (μέχρι και φιλοσοφική σχολή ιδρύθηκε..), παρά ταύτα στα 400 μ.Χ. η ελληνική παιδεία είναι πια απόηχος, αφορμή για απαγγελίες και ψευτοφιλοσοφικές αναλύσεις, σε συνάξεις παρόμοιες με αυτήν που περιγράφει ο Καβάφης στο ποίημα.
Η ελληνική παιδεία είναι πλέον μίμηση, καρικατούρα, αφορμή για επίδειξη - είναι πια μια παιδεία
καθόλου αφομοιωμένη στην ουσία και στο βάθος της, έχει απομείνει η επιφάνεια, η ατάκα, η κούφια παπαγαλία χωρίς επιπλέον προβληματισμούς και ανησυχίες..
Αυτό το κλίμα της ελαφρότητας και της επιφανειακής γνώσης ο Καβάφης το αναπαριστά λιτά,
λακωνικά στο πρώτο μέρος του ποιήματος. Προσέξτε: «ο ηθοποιός που έφεραν για να τους διασκεδάση..» - όχι για να παρουσιάσει κάποιο θεατρικό, μα να τους διασκεδάσει, να γεμίσει την πλήξη τους και να δώσει μια επίφαση παιδείας, μια ψεύτικη λάμψη δανεισμένη από παλιά. Και για να
μην μείνει καμία αμφιβολία για το κλίμα που επικρατεί, έρχεται η τόσο λεπταίσθητη Καβαφική
ειρωνεία που εντελώς απρόσμενα περιγράφει την αίθουσα, το σκηνικό αυτού του εξαιρετικού και
τόσο θεατρικού ποιήματος:
Ἡ αἴθουσα ἄνοιγε στον κῆπο ἐπάνω·
κ’ εἶχεν μιάν ἐλαφρά εὐωδία ἀνθέων
πού ἑνώνονταν μέ τά μυρωδικά
τῶν πέντε ἀρωματισμένων Σιδωνίων νέων…
Ειρωνεία βεβαίως, αλλά θα τολμούσα να πώ και μια έλξη, η γοητεία της παρακμής που τόσο έλκει
τον Καβάφη..
Διαβάσθηκαν, λέει Μελέαγρος, Κριναγόρας και Ριανός. Ποιητές όλοι τους της ελληνιστικής εποχής, μέτριοι κατά τα άλλα, ασχολούμενοι κυρίως με ποίηση ερωτική και ηδονιστική και προς
τούτο η επιλογή τους από τον Καβάφη, αντίστιξη δηλαδή με το πνευματικό βάρος του Αισχύλου.
Κλειδί στην κατανόηση του «Νέοι της Σιδώνος», είναι βέβαια το επιτύμβιο που διαβάζει ο ηθοποιός – αποδίδεται στον ίδιο τον Αισχύλο (ότι το έγραψε ο ίδιος για το μνήμα του), αν και αυτή η εκδοχή αμφισβητείται από πολλούς. Για να δούμε τι ακριβώς έγραφε αυτό το επιτύμβιο και γιατί
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προκάλεσε τόση αγανάκτηση στο ζωηρό παιδί που διαμαρτύρεται πιο κάτω. Το παραθέτω σε αρχαιοελληνική και μετά ελεύθερα ερμηνευμένο..
Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει
μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας·
ἀλκὴν δ᾽ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν εἴποι
καὶ βαθυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος.

Αυτό το μνήμα σκεπάζει τον Αισχύλο, γιό του Ευφορίωνα
Που πέθανε στην σιτοφόρο Γέλα (της Σικελίας)
Για την πολυθρύλητη ανδρεία του ας μιλήσει το δάσος του Μαραθώνα
Και ο ακούρευτος Πέρσης που την γνώρισε για τα καλά (στην μάχη)
(μπορεί εκείνο το «ακούρευτος» να μην είναι και τόσο εύηχο, αλλά κάπου συνάντησα αυτήν
την ελεύθερη απόδοση τού «βαθυχαιτήεις» και μού φάνηκε εκτός από χαριτωμένη και πετυχημένη νοηματικά..).
Είναι κάτι που σας φαίνεται περίεργο σ αυτό το επιτύμβιο; Ω, βέβαια, υπάρχει κάτι το πολύ περίεργο και θα το δούμε παρακάτω, αλλά ας κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση πριν από αυτό..
Το σκηνικό είναι λοιπόν έτοιμο, η ιστορία ξετυλίγεται. Οι νέοι της Σιδώνος είναι νωχελικά απλωμένοι και διασκορπισμένοι στην αίθουσα, ο ηθοποιός διαβάζει διάφορα επιγράμματα ώσπου αποφασίζει να διαβάσει και εκείνο που είναι γραμμένο επάνω στον τάφο του Αισχύλου…
Και τότε άξαφνα, «..πετάχθηκεν εὐθύς ἕνα παιδί ζωηρό, φανατικό γιά γράμματα, καί φώναξε:

-Ἆ δέν μ’ ἀρέσει τό τετράστιχον αὐτό!..» - μα προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός που
έλεγε και ο αλησμόνητος Τσαγανέας; Τι προκάλεσε την οργή μιας φωνής που φαίνεται να έρχεται
από το πουθενά; (η σκηνοθεσία μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι δεν ανήκε στην παρέα των πέντε νέων στην
αίθουσα..).
Μα, για διαβάστε πάλι το επιτύμβιο του Αισχύλου. Αναφορά στην μάχη του Μαραθώνα, στην ανδρεία του, (τονισμένο μάλιστα εκείνο το αλκήν από τον απαγγέλοντα..), στην προσφορά του στην πόλη,
στον τρόμο που προκάλεσε στους εισβολείς Πέρσες. Τίποτε άλλο. Μήτε λέξη για το πνευματικό
έργο ενός από τους μεγαλύτερους τραγικούς της αρχαιότητας, ούτε κουβέντα για τον Αγαμέμνονα, τον Προμηθέα, τους επτά επί Θήβας, κυριολεκτικά άκρα του τάφου σιωπή! Τι προσβολή στο
πνεύμα! Τι ασέβεια στον Λόγο! Να μνημονεύονται μάχες, πτώματα και αίμα, αντί για την μεγάλη
προσφορά του Αισχύλου στα γράμματα!..
Ιδού ο λόγος που αγανακτεί ο νεαρός και με περισσή θρασύτητα απευθύνεται αναιδώς στον ίδιο
τον Αισχύλο για να τον επιτιμήσει, να τον μαλώσει που μήτε καν αναφέρει το έργο του, παρά μο-
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ναχά «..γιά μνήμη σου νά βάλης μ ό ν ο, πού μές στῶν στρατιωτῶν τές τάξεις, τόν σωρό, πολέμησες καί σύ τόν Δᾶτι καί τόν Ἀρταφέρνη!..». Το «μόνο» αραιωμένο από τον ίδιο τον Καβάφη, σαν να λέει το παιδάριον τούτο:
«Εντάξει, αν θές να αναφέρεις τα κατορθώματά σου στην μάχη, πάει καλά.. αλλά στο θεό σου, μόνον αυτά; Ας έγραφες
τουλάχιστον από κάτω με την ίδια βαρύτητα και για το άλλο σου το έργο το διαχρονικό, το μοναδικό..» (σε αντίθεση με
την μάχη οπού απλά συναθροίστηκες μαζί με
τον σωρό εκείνων που πολέμησαν τον Δάτι και
τον Αρταφέρνη!..).
Ωραία, τώρα έχουμε μπροστά μας απλωμένο όλη την σκηνή και κάπως έχουμε κατανοήσει την υποκείμενη ιστορία. Κατά
την γνώμη μου πρόκειται για ένα από τα
πιο μελετημένα, τα πιο άρτια Καβαφικά,
όχι μόνο βεβαίως για την σκηνοθεσία του,
αλλά πρωτίστως γιατί φέρνει μπροστά
στον αναγνώστη, έξοχα ζυγιασμένες, δύο
διαφορετικές απόψεις για την ιστορία, τον
πολιτισμό, την σχέση του προσώπου με το
σύνολο. Προσέξτε, όταν γράφω ζυγιασμένες δεν είναι σχήμα λόγου κενό περιεχομένου, η ισορροπία είναι εξαιρετική σε
τούτη την διαφωνία, ο Καβάφης με περισσή τέχνη δεν παίρνει θέση, δεν διατυπώνει
άποψη, αφήνει εντελώς μετέωρη την πλάστιγγα προκειμένου ο αναγνώστης προβληματισμένος να αναζητήσει την δική του θέση..
Προτού βιαστείτε να πάρετε θέση υπέρ της Αισχύλειας στάσης, (αναφορά δηλ, μόνο στα της προσφοράς στην πόλη) ή υπέρ του θρασυτάτου νέου, (ο Καβάφης υπερτονίζει την αφέλεια και την αναίδειά του,
θα δούμε γιατί..), θα πρέπει να συλλογιστείτε επάνω στα γιατί και πώς που οδηγούν και τις δύο πλευρές.
Σε μια πρώτη ματιά και σκέψη, μάλλον θα δώσουμε ένα δίκαιο στο παιδί το ζωηρό. Ποιος θυμάται σήμερα αν ο Αισχύλος πολέμησε ή όχι στην μάχη του Μαραθώνα, ένας ανάμεσα στους πολλούς γενναίους, συναθροιζόμενος; Αντίθετα όλη η σκεπτόμενη ανθρωπότητα διαβάζει και ξαναδιαβάζει τα έργα του, οι τραγωδίες του ανεβαίνουν ξανά και ξανά σε άπειρες εκδοχές, η θέση του στο
παγκόσμιο πνεύμα είναι αναμφισβήτητη…
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Όμως.. για ένα λεπτό, θα πρέπει να αναλογισθούμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Αισχύλος αποφασίζει να προκρίνει τα πολεμικά του κατορθώματα και να υποτιμήσει τα άλλα τα πνευματικά. Για σκεφθείτε, προσπαθήστε να συναισθανθείτε.. είναι η εποχή της ακμής, η εποχή που το να
είναι κανείς μέλος της δημοκρατίας των Αθηνών αποτελεί την ύψιστη τιμή, η πόλη ορίζει το πρόσωπο, τις αξίες και τα ιδανικά του, διαμορφώνει συνειδήσεις, η συμμετοχή και προσφορά στα κοινά θεωρείται αυτονόητη, η κοινή προσπάθεια υπερβαίνει πάντοτε ατομικές επιδιώξεις και συμφέροντα..
Τι δηλώνει λοιπόν η αγανάκτηση του νέου της Σιδώνος, ακόμη και εάν λογικά στέκει; Πολύ απλά
ότι η Ιστορία ως συλλογική συνείδηση έχει πλέον εξαφανιστεί, ο συνεκτικός ιστός της πόλης, (της
κάθε πόλης), έχει κατακερματισθεί, ο νεαρός είναι φυσικό να μην μπορεί να καταλάβει στο ελάχιστο την σημασία της συμμετοχής του Αισχύλου στην μάχη, γι αυτόν η Ιστορία είναι ένα άθροισμα
από χρονολογίες, συνθήκες ειρήνης και μπερδεμένα ονόματα (μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει και στην
ελληνική εκπαίδευση έως και σήμερα;..).
Ιδού λοιπόν η ζυγαριά, ιδού ο ευφυής τρόπος που επιλέγει ο Καβάφης να μας βάλει να σκεφθούμε:
στην ίδια στροφή, από την μία μεριά οι τραγωδίες του Αισχύλου, τις απαριθμεί ενδεικτικά και από
την άλλη η πόλη και η συλλογική περί των κοινών συνείδηση ως ύψιστο αγαθό, από μόνο του αρκετό για να δώσει αθανασία, δόξα και σεβασμό. Θα πει κάποιος: ε, καλά, γιατί δεν μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο θέσεις; Βεβαίως, είναι μία άποψη, μόνο που είναι κατά πολύ δυσκολότερο
από όσο μπορεί να φαντασθεί κανείς. Μήπως τελικά η αντιστροφή της σχέσης (το εγώ υπεράνω της
πόλης, της κοινότητας..) εδώ και αιώνες πια, ως κατάσταση από μόνη της υπονομεύει και την πνευματική δημιουργία; Πόσα και πόσα σοβαρά ερωτήματα δεν ξετυλίγονται όταν αρχίζει κανείς να βυθίζεται στον Καβαφικό στίχο..
Δεκάδες αναλυτές του Καβάφη προσπάθησαν να ανιχνεύσουν την θέση του ποιητή μέσα στο ποίημα, γράφτηκαν από ανόητες υπερβολές μέχρι και σοβαρές αναλύσεις, όμως ακόμη και ανάποδα αν
διαβάσετε το ποίημα, ακόμη και αν διυλίσετε τον κάθε του στίχο, δεν θα βρείτε την τραμπάλα να
γέρνει προς την μία ή την άλλη μεριά. Δύο διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις ξετυλίγονται μπροστά
σας ισοβαρώς, τα υπόλοιπα είναι δουλειά του στοχασμού σας..
Αρκετά χρόνια μετά ο Μανόλης Αναγνωστάκης θα γράψει ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο. Δεν
φθάνει την μαστοριά και την τεχνική του Αλεξανδρινού, όμως είναι ένα καλό ποίημα. Δείτε πως ο
Αναγνωστάκης δεκαετίες μετά, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα και μόνο μέσα από την ειρωνεία του
(κάτι σχετικά σπάνιο γι αυτόν..) μπορείς να καταλάβεις πως μέμφεται τους επαναστάτες στα λόγια,
εκείνους που το νομίζουν αρκετό να φέρονται σαν επαναστάτες, αλλά στην πράξη ουδέν –ακριβώς
γιατί και εδώ η συναίσθηση της Ιστορίας είναι (πια) απούσα..

Νέοι της Σιδῶνος
Κανονικὰ δὲν πρέπει νἄχουμε παράπονο
Καλὴ κι ἐγκάρδια ἡ συντροφιά σας, ὅλο νιάτα,
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Κορίτσια δροσερά- ἀρτιμελῆ ἀγόρια
Γεμάτα πάθος κι ἔρωτα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ γιὰ τὴ δράση.
Καλά, μὲ νόημα καὶ ζουμὶ καὶ τὰ τραγούδια σας
Τόσο, μὰ τόσο ἀνθρώπινα, συγκινημένα,
Γιὰ τὰ παιδάκια ποὺ πεθαίνουν σ᾿ ἄλλην Ἤπειρο
Γιὰ ἥρωες ποὺ σκοτωθῆκαν σ᾿ ἄλλα χρόνια,
Γιὰ ἐπαναστάτες Μαύρους, Πράσινους, Κιτρινωπούς,
Γιὰ τὸν καημὸ τοῦ ἐν γένει πάσχοντος Ἀνθρώπου.
Ἰδιαιτέρως σᾶς τιμᾷ τούτη ἡ συμμετοχὴ
Στὴν προβληματικὴ καὶ στοὺς ἀγῶνες τοῦ καιροῦ μας
Δίνετε ἕνα ἄμεσο παρὼν καὶ δραστικό- κατόπιν τούτου
Νομίζω δικαιοῦσθε μὲ τὸ παραπάνω

Δυὸ δυό, τρεῖς τρεῖς, νὰ παίξετε, νὰ ἐρωτευθεῖτε,
Καὶ νὰ ξεσκάσετε, ἀδελφέ, μετὰ ἀπὸ τόση κούραση.

(Μᾶς γέρασαν προώρως Γιῶργο, τὸ κατάλαβες;)

(1970)
Το Καβαφικό ύφος και ο τίτλος δεν είναι φυσικά τυχαία, την ίδια ανατομία επιχειρεί και ο Αναγνωστάκης –μέλος μίας γενιάς (ίσως και της τελευταίας), που κουβαλούσε ακόμη την αντίληψη της
συμμετοχής στην ιστορία και δι’ αυτής, (βιωματικά δηλαδή πρωτίστως), παρήγαγε αξιόλογο πνευματικό έργο..

Κωνσταντίνος Καβάφης του Πέτρου, στοχασμοί σ’ επιλεγμένα
(προδημοσιευμένο στο tasakos.com)
του Μ.Τασάκου, με την συνεργασία των: Simone Brousseau, Αντιγόνης Ηλιάδη, Γιώργου Καρύπη, Έλλης
Παναγιώτου

Μέρος τρίτο
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«Μύρης· Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.», μία εξαιρετική ποιητική, (μα και θεατρική συνάμα..) σύνθεση,
που εκτός από το βασικό της νόημα, αποκαλύπτει πολλά για την περιβόητη «πίστη» του Καβάφη
και την κριτική του στάση απέναντι σε θρησκείες και φανατισμούς. Θα χρειαστεί να διαβάσετε πολύ προσεκτικά το ποίημα, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ιστορικά στοιχεία να σας προβληματίσουν ή να σας κουράσουν, είναι πολλά όμως εκείνα τα σημεία που υπονοούν, που υπαινίσσονται,
που ασκούν κριτική με εκείνη την αδιόρατη και πολλές φορές αμφίσημη Καβαφική ειρωνεία. Ας
δούμε αυτό το έξοχο κείμενο, πριν σχολιάσουμε κάπως πιο αναλυτικά τα κρίσιμα σημεία του..

Μύρης· Αλεξάνδρεια τού 340 μ.Χ.
Τὴν συμφορὰ ὅταν ἔμαθα, ποὺ ὁ Μύρης πέθανε,
πῆγα στὸ σπίτι του - μ' ὅλο ποὺ τὸ ἀποφεύγω
νὰ εἰσέρχωμαι στῶν χριστιανῶν τὰ σπίτια,
πρὸ πάντων ὅταν ἔχουν θλίψεις ἢ γιορτές…

Στάθηκα σὲ διάδρομο… Δὲν θέλησα

νὰ προχωρήσω πιὸ ἐντός, γιατί ἀντελήφθην
ποῦ οἱ συγγενεῖς του πεθαμένου μ’ ἔβλεπαν
μὲ προφανῆ ἀπορίαν καὶ μὲ δυσαρέσκεια…

Τὸν εἴχανε σὲ μιὰ μεγάλη κάμαρη
ποῦ ἀπὸ τὴν ἄκρην ὅπου στάθηκα

εἶδα κομμάτι: ὅλο τάπητες πολύτιμοι,
καὶ σκεύη ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ…

Στέκομουν κ’ ἔκλαια σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ διαδρόμου.
Καὶ σκέπτομουν ποὺ ἡ συγκεντρώσεις μας κ’ ἡ ἐκδρομὲς
χωρὶς τὸν Μύρη δὲν θ' ἀξίζουν πιά·
καὶ σκέπτομουν ποὺ πιὰ δὲν θὰ τὸν δῶ
στὰ ὡραῖα κι ἄσεμνα ξενύχτια μας
νὰ χαίρεται, καὶ νὰ γελᾶ, καὶ ν’ ἀπαγγέλλει στίχους
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μὲ τὴν τελεία του αἴσθησι τοῦ ἑλληνικοῦ ρυθμοῦ·
καὶ σκέπτομουν ποὺ ἔχασα γιὰ πάντα
τὴν ἐμορφιά του, ποὺ ἔχασα γιὰ πάντα
τὸν νέον ποὺ λάτρευα παράφορα…

Κάτι γρηές, κοντά μου, χαμηλὰ μιλοῦσαν γιὰ
τὴν τελευταία μέρα ποὺ ἔζησε στὰ χείλη τοῦ διαρκῶς τ’ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ,
στὰ χέρια τοῦ βαστούσ’ ἕναν σταυρό…
Μπῆκαν κατόπι μὲς στὴν κάμαρη
τέσσαρες χριστιανοὶ ἱερεῖς, κ’ ἔλεγαν προσευχὲς
ἐνθέρμως καὶ δεήσεις στὸν Ἰησοῦν -

ἢ στὴν Μαρίαν (δὲν ξέρω τὴν θρησκεία τοὺς καλά).

Γνωρίζαμε, βεβαίως, ποὺ ὁ Μύρης ἦταν Χριστιανός.
Ἀπὸ τὴν πρώτην ὥρα τὸ γνωρίζαμε, ὅταν
πρόπερσι στὴν παρέα μᾶς εἶχε μπεῖ.
Μὰ ζοῦσεν ἀπολύτως σὰν κ’ ἐμᾶς.

Ἀπ’ ὅλους μας πιὸ ἔκδοτος στὲς ἡδονές,
σκορπώντας ἀφειδῶς τὸ χρῆμα του στὲς διασκεδάσεις·
γιὰ τὴν ὑπόληψι τοῦ κόσμου ξένοιαστος,
ρίχνονταν πρόθυμα σὲ νύχτιες ρήξεις στὲς ὁδοὺς
ὅταν ἐτύχαινε ἡ παρέα μας
νὰ συναντήσει ἀντίθετη παρέα…

Ποτὲ γιὰ τὴν θρησκεία του δὲν μιλοῦσε…
Μάλιστα, μιὰ φορὰ τὸν εἴπαμε
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πῶς θὰ τὸν πάρουμε μαζί μας στὸ Σεράπιον·
όμως, σὰν νὰ δυσαρεστήθηκε
μ’ αὐτὸν μας τὸν ἀστεϊσμό - θυμοῦμαι τώρα…
A, κι ἄλλες δυὸ φορὲς τώρα στὸν νοῦ μου ἔρχονται:
Ὅταν στὸν Ποσειδώνα κάμναμε σπονδές,
τραβήχθηκε ἀπ’ τὸν κύκλο μας, κ’ ἔστρεψε ἀλλοῦ το βλέμμα.
Ὅταν ἐνθουσιασμένος ἕνας μας
εἶπεν: «Ἡ συντροφιὰ μας νάναι ὑπὸ
τὴν εὔνοιαν καὶ τὴν προστασίαν τοῦ μεγάλου,
τοῦ πανωραίου Ἀπόλλωνος…», ψιθύρισεν ὁ Μύρης
(οἱ ἄλλοι δὲν ἄκουσαν): τὴ ἑξαιρέσει ἐμοῦ...

…Οἱ Χριστιανοὶ ἱερεῖς μεγαλοφώνως
γιὰ τὴν ψυχὴ τοῦ νέου δέονταν…
Παρατηροῦσα μὲ πόση ἐπιμέλεια,
καὶ μὲ τί προσοχὴν ἐντατικὴ
στοὺς τύπους τῆς θρησκείας τους ἑτοιμάζονταν
ὅλα γιὰ τὴν χριστιανικὴ κηδεία…

Κ’ ἐξαίφνης μὲ κυρίευσε μιὰ ἀλλόκοτη
ἐντύπωσις· αόριστα αἰσθάνομουν
σὰν νάφευγεν ἀπὸ κοντά μου ὁ Μύρης·
αἰσθάνομουν ποὺ ἑνώθη, χριστιανός,
μὲ τοὺς δικούς του, καὶ ποὺ γένομουν
ξ έ ν ο ς ἐγώ, ξ έ ν ο ς π ο λ ύ!.. Ένοιωθα κιόλα
μιὰ ἀμφιβολία νὰ μὲ σιμώνει: μήπως κι εἶχα γελασθεῖ
ἀπὸ τὸ πάθος μου, καὶ π ά ν τα τοῦ ἤμουν ξένος…
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Πετάχθηκα ἔξω ἀπ’ τὸ φρικτό τους σπίτι ἔφυγα γρήγορα πρὶν ἁρπαχθεῖ, πρὶν ἀλλοιωθεῖ
ἀπ’ τὴν χριστιανοσύνη τους ἡ θύμηση τοῦ Μύρη!..

(1929, τέσσερα χρόνια πριν από τον θάνατο του Καβάφη..)
Όπως συμβαίνει συνήθως, δύσκολα θα κατανοήσουμε τους στίχους, εάν προηγουμένως δεν σταθούμε για λίγο στα τού τίτλου..

Και πριν από όλα ο Μύρης, ίσως το πιο εύηχο και πιο αισθησιακό, (φανταστικό βεβαίως..) πρόσωπο
που δημιούργησε ο Καβάφης. Η συνήθης ερμηνεία μπορεί να ταυτίσει το όνομα με το ομόηχο
Μοίρις, αλλά μήπως είναι πιο ταιριαστή η προέλευση από το «μύρον» που τόσο αγαπούσε ο Καβάφης να χρησιμοποιεί; Ή ακόμη και από το μυρόεις (μυρωμένος); Η ουσία είναι ότι πρόκειται για
όνομα που ευθέως παραπέμπει σε νέο όμορφο, περιποιημένο και ταιριαστόν με μία αισθησιακή και ηδονιστική αντίληψη της ζωής. Προφανώς και δεν πρόκειται απλά για ένα ποιητικό καπρίτσιο, μία γλωσσοπλαστική ικανότητα κενή περιεχομένου, αλλά για έναν συμβολισμό που όπως θα
δούμε πιο κάτω βοηθά με τρόπο ισχυρό το βασικό νόημα.
Τώρα βέβαια, γιατί στην Αλεξάνδρεια του 340 μ.Χ.; Εντάξει, η Αλεξάνδρεια είναι γνωστό πως
χρησιμοποιείται από τον Καβάφη ως σύμβολο του πιο ελεύθερου και απροκατάληπτου βίου, των
ηδονών και του πιο εκλεπτυσμένου γούστου – αυτά τα έχουμε δει και σε άλλα ποιήματά του. Το
σημείο κλειδί όμως εδώ είναι η χρονολογία, από μόνη της να σηματοδοτεί ένα μεταίχμιο ανάμεσα στην παλιά θρησκεία που πια έχει νικηθεί κατά κράτος και στον χριστιανισμό που σαρώνει
τα πάντα ορμητικά στο πέρασμά του και μάλιστα πολλές φορές με έναν τρόπο άγριο και εκδικητικό. Είναι γνωστές οι διαμάχες στους κόλπους της νεοσύστατης σχετικά εκκλησίας και οι άγριες
συγκρούσεις (και στην Αλεξάνδρεια..), αρειανών και ορθόδοξων για δογματικές διαφωνίες που μήτε
οι ίδιοι οι αυτοκράτορες δεν μπορούσαν να κατανοήσουν. Στον θρόνο έχει ανέβει ήδη ο Κωνστάντιος που θα καταδιώξει την παλιά θρησκεία και τους εναπομείναντες οπαδούς της ακόμη και με
την ποινή του θανάτου. Προσέξτε λοιπόν τώρα τον συμβολισμό της χρονολογίας: η Αλεξάνδρεια
(του Καβάφη) αργοπεθαίνει, η ανεξιθρησκία και η ανοχή γίνονται σιγά σιγά παρελθόν, η καλοπέραση, ο ηδονισμός, η ίδια η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα σχεδόν «ποινικοποιούνται» κάτω από το βάρος μιας νέας θρησκείας που όλα αυτά τα απαγορεύει και σαφώς τα καταδιώκει. Είναι προφανές
πως ο Καβάφης θεωρεί την χρονολογία αυτή σύμβολο μιας μετάβασης προς καιρούς σκοτεινούς
και δυσοίωνους… μα, θα μού πείτε, μήπως και το Σεράπιον αναφέρει τυχαία ο ποιητής; Μήπως
ο ίδιος ο θεός Σέραπις δεν ήταν ένα δημιούργημα του Πτολεμαίου του πρώτου (με χαρακτηριστικά
από Δία, Διόνυσο, Πλούτωνα, Όσιρι κ.ά), προκειμένου να συμβιώσουν αρμονικά διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες; (το 391 το Σεράπιον, ο πιο ονομαστός ναός του θεού στην Αλεξάνδρεια, καταστράφηκε από φανατισμένους χριστιανούς - κήρυκες κατά τα άλλα της αγάπης και της αδελφοσύνης!..).
Ιδού λοιπόν το κλίμα που, από τον τίτλο ακόμη, θέλει να μας μεταφέρει ο Καβάφης, καθώς η γνώση της εποχής και τής θρησκευτικής της ιστορίας, μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά ως εισαγωγή
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στο ίδιο το ποίημα, που φυσικά προχωρά πολύ περισσότερο και ακουμπά πλέον βαθύτατα υπαρξιακά ζητήματα.. μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή της κάθε λέξης στην καλή ποίηση..
Υπομονή, έχουμε ένα δυό ζητηματάκια ακόμη να σκεφθούμε, πριν ασχοληθούμε με το ίδιο το
ποίημα.
Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο δεν είναι συχνή στον Καβάφη και οπωσδήποτε όχι στα ιστορικά
ή ιστορικοφανή ποιήματά του. Βεβαίως μορφή και περιεχόμενο στον « Μύρη» υποβοηθούνται πολύ από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση και το δραματικό στοιχείο αποδίδεται στον μέγιστο βαθμό.
Ταυτόχρονα όμως αυτή η ένταση και αμεσότητα υποψιάζουν πως ο Καβάφης δεν επιθυμούσε να
κρύψει, (η αν θέλετε επιθυμούσε να τονιστεί..), η ταύτισή του με τον αφηγητή..
Από τα γραμματολογικά επίσης του «Μύρη» αξίζει να προσέξετε τα παροξύτονα: Στέκομουν κι’
έκλαια.., σκέπτομουν που έχασα για πάντα.., γένομουν ξένος.., σε οποιονδήποτε άλλον ποιητή
αυτός ο τονισμός θα γεννούσε προβλήματα, όμως εδώ ο ρυθμός επιτείνει την προσωπική χροιά,
προσδίδει ένα βάθος στο πένθος και υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την αντίθεση με το τυπικό
και άκαμπτο τελετουργικό της κηδείας, από όπου απουσιάζει (εντέχνως..) το συναίσθημα και ο πηγαίος θρήνος..
Αν θέλαμε να συμπυκνώσουμε τον νοηματικό πυρήνα στον Μύρη σε μία φράση, θα λέγαμε πώς
αφορά αυτήν την σύγκρουση των δύο κόσμων, των δύο αντιλήψεων που αναφέρουμε παραπάνω, με
αναφορές έμμεσες, υπόγειες, απόλυτα διακριτικές. Ας τα δούμε με την σειρά, ας δούμε την πρώτη
στροφή..
Ο Μύρης πεθαίνει και ο φίλος του (και εραστής του) αποφασίζει να πάει σπίτι του, μόλο που όπως
λέει « αποφεύγω να εισέρχομαι στων χριστιανών τα σπίτια..». Από την αρχή κιόλας ο Καβάφης
θέλει να δηλώσει την ανεξιθρησκία του αρχαιοελληνικού κόσμου. Υπάρχει βεβαίως μια δυσφορία
του αφηγητή, καθώς ο χριστιανισμός με όλα αυτά τα νέα τελετουργικά μοιάζει κάπως απωθητικός,
όμως ο πόνος, το πραγματικό πένθος, η οδύνη για τον αγαπημένο που έφυγε, υπερβαίνουν μικρότητες και διαφορές, το πρωτεύον είναι να βρεθεί δίπλα του την ύστατη ώρα του θανάτου και μέσω
της μνήμης να τον ζωντανέψει και πάλι, να θρηνήσει την μεγάλη απώλεια του προσώπου.
Αυτή η εντελώς ανθρώπινη (αυθόρμητη και απροκατάλυπτη..) συμπεριφορά συγκρούεται από την δεύτερη κιόλας στροφή με έναν αόρατο τοίχο, με μία μισαλλοδοξία που ο χριστιανικός κόσμος έχει
ήδη αποκτήσει έναντι των άλλων δογμάτων. «Οι συγγενείς του πεθαμένου μ’ έβλεπαν με προφανή απορίαν και με δυσαρέσκεια..». Δηλαδή, όχι μόνο δεν ημπορούν να καταλάβουν πώς ένας
αλλόδοξος περνά τα τείχη, αλλά δυσφορούν, επιδεικνύουν δυσαρέσκεια, δεν κρατούν καν τα προσχήματα, σε μια ώρα που όλα αυτά μόνο μικροψυχία αποδεικνύουν. Παρόλο που η ποιητική
ένταση δυναμώνει παρακάτω και το δράμα κορυφώνεται, κατά την γνώμη μου αυτές οι δύο πρώτες
στροφές από μόνες τους είναι αρκετές για να καταδείξουν (έστω και υπαινικτικά και χαμηλόφωνα..)
την νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί και την οριστική υποχώρηση πια θεμελιακών αντιλήψεων της ελληνιστικής περιόδου.. και ιδού αυτήν την έσχατη ώρα που ακόμη και οι εχθροί εκείνου που έφυγε, δίνουν το παρών και βρίσκονται κοντά του, ιδού που ο πιο κοντινός, ο πιο αγαπημένος του φίλος αναγκάζεται να σταθεί, σχεδόν παράνομος, σ΄ ένα διάδρομο και από εκεί, (από
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μακριά..) να θρηνήσει. Και μόνο ως θεατρικό σκηνικό, η ποιότητα του στίχου εδώ με την τόσο διακριτική αντίστιξη είναι εξαιρετική..
Η δεύτερη, (εμφανέστατη πια..) κριτική του Καβάφη στις αντιφάσεις της νέας θρησκείας ξεδιπλώνεται και στην τρίτη στροφή. Κρυφοκοιτάζει ο αφηγητής μισοκρυμμένος μέσα την αίθουσα και εύκολα μπορεί να διακρίνει (δεν κρύβονται τα πολύτιμα υλικά, σε αντίθεση με το πνεύμα..): «όλο τάπητες
πολύτιμοι, και σκεύη εξ αργύρου και χρυσού..». Πολυτέλεια λοιπόν, όχι απλά οικονομική άνεση,
αλλά πλούτος που επιδεικνύεται μέσα σε ένα χριστιανικό σπίτι, από εκείνους που ολημερίς καταγγέλλουν τα μάταια της ύλης και που σύμφωνα με τον Χριστό θα πρέπει με άλλα να ασχολούνται
(αυτόματα έρχονται στον νού τα λόγια του εσταυρωμένου: «τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα
τώ θεώ..», δηλαδή με άλλα λόγια, αφήστε πια το κυνήγι του χρήματος, του πλούτου, της αποθησαύρισης και ασχοληθείτε με τον θεό, δηλαδή το πνεύμα, την ύπαρξη την ίδια.. βεβαίως και αυτά
τα παραβολικά λόγια καταλλήλως
«προσαρμόστηκαν» από την επίσημη εκκλησία και αναλόγως διδάσκονται στα
σχολεία, ως δήθεν προτροπή για αποχή
από τα πολιτικά..).
Παρόλο που το ποίημα είναι αρκετά μεγάλο,
ιδιαίτερα για τα συνήθη Καβαφικά μέτρα, η
συμμετρία του είναι εξαιρετική. Μόλις το
σκηνικό ολοκληρώνεται και ήπια δηλώνεται
η αντίθεση των δύο κόσμων, ο αφηγητής ξεκινά να σκιαγραφεί την προσωπικότητα του
Μύρη, ανακλώντας μνήμες και το κυριότερο:
θρηνώντας με πραγματικό πόνο, χωρίς να
παραλείπει να θυμηθεί όχι μόνο την σωματική ομορφιά του (.. «έχασα για πάντα την
εμορφιά του..»), αλλά ιδίως και την πνευματική του καλλιέργεια στην καθημερινή τους
ζωή (τελεία αίσθηση του ελληνικού ρυθμού..).
Ολόκληρη η τέταρτη στροφή είναι ένα
μοιρολόι έξοχα ισορροπημένο ανάμεσα
στο πνεύμα και στην ύλη, ένα πένθος για
μία παρουσία που κάλυπτε με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις ανθρώπινες ανάγκες στον
ύψιστο βαθμό. Παν μέτρον άριστον, θρήνος που αναφέρεται στα ουσιώδη και αφήνει έξω από την
μνήμη τα ασήμαντα..
Η Καβαφική ειρωνεία πρωτοπαρουσιάζεται στην επόμενη στροφή και κατά την γνώμη μου υποδηλώνει έμμεσα την απόσταση που ήθελε να κρατά ο Καβάφης από κάθε είδους δόγμα ( δεν ξέρω
την θρησκεία τους καλά) και βέβαια την μοναδική ικανότητα του ποιητή να καταπιάνεται με ζητήματα σημαντικά, αλλά με τρόπο τόσο λεπταίσθητο που καταντά αμφίσημος. Δείτε και την επιμονή του να καταγγέλλει την υπερβολή: «μπήκαν μες στην κάμαρη τέσσαρες χριστιανοί ιε-
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ρείς..». Τέσσερις ιερείς; Τόση υπερβολή στην τελετουργία, ωσάν η ψυχή να σωθεί ευκολότερα από
τις ποσοτικές αυξήσεις και τις μεγαλοπρεπείς επιδείξεις; Λέξη την λέξη πρέπει να διαβάζεται πολλές φορές ο Καβάφης για να γίνει αντιληπτή η υποδόρια κριτική του..
Εάν απομένει σε κάποιον και η παραμικρή αμφιβολία για τα νοηματικά του ποιήματος, αυτά ξεδιπλώνονται πια στο, ας πούμε, δεύτερο μέρος του. Εδώ πια ο αφηγητής, όσο ώρα διαρκούν οι δεήσεις, παραδίδεται στις αναμνήσεις και μας δίνει μία πλήρη εικόνα του Μύρη και μέσα από αυτήν,
ολοκληρωμένη πια, την αντίθεση ανάμεσα στην χαρά της ζωής και τα κηρύγματα εκείνα που καταγγέλλουν ως αμαρτία την απόλαυσή της.
Μα βεβαίως, παραδέχεται ο αφηγητής, «γνωρίζαμε που ο Μύρης ήταν χριστιανός..», όμως αυτό
σε τίποτε δεν εμπόδιζε την αφομοίωσή του στην παρέα μας, καθώς μάλιστα ήταν απολύτως σαν κι
εμάς. Και όχι μόνο, αφού μας ξεπερνούσε σε ηδονές και διασκεδάσεις. Μα τι λέει εδώ ο Καβάφης;
Πρωτίστως ότι μία παρέα καλλιεργημένων νεαρών που ζούσαν την ζωή τους κάθε στιγμή με ύλη
και με πνεύμα, δεκάρα δεν έδιναν για το τι πίστευε ο Μύρης, από την στιγμή μάλιστα που συμφωνούσαν σε όλα τα υπόλοιπα και απολάμβαναν την φιλία του. Όχι απλά ανοχή λοιπόν, μα και αδιαφορία για τα (όπως θα λέγαμε σήμερα) προσωπικά δεδομένα. Από την άλλη, στο συγκεκριμένο σημεία διαφαίνεται και μια (πολύ αχνά είναι αλήθεια..) απορία του αφηγητή: χριστιανός βέβαια ο Μύρης, πιστός σε μια θρησκεία που περιόριζε τον «έκλυτον βίον», αλλά από την άλλη πρώτος στα
γλέντια, στις «νύχτιες ρήξεις», αδιάφορος για το χρήμα.. μια αντίφαση υποβόσκει εδώ, σύμφωνη
βέβαια με όλα εκείνα που θέλει να καταγράψει ή μάλλον να υπογραμμίσει ο Καβάφης.
Οι αναμνήσεις προχωρούν, η απορία του αφηγητή μεγαλώνει και γι αυτό προσπαθεί να θυμηθεί
έστω και μία φορά που τα πιστεύω του Μύρη εμπόδισαν στο ελάχιστο την συμμετοχή του στην
παρέα. Ασήμαντα πράγματα θα θυμηθεί, μία διακριτική αποχή μόνο του Μύρη κάποιες φορές που
οι υπόλοιποι σπονδές κάνουν στους θεούς τους. (προσέξτε εδώ πόσο ανάλαφρα παρουσιάζονται τα θρησκευτικά καθήκοντα των υπολοίπων, ο ενθουσιασμός και η χαρά του βίου δεν μειώνονται στο ελάχιστο, καμία
υποκρισία με κατηφή και σοβαροφανή πρόσωπα. Επιπλέον, εκείνο το εξαιρέσει εμού, με αλλοιωμένο είναι
αλήθεια νόημα από εκείνο του ποιήματος, έχει γίνει πλέον παροιμιώδες και δηλώνει την ανεξαρτησία, την απόσταση που κρατά κάθε ανεξάρτητο πνεύμα από αφιονισμούς της μάζας..).
Όμως υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο σ αυτές τις αναμνήσεις, ένα τρίτο «στρώμα» ποιητικής ανάγνωσης: την ίδια ώρα που ο αφηγητής θυμάται και επικεντρώνει στα των θρησκειών, την ίδια αυτή
ώρα ξεκινά να αναρωτιέται στην πραγματικότητα, ξεκινά ένας φόβος.. και όσο θυμάται κάποια σημάδια που τότε σημασία δεν είχαν, τώρα που βλέπει μπροστά του όλο αυτό το τελετουργικό αρχίζει ένα μούδιασμα – πραγματικά η σκηνή θυμίζει Πουαρό, εκείνη την ώρα που οι ψηφίδες μπαίνουν στην θέση τους και η λύση ανακύπτει ως δια μαγείας. Αυτή η ταυτόχρονη λειτουργία του ποιήματος στο σημείο αυτό, αυτό το πολυμερές άρωμα που αναδίδει, είναι εξαιρετικό δείγμα της μαστοριάς του Καβάφη, της ικανότητάς του να συνδηλώνει, χωρίς καθόλου να επιβαρύνει τον στίχο
με υπερβολές, επαναλήψεις ή πομπώδεις τονισμούς.
Η ώρα προχωρά και οι αναμνήσεις διακόπτονται καθώς «..οι χριστιανοί ιερείς μεγαλοφώνως για
την ψυχή του νέου δέονταν..». Το τελετουργικό αποκορυφώνεται, ο φίλος του Μύρη έχει θυμηθεί
κάποιες στιγμές όπου ο Μύρης προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί, και τότε μία μικρή κρίση πα-
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νικού, ένας εσώτερος τρόμος τον κυριεύει: η αμφιβολία δηλητηριάζει την σκέψη του, (αλληγορία
βεβαίως για τις αποστάσεις που δημιουργούν οι φανατισμοί και οι ξένες προς την ζωή αντιλήψεις..), ο θαυμασμός και η αγάπη του για τον Μύρη νοθεύονται, από την απόλυτη ταύτιση περνά στην αποξένωση, ξένος εγώ, ξένος πολύ!.. μια ιδιότυπη μοναξιά κατακλύζει την ψυχή του, ένα πελώριο ερωτηματικό: μα μήπως και ήταν πάντα ξένος και εκείνος πίστευε σε κάτι ανύπαρκτο, σε ένα ψέμα, μήπως
όλα ήσαν φαντασιώσεις και απλές εξιδανικεύσεις; Το πνεύμα του Μύρη ξεκινά πια να μην το νοιώθει δικό του, ιερείς και γραίες προσπαθούν να το τραβήξουν μακριά, προς έναν κόσμο άγνωστο
και έξω από ένα παρελθόν που ενώνει..
«Πετάχθηκα έξω απ΄ το φρικτό τους σπίτι..», οι ωραίες εικόνες μιας γεμάτης από αγάπη και χαρά ζωής έχουν πια αλλοιωθεί, αόρατα τείχη έχουν υψωθεί και έχουν καταστρέψει το μόνο ζωντανό
στοιχείο που είχε ο Μύρης. Απότομα και βιαστικά κλείνει το ποίημα, απόλυτα συνεπές στον ξαφνικό τρόμο του αφηγητή, όμως ο αναγνώστης συμπάσχει οπωσδήποτε, αντιλαμβάνεται πως, ακόμη
και που έφυγε από το φρικτό το σπίτι, η ζημιά έχει επέλθει: εκείνο που ήταν δεν είναι πια, ο Μύρης
είναι ένας άλλος, ένας διαφορετικός, ένας ξένος..
Ο Μύρης είναι ένα από τα πιο πολυσήμαντα ποιήματα του Καβάφη, εξαιρετικό σε μορφή και περιεχόμενο και από μόνο του θα μπορούσε να στηρίξει ετήσια εκπαιδευτική διδασκαλία, επάνω σε
ζητήματα που ξεκινούν από το πρόσωπο και την θέση του απέναντι στις κοινωνικές δομές, έως
τις προσωπικές σχέσεις και βιώματα, την ερωτική φαντασίωση και εξιδανίκευση, τον υποκειμενισμό και την διάβρωσή του από τάχα αντικειμενικές αλήθειες και εκατοντάδες άλλα. Αυτός
είναι ο πραγματικός Καβάφης, αλλά τέτοιες προσεγγίσεις απαιτούν άλλες κοινωνίες, άλλες συνειδήσεις και φυσικά μιαν άλλη εκπαίδευση..
Επάνω στο επόμενο ποίημα, («Ομνύει»), βασίστηκαν πλείστες όσες αναφορές στην προσωπική
ζωή του Καβάφη, σε τέτοιον μάλιστα βαθμό που, ακόμη και σοβαροί μελετητές, αναγκάστηκαν να
συρθούν σε κείμενα κίτρινα, γεμάτα από γαργαλιστικές λεπτομέρειες, χωρίς καμία τεκμηρίωση.
Είναι μόνο έξι στίχοι, ας τους δούμε..

Ὀμνύει
Ὀμνύει κάθε τόσο

ν’ ἀρχίσει πιὸ καλὴ ζωή.

Ἀλλ’ ὅταν ἒλθ’ ἡ νύχτα,

μὲ τὲς δικές της συμβουλές,

μὲ τοὺς συμβιβασμούς της,

καὶ μὲ τὲς ὑποσχέσεις της·

ἀλλ’ ὅταν ἒλθ’ ἡ νύχτα

μὲ τὴν δική της δύναμι

τοῦ σώματος ποὺ θέλει καὶ ζητεῖ, στὴν ἴδια

μοιραία χαρά χαμένος ξαναπηαίνει.

(1915)
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το ποίημα και ερωτικό είναι και αντανακλά «προσωπικό μαρτύριο», εσωτερική βάσανο του Καβάφη, μία συνεχή πάλη με την θεωρούμενη στην εποχή του αμαρ-
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τία. Ακαθόριστο και ασαφές παραμένει το είδος της αμαρτίας – πολλοί επιχείρησαν να την προσδιορίσουν, μα και ο ίδιος ο Καβάφης αναφέρεται σχετικά σε πολλά ιδιόχειρα σημειώματα. Τυχαία
παραθέτουμε μερικές φράσεις, πρωτίστως για να καταδείξουμε την ένταση του μαρτυρίου..
«Αμάρτησα εκ νέου, Καμμιά ελπίδα δεν υπάρχει παρεκτός αν σταματήσω. Θεέ μου, βοήθα

με..» (1897)
«Υφίσταμαι μαρτύριο. Σηκώθηκα και γράφω τώρα. Τι να κάμω και τι θα γίνει; Τι να κάμω;
Βοήθεια. Είμαι χαμένος..» (1905)
«Και τώρα στο πόδι, στας μία και μισή.. άραγε θ’ αντισταθώ, θα θυμούμαι ή και αυτά εις μά-

την;..»
Ατελείωτες εικασίες από κριτικούς και λογοτέχνες, άλλοι υποθέτουν το ποτό, άλλοι τις ομοφυλοφιλικές συνευρέσεις, άλλοι την αυτοϊκανοποίηση.. αλλά στ’ αλήθεια, έχει κάποια σημασία αυτός ο
καθορισμός ή μήπως το ορθότερο και το πιο σημαντικό είναι να δούμε το ποίημα αυτό (και ανάλογα βεβαίως σε περιεχόμενο..), στην καθολική του διάσταση; Άλλωστε για ποιον άλλον λόγο ο Καβάφης θα «κοινοποιούσε» αυτήν την αγωνία, εάν δεν σκόπευε σε έναν καθολικότερο συμβολισμό;
Η μάχη με την «αμαρτία», με ό,τι ο καθένας τέλος πάντων πιστεύει ως αμαρτία. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Καβάφης είναι ένας άνθρωπος διχασμένος, όπως άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς.
Είναι ένας σκεπτικιστής, άνθρωπος που κρίνει και κατακρίνει τον πουριτανισμό, το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον με τις συμβάσεις του, διανοούμενος που διατηρεί σαφείς αποστάσεις από τις
θρησκείες και τις υπερβολές τους. Όμως, όπως ο καθείς, κουβαλά κι αυτός παιδιόθεν παγιωμένες
αντιλήψεις για το καλό και το κακό, την αρετή και την αμαρτία, τον προσωπικό παράδεισο και την
κόλαση. Είναι ακόμη σχετικά νέος, όλα αυτά προκαλούν μέσα του μία αυτόματη αντίδραση,
όμως.. σαν περάσει λίγο ο καιρός, σαν συνειδητοποιήσει ότι η αντίσταση στην αμαρτία είναι ένα
μαρτύριο χωρίς νόημα, θα περάσει σε μιαν άλλη αντίληψη, περισσότερη φιλοσοφημένη και κατά
την γνώμη μου πολύ πιο κοντινή στην ανθρώπινη φύση που συμβάσεις και δόγματα προσπαθούν
να περιορίσουν. Δείτε το ποίημα «Νόησις» και πώς άξαφνα στα μάτια του όλος αυτός ο αγώνας να
αντισταθεί στα ένστικτα, όχι μόνο φανερώνεται μάταιος, μα και απαραίτητος για την δημιουργία..

Νόησις
Τὰ χρόνια τῆς νεότητός μου, ὁ ἡδονικός μου βίος πῶς βλέπω τώρα καθαρὰ τὸ νόημά των!

Τί μεταμέλειες περιττές, τί μάταιες!...

Ἀλλὰ δὲν ἔβλεπα τὸ νόημα τότε…
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Μέσα στὸν ἔκλυτο τῆς νεότητός μου βίο
μορφώνονταν βουλὲς τῆς ποιήσεώς μου,
σχεδιάζονταν τῆς τέχνης μου ἡ περιοχή…

Γι᾿ αὐτὸ κ᾿ ἡ μεταμέλειες σταθερές ποτὲ δὲν ἦσαν.
Κ᾿ ἡ ἀποφάσεις μου νὰ κρατηθῶ, ν᾿ ἀλλάξω,
διαρκοῦσαν δυὸ ἑβδομάδες - τὸ πολύ.

(1918)
Μπορείτε να δείτε καθαρά τον «διάλογο» ανάμεσα στα δύο ποιήματα. Προσωπικά και ποιητικά
ώριμος πια ο Καβάφης, παρουσιάζει έξοχα την σχέση προσωπικής ταυτότητας και δημιουργίας,
την αλληλεξάρτησή τους, τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει η συμφιλίωση του καθενός με τους
προσωπικούς του δαίμονες και τον τρόπο που απλά, καθημερινά βιώματα μπορούν να καθορίσουν
την πνευματική εξέλιξη (το νόησις του τίτλου φυσικά θα πρέπει να εκληφθεί ως κατανόηση, τώρα πια καταλαβαίνω ποίο το νόημα..).

Θα πρέπει να ξεφύγουμε από το εντελώς προσωπικό δράμα του Καβάφη για να κατανοήσουμε κει
εμείς με την σειρά μας σε ποιους απευθύνεται το «Ομνύει». Στην ουσία πρόκειται για μία μελέτη
της ενοχής, για πράξεις που έχουν κοινωνικά χαρακτηριστεί ως ανήθικες, ακόμη και για σκέψεις
που έχουν καταχωρηθεί ως αμαρτωλές και κολάσιμες. Ο συνδυασμός των δύο ποιημάτων
(«Ομνύει» και «Νόησις»), οδηγεί σε μία προτροπή, σε μια καθολική αλήθεια που πολύ πειστικά
βγαίνει από τον ίδιο τον Καβάφη (βιωματικά): Η προσωπική ταυτότητα του καθενός στην πιο γνήσια έκφρασή της, είναι ταυτόχρονα και η πηγή κάθε γνήσιας δημιουργίας – ασφαλώς γνήσιας καθώς προκύπτει από τον πιο αδιάσπαστο πυρήνα της ύπαρξης.
Διαβάζοντας κάποιος την στροφή..
Μέσα στὸν ἔκλυτο τῆς νεότητός μου βίο
μορφώνονταν βουλὲς τῆς ποιήσεώς μου,
σχεδιάζονταν τῆς τέχνης μου ἡ περιοχή…
μπορεί να ρωτήσει κάποιος καλοπροαίρετα: δίχως τον έκλυτο βίο ο ποιητής Καβάφης θα ήταν
διαφορετικός; Η ποίησή του άλλη; Χιλιάδες κείμενα έχουν γραφεί επάνω σ’ αυτά τα «αν» και
«ίσως», όμως όπως ο καθείς αντιλαμβάνεται εύκολα πρόκειται για μελέτες και ερωτήματα χωρίς
κανένα νόημα – όχι μόνο γιατί το υποτιθέμενο δεν μπορεί να τεκμηριώσει απολύτως καμία βεβαιότητα, αλλά και γιατί το «είναι» δεν τεμαχίζεται, δεν διασπάται, δεν αναλύεται σε μέρη που από
μόνα τους επιφέρουν αυτοδύναμα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε δεν ήταν μόνο ο έκλυτος βίος που
σχεδίασε την τέχνη του Καβάφη, παρά η συνάντηση και συνάθροισή της με χιλιάδες άλλα
«ιδιόλεκτα». Είναι μία συζήτηση εντελώς περιττή και γι αυτό δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε
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και δικές μας εικασίες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο τρόπος που
επιδρούν σε μία συνείδηση οι αναστολές, οι ενοχές, το περίκλειστο κοινωνικό περιβάλλον: κάποιοι
κατακρημνίζονται κάτω από το βάρος τους, άλλοι μεταμορφώνουν αυτό το σκοτάδι και βρίσκουν
ένα φώς μοναδικό και με καθολικές αποτυπώσεις..
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου», πολλοί δεν το πιστεύουν από τα πιο σημαντικά Καβαφικά
(μάλλον άδικα), το παραθέτουμε όμως καθώς διαθέτει ενδιαφέρον ιστορικό φόντο και βαθύτατη πολιτική κρίση, ταυτόχρονη με κοινωνικούς προβληματισμούς..

Ἡ δυσαρέσκεια τοῦ Σελευκίδου
Δυσαρεστήθηκεν ὁ Σελευκίδης
Δημήτριος νὰ μάθει ποὺ στὴν Ἰταλία
ἔφθασεν ἕνας Πτολεμαῖος σὲ τέτοιο χάλι.
Μὲ τρεῖς ἢ τέσσαρες δούλους μονάχα·
πτωχοντυμένος καὶ πεζός. Ἔτσι μιὰ εἰρωνία
θὰ καταντήσουν πιά, καὶ παίγνιο μὲς στὴν Ρώμη
τὰ γένη των. Πού κατὰ βάθος ἔγιναν
σὰν ἕνα εἶδος ὑπηρέται τῶν Ρωμαίων
τὸ ξέρει ὁ Σελευκίδης, ποὺ αὐτοὶ τοὺς δίδουν
κι αὐτοὶ τοὺς παίρνουνε τοὺς θρόνους των
αὐθαίρετα, ὡς ἐπιθυμοῦν· τὸ ξέρει.
Ἀλλὰ τουλάχιστον στὸ παρουσιαστικό των
ἃς διατηροῦν κάποια μεγαλοπρέπεια·
νὰ μὴ ξεχνοῦν ποὺ εἶναι βασιλεῖς ἀκόμη,
πού λέγονται (ἀλίμονον!) ἀκόμη βασιλεῖς.

Γι’ αὐτὸ συγχίσθηκεν ὁ Σελευκίδης
Δημήτριος· κι ἀμέσως πρόσφερε στὸν Πτολεμαῖο
ἐνδύματα ὁλοπόρφυρα, διάδημα λαμπρό,
βαρύτιμα διαμαντικά, πολλοὺς
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θεράποντας καὶ συνοδούς, τὰ πιὸ ἀκριβά του ἄλογα,
γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ στὴν Ρώμη καθὼς πρέπει,
σὰν Ἀλεξανδρινὸς Γραικὸς μονάρχης.

Ἀλλ’ ὁ Λαγίδης, ποὺ ἦλθε γιὰ τὴν ἐπαιτεία,
ἤξερε τὴν δουλειά του καὶ τ’ ἀρνήθηκε ὅλα·
διόλου δὲν τοῦ χρειάζονταν αὐτὲς ἡ πολυτέλειες.
Παληοντυμένος, ταπεινὸς μπῆκε στὴν Ρώμη,
καὶ κόνεψε σ’ ἑνὸς μικροῦ τεχνίτου σπίτι.
Κ’ ἔπειτα παρουσιάσθηκε σὰν κακομοίρης
καὶ σὰν πτωχάνθρωπος στὴν Σύγκλητο,

ἔτσι μὲ πιὸ ἀποτέλεσμα νὰ ζητιανέψει.

(1916, «κυοφορούμενο» επί εξαετία..)
Ιδού οι απαραίτητες ιστορικές διευκρινήσεις..
Το περιστατικό είναι πραγματικό, εντοπίζεται γύρω στο 164 π.Χ., μία εποχή όπου η «παγκόσμια»
πολιτική εκπορεύεται (και επιβάλλεται..) πλέον από την Ρώμη και κανένας από τους ηγεμόνες
(Πτολεμαίων, Σελευκιδών, Μακεδόνων και άλλων πολλών..) δεν κάθεται στον θρόνο χωρίς την συγκατάθεση της Συγκλήτου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ρώμη λοιπόν και ήδη εκεί βρίσκεται εξόριστος ο Σελευκίδης Δημήτριος (ο Σωτήρ). Τώρα, εξόριστος; μια κουβέντα είναι, καθώς ο πολυτελής βίος, οι μεγάλες συνοδείες και οι παρέες με τους πιο επιφανείς Ρωμαίους μόνο σε εξορία ή ομηρεία δεν παραπέμπουν. Περνά καλά ο Δημήτριος, ωφελείται βέβαια προσωπικά, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει αμφιβολία πώς μέσα από τους τύπους και την μεγαλοπρέπεια του πρωτοκόλλου,
κρατά τα τελευταία προσχήματα από μία δυναστεία άλλοτε ακμάζουσα, αυτόφωτη και εδαφικά κυρίαρχη..
Από την άλλη ο Πτολεμαίος Στ΄ Φιλομήτωρ, μετά από πολλές περιπέτειες που δεν είναι της παρούσης στιγμής, εκθρονίζεται από τον αδελφό του, εγκαταλείπει την Αίγυπτο και παίρνει κι αυτός
τον δρόμο για την Ρώμη, ταπεινά να ικετέψει για υποστήριξη και στρατιωτική βοήθεια. Ο Δημήτριος βλέπει τον Πτολεμαίο να φτάνει στο λιμάνι και φρίττει.
Μὲ τρεῖς ἢ τέσσαρες δούλους μονάχα·
πτωχοντυμένος καὶ πεζός
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δηλαδή, με τα μέτρα της εποχής και της βασιλικής του καταγωγής, σχεδόν ζητιάνος ο Λαγίδης (ο
προσδιορισμός προέρχεται από τον Πτολεμαίο τον Λαγίδη, ιδρυτή της δυναστείας και στρατηγό του Μεγάλου
Αλεξάνδρου).
Εγκεφαλικό λοιπόν κοντεύει να πάθει ο Δημήτριος σαν βλέπει τον Πτολεμαίο κακομοιριασμένο
να τραβά για την Σύγκλητο και παρόλο που οι δυό τους αντιμάχονται για χρόνια, προσφέρει απλόχερα την βοήθειά του και τα πλούτη του…
κι ἀμέσως πρόσφερε στὸν Πτολεμαῖο
ἐνδύματα ὁλοπόρφυρα, διάδημα λαμπρό,

βαρύτιμα διαμαντικά, πολλοὺς
θεράποντας καὶ συνοδούς, τὰ πιὸ ἀκριβά του ἄλογα,
γιὰ νὰ παρουσιασθεῖ στὴν Ρώμη καθὼς πρέπει,
σὰν Ἀλεξανδρινὸς Γραικὸς μονάρχης.
Ξεύρει ο Δημήτριος ότι υποχείρια των Ρωμαίων είναι οι άλλοτε κραταιές ηγεμονίες των Γραικών
(ο Καβάφης χρησιμοποιεί το Γραικός αδιακρίτως στο σύνολο της ιστορίας), αλλά όχι κι έτσι! Να μην τηρούνται ούτε τα προσχήματα! Να εξευτελίζεται έτσι ένα ευγενής, ένας απόγονος του Αλεξάνδρου!
Και αγνοεί ο δύσμοιρος ο Σελευκίδης ότι ο πονηρός και μικροπρεπής Πτολεμαίος έχει καταστρώσει σχέδιο δόλιο, έχει «ντυθεί» επαίτης, μήπως και τον δούν οι Συγκλητικοί και πονέσει η
καρδιά τους, μήπως..
σὰν πτωχάνθρωπος στὴν Σύγκλητο,
ἔτσι μὲ πιὸ ἀποτέλεσμα νὰ ζητιανέψει
Και πράγματι· με τα πόδια μπαίνει στην Ρώμη ο Λαγίδης και έτσι πτωχάνθρωπος, (έξοχος ο Καβαφικός προσδιορισμός..), παρουσιάζεται να ζητήσει βοήθεια και δεν αποτυγχάνει· μετά από κάποιες παλινωδίες η Ρώμη θα τον στηρίξει και θα βασιλέψει ως το τέλος της ζωής του…
Ως συνήθως, πρόκειται για ένα ποίημα πολυσήμαντο, με επιμέρους αναγνώσεις και «υποδείξεις»
από τον Καβάφη για ευρύτερους προβληματισμούς..
Πρώτα απ’ όλα, το ποίημα αντανακλά μία λύπη, μία στενοχώρια του ίδιου του Καβάφη για την
κατάντια, την παρακμή που βιώνουν οι ελληνίζουσες δυναστείες. Ηγέτες χωρίς ανάστημα και εσωτερική δύναμη άγονται και φέρονται από τις θελήσεις της Ρώμης και παραχωρούν το όλον της αξιοπρέπειάς τους εκλιπαρώντας για δικαιώματα που άλλοτε ήσαν αυτονόητα και με πυγμή κατακτημένα. Όμως, ακόμη και μέσα σ’ αυτήν την παράλυση, μέσα σ’ αυτήν την θλιβερή εικόνα, ναι,
ακόμη και τότε υπάρχουν αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις..
Πτολεμαίος και Δημήτριος βρίσκονται ουσιαστικά στην ίδια θέση, εξόριστοι κι οι δυο, περιμένουν
τις Συγκλητικές αποφάσεις για να επιστρέψουν στον θρόνο τους. Όμως, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν οι δυό τους την εξορία! Ο Δημήτριος ξέρει βέβαια πώς..
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αὐτοὶ τοὺς δίδουν
κι αὐτοὶ τοὺς παίρνουνε τοὺς θρόνους των
αὐθαίρετα, ὡς ἐπιθυμοῦν
..όμως δεν νοθεύει την καταγωγή του, δεν θα δώσει την ικανοποίηση του ξεπεσμού στους παγκόσμιους αφέντες, θα κρατήσει μέχρι τέλους το τυπικό – ένα τυπικό που πολλές φορές διαθέτει το
ίδιο (συμβολικό) βάρος με την ουσία. Είναι η κοινωνική αντίληψη του Καβάφη για την αξιοπρέπεια
αυτή και φυσικά όχι μόνο του Καβάφη.. χιλιάδες άνθρωποι που ξέπεσαν για κάποιον λόγο, αριστοκράτες ξεπεσμένοι από τις μεταβολές της ιστορίας, προτίμησαν την στέρηση ακόμη και του φαγητού, κάποιοι και τον θάνατο – υπερασπιζόμενοι ίσως ένα αδειανό πουκάμισο με ισχυρούς όμως
συμβολισμούς και ιστορικές αναφορές. «..Να μην ξεχνούν πως είναι βασιλείς ακόμη..», δηλαδή
αναλλοίωτη η επίγνωση, αναλλοίωτη η συνείδηση μέχρι τέλους, χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις.. ο καπετάνιος βυθίζεται τελευταίος ως καπετάνιος, δεν κοιτάζει να μεταμφιεστεί σε απλό επιβάτη για να γλυτώσει την συνάντηση με το ριζικό του..
Στον αντίποδα ο Πτολεμαίος, ευλύγιστος, ευπροσάρμοστος στις αλλαγές της ιστορίας, πολύ εγγύτερα στα πρότυπα της πολιτικής έτσι όπως και μέχρι σήμερα επιβιώνουν. Θα σκύψει, θα εκλιπαρήσει, θα παραστήσει τον ζητιάνο και τον πτωχάνθρωπο, αρκεί να πάρει εκείνο που θέλει – τι
σημασία έχει αν οι αφέντες του πια τον κοιτούν με περιφρόνηση, την δουλειά του θέλει να κάμει
και κατά πως φαίνεται η ιστορία τον δικαιώνει..
Ιδού λοιπόν πώς στήνει δίπλα δίπλα ο Καβάφης τις δύο συμπεριφορές και έμμεσα αποτυπώνει
έναν πρώτο σχολιασμό για την πολική ηγεμονία, αλλά προ πάντων: ένα σχόλιο για το πώς μία συνείδηση αντιμετωπίζει την δυστυχία, την παρακμή, τον θάνατο τον ίδιο! Μα έχει νόημα η αξιοπρέπεια μπροστά στον θάνατο; Ίσως αναρωτηθούν οι πιο ρεαλιστές.. καταφατική είναι η απάντηση του
Καβάφη, (εδώ, μα και σε άλλα ποιήματά του..), ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα, τις να τες κάμεις
τις βασιλείες και τους θρόνους όταν έχεις παραχωρήσει και το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας
(ατομικής; συλλογικής; εθνικής; Δεν έχει σημασία, κάθε αξιοπρέπειας!..) και κυβερνάς σαν ανδρείκελο
έξωθεν κινούμενο..
Ίσως φανεί περίεργο, αλλά για μένα το βαθύτερο νόημα του ποιήματος δεν βρίσκεται στα παραπάνω – είναι βέβαια κι αυτά, αλλά τις απόψεις αυτές του Καβάφη τις βρίσκουμε και σε άλλους στίχους, ίσως και καλύτερα πλεγμένους. Το καλύτερο σχόλιο στο «Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου»
είναι κρυμμένο βαθύτερα και αφορά την Τύχη, την Μοίρα, το πεπρωμένο..
Ποιος καθορίζει τελικά την Ιστορία; Ο Πτολεμαίος, ο Δημήτριος και οι λοιποί ηγεμόνες είναι στ
αλήθεια για λύπηση; Είναι πράγματι θύματα μιας αναπόφευκτης παρακμής, ενός ιστορικού κύκλου
ή αυτοί οι ίδιοι με την συμπεριφορά τους, (την στάση τους και τις αποφάσεις τους..), καθορίζουν
την ιστορία και διαμορφώνουν την μοίρα τους και την μοίρα των λαών τους; Φταίει γενικά κάτι
αόριστο και ασαφές που παρασέρνει στο διάβα του βασιλείς και ζητιάνους ή μήπως άνθρωποι –
νάνοι, άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων είναι εκείνοι που «κονταίνουν» την ιστορία και την
προσαρμόζουν στα δικά τους σπιθαμιαία μέτρα;
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Μην τα νομίζετε όλα αυτά εύκολα ερωτήματα ή απλώς θεωρητικές φλυαρίες χωρίς περιεχόμενο.
Εάν σήμερα μας ταλαιπωρούν τα μύρια όσα και αν επικράτειες ολόκληρες δείχνουν να άγονται και
να φέρονται τυχαία, είναι και γιατί ποτέ δεν εντάξαμε παρόμοιες αναζητήσεις στον συλλογικό προβληματισμό, ποτέ δεν φροντίσαμε να απαντήσουμε (έστω και λανθασμένα..) σε τέτοια ζητήματα, που
ανακύπτουν από τον καλό και ποιοτικό στίχο. Η ιστορία πρέπει να διδάσκει, επαναλαμβάνουν διάφοροι, μονότονα και χωρίς ποτέ να εξηγούν πώς και από πού θα προκύψει αυτή η διδασκαλία. Κι
όμως, η Καβαφική ποίηση είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα για το πώς η ποίηση μπορεί να συνδεθεί
με την στιγμή και να κάμει την Ιστορία το πιο γόνιμο υλικό για σημερινούς προβληματισμούς και
αποφάσεις..
Προτελευταίο ποίημα σ’ αυτό το αφιέρωμα. «Ας φρόντιζαν»..

Ἃς φρόντιζαν
Κατήντησα σχεδὸν ἀνέστιος καὶ πένης.
Αὐτὴ ἡ μοιραία πόλις, ἡ Ἀντιόχεια,
ὅλα τα χρήματά μου τάφαγε αὐτὴ, ἡ μοιραία, μὲ τὸν δαπανηρό της βίο!

Ἀλλὰ εἶμαι νέος καὶ μὲ ὑγείαν ἀρίστην.
Κάτοχος της ἑλληνικῆς θαυμάσιος
(ξέρω καὶ παραξέρω Ἀριστοτέλη, Πλάτωνατί ρήτορας, τί ποιητάς, τί ὅ,τι κι ἂν πεῖς!)
Ἀπὸ στρατιωτικὰ ἔχω μίαν ἰδέα κ’ ἔχω φιλίες μὲ ἀρχηγοὺς τῶν μισθοφόρων.
Εἶμαι μπασμένος κάμποσο καὶ στὰ διοικητικά·
Στὴν Ἀλεξάνδρεια ἔμεινα ἕξι μῆνες, πέρσι·
κάπως γνωρίζω (κ’ εἶναι τοῦτο χρήσιμον) τα ἐκεῖ τοῦ Κακεργέτη βλέψεις, καὶ παληανθρωπιές, καὶ τὰ λοιπά.

Ὅθεν φρονῶ πὼς εἶμαι στὰ γεμάτα
ἐνδεδειγμένος γιὰ νὰ ὑπηρετήσω αὐτὴν τὴν χώρα,
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τὴν προσφιλῆ πατρίδα μου Συρία.

Σ’ ὅ,τι δουλειὰ μὲ βάλουν θὰ πασχίσω
νὰ εἶμαι στὴν χώρα ὠφέλιμος - αὐτὴ εἲν’ ἡ πρόθεσίς μου.
Ἂν πάλι μ’ ἐμποδίσουνε μὲ τὰ συστήματα τους τοὺς ξέρουμε τοὺς προκομένους! (νὰ τὰ λέμε τώρα;) ἂν μ’ ἐμποδίσουνε, τί φταίω ἐγώ;

Θ’ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὸν Ζαβίνα πρῶτα·
κι ἂν ὁ μωρὸς αὐτὸς δὲν μ’ ἐκτιμήσει,
θὰ πάγω στὸν ἀντίπαλό του, τὸν Γρυπό·
Κι ἂν ὁ ἠλίθιος κι αὐτὸς δὲν μὲ προσλάβει,

πηγαίνω παρευθὺς στὸν Ὑρκανό!

Θὰ μὲ θελήσει, πάντως, ἕνας ἀπ’ τοὺς τρεῖς.

Κ’ εἶν’ ἡ συνείδησίς μου ἥσυχη
γιὰ τὸ ἀψήφιστο της ἐκλογῆς:

Βλάπτουν κ’ οἱ τρεῖς τους τὴν Συρία τὸ ἴδιο!

Ἀλλά, κατεστραμένος ἄνθρωπος, τί φταίω ἐγώ;
Ζητῶ ὁ ταλαίπωρος νὰ μπαλωθῶ.
Ἃς φρόντιζαν οἱ κραταιοὶ θεοὶ
νὰ δημιουργήσουν ἕναν τέταρτο καλό.
Μετὰ χαρᾶς θὰ πήγαινα μ’ αὐτόν!

(1930)
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Σάτιρα, κυνισμός, αλλά και οξύτατη κριτική σε αν από τα καλύτερα Καβαφικά. Θα πώ δυο λόγια
για τα ιστορικά πρόσωπα, αλλά εξαιρετικά επιγραμματικά, καθώς οι ατελείωτες μάχες των επιγόνων και οι απίστευτες δολοπλοκίες και συμμαχίες για την επικράτηση, μπορούν εύκολα να φέρουν
πονοκέφαλο εάν παρουσιαστούν διεξοδικά.

τοῦ Κακεργέτη βλέψεις, καὶ παληανθρωπιές, καὶ τὰ λοιπά
Πτολεμαίος Η΄Ευεργέτης Β΄το επίσημο όνομά του, αλλά το παρατσούκλι κακεργέτης, (κακοποιό
στοιχείο στην ουσία δηλαδή), που του κόλλησαν χαρακτηρίζει αρκετά έναν ηγεμόνα που έβαψε τα χέρια του με αίμα, ακόμη και μικρών παιδιών. Πιο γνωστό επίσης το παρατσούκλι Φύσκων, κοιλαράς δηλαδή, και πράγματι το πάχος του ήταν μάλλον αφύσικο (στο νόμισμα φαίνεται μόνο η κεφαλή
του, αλλά δεν χρειάζεται το υπόλοιπο, δύσκολα τον λες πρότυπο ομορφιάς κι ευλυγισίας..). Αιμομιξίες, εγκλήματα, βασανιστήρια και ανελέητοι διωγμοί των αντιπάλων του ήσαν οι συνήθεις τακτικές του,
οι παληανθρωπίες που αναφέρει ο Καβάφης. Όσο για τις βλέψεις που αναφέρονται στον ίδιο στίχο, μάλλον υπονοούν τις βλέψεις του για την Συρία – μεγάλη ιστορία, ας την αποφύγουμε χάριν
συντομίας.

Θ’ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὸν Ζαβίνα πρῶτα..
Αλέξανδρος Ζαβινάς, (για πολλούς ιστορικούς και φιλολόγους αυτός είναι ο σωστός τονισμός..), γιός εμπόρου που επιλέχθηκε από τον Κακεργέτη, (τον καλό αυτό άνθρωπο που είδαμε παραπάνω), για να τοποθετηθεί ως ανδρείκελο στον θρόνο της Συρίας. Το ζαβινάς είναι συριακή λέξη
που σημαίνει εκείνον που αγοράστηκε και κατ επέκταση τον δοτό – παρατσούκλι που εύλογα πήρε
αφού ολοφάνερα «φυτεύθηκε» στον θρόνο από τον Πτολεμαίο. Έδωσε κάτι μάχες, κυβέρνησε την
μισή Συρία ένα διάστημα, μα στο τέλος νικήθηκε από τον Γρυπό και εκτελέστηκε.

θὰ πάγω στὸν ἀντίπαλό του, τὸν Γρυπό
Όνομα στην ταυτότητα Αντίοχος Η΄Επιφανής, Φιλομήτωρ, Καλλίνικος· τόσα ονόματα είχε ο
έρημος και η ιστορία συγκράτησε το παρατσούκλι του: Γρυπός, γαμψομύτης δηλαδή (όταν δείτε
τον μορφή του στο νόμισμα θα αντιληφθείτε τον λόγο..). Τέλος πάντων, μέσα σε δολοπλοκίες χωμένος κι
αυτός, εξοντώνει όπως είδαμε τον διεκδικητή της Συρίας Ζαβινά, αλλά δεν προλαβαίνει να χαρεί
την νίκη και να έτερος διεκδικητής (Κυζικηνός), κι έπειτα άλλος, κι άλλος.. δεν έχει τέλος ο σπαραγμός και η παρακμή των επιγόνων – ο Γρυπός πεθαίνει στα 45 του χρόνια χωρίς βεβαίως αυτό να
σταματήσει τις λυσσαλέες μάχες για τον θρόνο..

πηγαίνω παρευθὺς στὸν Ὑρκανό
Ιωάννης Υρκανός ο πρώτος, αυτός έρχεται από άλλον δρόμο, αρχιερέας και πολιτικός καθοδηγητής των Ιουδαίων, θα κατορθώσει στο τέλος με τα πολλά να δημιουργήσει μία αυτόνομη ιουδαϊκή επικράτεια.
Άλλος ένας από τους πολλούς φιλόδοξους της εποχής.
Πλίνθοι και κέραμοι λοιπόν και μία τεράστια επικράτεια που βυθίζεται στον σπαραγμό και στην
σταδιακή εξαφάνισή της. Βεβαίως το ποίημα σε μία πρώτη ανάγνωση δείχνει κατανοητό, αλλά είναι αδύνατον να κατανοήσουμε τις βαθύτερες αναφορές του, εάν προηγουμένως δεν έχουμε πανο-
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ραμική εικόνα των μεταβολών που συντελούνται εκεί γύρω στο 125 με 120 π.Χ. (είναι η μόνη περίοδος που Ζαβινάς, Γρυπός και Υρκανός συνυπάρχουν).
Το βασικό ζήτημα που αναδεικνύει ο μονόλογος του ανέστιου και πένητος νέου, είναι η μετάβαση από το συνειδητοποιημένο και συμμετέχον πρόσωπο της κλασικής εποχής, στο εγωιστικό και αδιάφορο για τα κοινά άτομο, της τεράστιας Αλεξανδρινής επικράτειας. Φυσικά η ελληνική γλώσσα απλώθηκε στα πέρατα του κόσμου, οπωσδήποτε η σύμμειξη πολιτισμών, ηθών και
θρησκειών επέκτεινε αντιλήψεις και γέννησε ενδιαφέρουσες προοπτικές, όμως το κόστος για όλα
αυτά ήταν βαρύ και ιδιαίτερα σημαντικό: η αχανής έκταση και η κατάλυση θεσμών συμμετοχής
και συνοχής της μικρής κοινωνίας, επιφέρουν καίριο πλήγμα στην σχέση του προσώπου με την
πόλη, εξαφανίζουν την αίσθηση του καθήκοντος προς αυτήν, διαμορφώνουν μία εγωιστική τάση σε
άτομα που νοιώθουν να εξαφανίζονται και να
«μικραίνουν» από την απρόσιτη διοίκηση. Η προσωπικότητα υποχωρεί, ο καθείς κοιτά να εξασφαλίσει τα του οίκου του, η διεφθαρμένη συμπεριφορά των ηγεμόνων αντανακλά στο άτομο και το οδηγεί στην συναλλαγή, στην
φθορά και στην έκπτωση κάθε ηθικής αξίας. Με άλλα λόγια: η παρακμή της κεφαλής μεταδίδεται σαν ιός και στο
υπόλοιπο σώμα, οι θεσμοί απαξιώνονται και γίνονται άλλοθι για συμφεροντολογικές επιλογές..

Κ’ εἶν’ ἡ συνείδησίς μου ἥσυχη
γιὰ τὸ ἀψήφιστο της ἐκλογῆς:
Βλάπτουν κ’ οἱ τρεῖς τους τὴν Συρία τὸ ἴδιο!
Αποτυπωμένο εδώ το νέο πρόσωπο της εποχής που φτάνει έως τις μέρες μας, του ανθρώπου που
καθησυχάζει την συνείδησή του και αυτοκαθάρεται με δικαιολογίες και προσχήματα. Όσο προχωρά ο μονόλογος στο ποίημα, τόσο αποκαλύπτεται η φθορά μέσα από μία πεζοδρομιακή γλώσσα,
(ηλίθιος, τους προκομμένους κ.α.π) και ο αμοραλισμός γίνεται μοχλός επιβίωσης: «κ έχω φιλίες με
αρχηγούς μισθοφόρων..» λέει ο φέρελπις νέος, δηλαδή συναλλαγές με όλα εκείνα τα κατακάθια
που προσέφεραν «υπηρεσίες» στον πιο καλοπληρωτή και λυμαίνονταν τις επαρχίες και τα χωριά
της επικράτειας. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης συναθροίζονται με τις πιο διεφθαρμένες συμπεριφορές, η ποίηση μπαίνει στην υπηρεσία παλιανθρώπων και κακούργων δίχως κανέναν φραγμό. Είναι η αρχή μιας πολιτιστικής κυρίως παρακμής, που θα εξελιχθεί ποικιλοτρόπως τους επόμενους αιώνες..
Η κυριότερη όμως κατά την γνώμη μου επισήμανση στην αποκορύφωση του ποιήματος είναι εκείνη που αναφέρεται πια στην προσωπική ευθύνη, στα όρια και στις αντοχές της.

Ἃς φρόντιζαν οἱ κραταιοὶ θεοὶ
νὰ δημιουργήσουν ἕναν τέταρτο καλό.
Όλα πια είναι τυχαία, μοίρα, πεπρωμένο, δηλαδή ανύπαρκτα και έξω από την συνείδηση. Ο ρόλος
του προσώπου στην ιστορία γίνεται παθητικός, αμελητέος, δικαιώματα και υποχρεώσεις εκχω-
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ρούνται σε ένα απρόσωπο πολιτικό σύστημα με τον ίδιο τρόπο που παλιότερα εκχωρούνταν σε μία
θεότητα, στο αμάχητο ριζικό. Ο άνθρωπος γίνεται ανθρωπάκι που ακουμπά σε όλα τα υποκοριστικά: δουλίτσα, μεροκάματο, θεσούλα, βολεματάκι, σπιτάκι, ζωούλα γενικώς. Με αυτήν την έννοια
χρησιμοποιείται και εκείνο το «μπαλωθώ», μπαλώματα πρόχειρα, λύσεις προσωρινές, πασαλείμματα δηλαδή στην επιφάνεια..
Η κριτική του Καβάφη είναι στοχευμένη, πυρηνική, χωρίς υπερβολές και μεγαλοστομίες και όπως
πάντα ξεδιπλώνει πολλά ερωτηματικά, καυτηριάζει την στάση των συγχρόνων του, την απαξίωση
κάθε ποιότητας σε τέχνη και πολιτική και εκτός από την παροιμιώδη φράση που κατά κόρον πια
χρησιμοποιείται, (βλάπτουν και οι τρεις τους την Συρία το ίδιο), αναδεικνύει την πράξη κλειδί
που εξηγεί εν τέλει σχεδόν τα πάντα: Το αψήφιστο της εκλογής.. σε όλα, στα μικρά και στα μεγάλα, στα ασήμαντα και στα σημαντικά..
Ακόμη και αν κάποιος αγνοεί τα ιστορικά στοιχεία του ποιήματος μπορεί εάν το θελήσει να στοχαστεί επάνω στην ουσία του και τα επί μέρους νοήματά του, όμως οπωσδήποτε η ιστορική γνώση
απλώνει κατά πολύ το πεδίο προβληματισμού και ερμηνεύει ευκολότερα ένα από τα όχι και ιδιαίτερα εύκολα Καβαφικά ποιήματα..
Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος και λίγο πριν από το τελευταίο ποίημα – υποθήκη του Καβάφη, ας δούμε δύο ποιήματα μαζί που θα τα λέγαμε απολογιστικά, καθώς αποτυπώνουν την πορεία μιας δύσκολης ζωής και ταυτόχρονα ταυτοποιούν έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές μέσα
από στίχους απόλυτα προσωπικούς, μία κάποια πίκρα είναι πάντα παρούσα, αλλά και μία γενναιότητα συνείδησης που δεν συμβιβάστηκε, δεν υποχώρησε σε σειρήνες και γι αυτό πλήρωσε τίμημα
βαρύ και επώδυνο, μέχρι το τέλος..
Το πρώτο, όχι από τα ιδιαιτέρως γνωστά, είναι το «πολύ σπανίως»..

Πολὺ σπανίως
Εἲν’ ἕνας γέροντας… Ἐξηντλημένος καὶ κυρτός,

σακατεμένος ἀπ’ τὰ χρόνια, κι ἀπὸ καταχρήσεις,
σιγὰ βαδίζοντας διαβαίνει τὸ σοκάκι…
Κι ὅμως σὰν μπεῖ στὸ σπίτι του νὰ κρύψει
τὰ χάλια καὶ τὰ γηρατειά του, μελετᾶ
τὸ μερτικὸ ποὺ ἔχει ἀκόμη αὐτὸς στὰ νειάτα:

Ἔφηβοι, τώρα, τοὺς δικούς του στίχους λένε…
Στὰ μάτια των τὰ ζωηρὰ περνοῦν ἡ ὀπτασίες του…
Τὸ ὑγιές, ἡδονικὸ μυαλό των,
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ἡ εὔγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των,
μὲ τὴν δική του ἔκφανσι τοῦ ὡραίου συγκινοῦνται.

(1913)
(Περίεργος ο τίτλος, (όπως άλλωστε και οι περισσότεροι του Καβάφη), προφανώς υποδηλώνει τις ελάχιστες φορές που ένα έργο κατορθώνει να επιβληθεί ευρύτατα και διαχρονικά..)
Στην πρώτη στροφή η παρακμή, η φθορά, το επερχόμενο τέλος, στην δεύτερη το διαχρονικό, οι
ποιότητες και το απόσταγμα ζωής που μένουν πίσω – όχι ως ψυχρή και ακαδημαϊκή παρακαταθήκη, αλλά ενσωματωμένα στον καθημερινό βίο των επόμενων γενεών, ποίηση που επηρεάζει, βελτιώνει, εξελίσσει συνειδήσεις.
Κατά την γνώμη μου ένα από τα ωραιότερα ποιήματα, που παρόλη την προσωπική του διάσταση
και τις «εγωιστικές» αναφορές του, (καθώς βεβαίως ο γέροντας δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Καβάφη),
ούτε στιγμή δεν ξεπέφτει σε ναρκισσισμό, εγωπάθεια ή στόμφο. Εξαιρετικό ζύγιασμα των στίχων
και η πιο ισορροπημένη αντίστιξη ανάμεσα στην ύλη που φθείρεται και πεθαίνει και στο πνεύμα
που κατακτά την αθανασία μέσα από την μεταφορά του σε τρίτες συνειδήσεις. Το ποίημα είναι
τόσο ολοκληρωμένο και άρτιο τεχνικά, που κατορθώνει να χωρέσει και τον Καβαφικό ερωτισμό,
χωρίς να παρεκκλίνει από το βασικό του νόημα. Πρόκειται για την απόλυτη δικαίωση του ποιητή,
(το όνειρο κάθε δημιουργού..), που αποχωρώντας βλέπει το έργο του, (άρα την ύπαρξή του την ίδια..) απόλυτα δικαιωμένο και είναι σαν να αναφωνεί: Χαλάλι οι στερήσεις, η απομόνωση, η μοναξιά!

Χαλάλι οι μάχες της νυκτός, οι επιθέσεις, η περιφρόνηση! Ζωή δεύτερη τώρα ζω, χωρίς φθορά και τέλος..
Στίχος κλειδί βέβαια στο ποίημα εκείνο το μὲ τὴν δική του ἔκφανσι τοῦ ὡραίου συγκινοῦνται.
Ίσως η τελεία δικαίωση για τον λάτρη της ομορφιάς Καβάφη.
Και το δεύτερο απολογιστικό, απόλυτα προσωπικό κι αυτό, η «Πρόσθεσις»..

Πρόσθεσις
Ἂν εὐτυχὴς ἢ δυστυχὴς εἶμαι δὲν ἐξετάζω,
πλὴν ἕνα πράγμα μὲ χαρὰν στὸν νοῦ μου πάντα βάζω:
πού στὴν μεγάλη πρόσθεσι (τὴν πρόσθεσί των, ποὺ μισῶ)
πού ἔχει τόσους ἀριθμούς, δὲν εἲμ’ ἐγὼ ἐκεῖ
ἀπ’ τὲς πολλὲς μονάδες μιά!.. Μὲς στ’ ὁλικὸ ποσὸ

δὲν ἀριθμήθηκα!.. Κι αὐτὴ ἡ χαρὰ μ’ ἀρκεῖ.
Ο ύστατος απολογισμός του Καβάφη σε ένα ποίημα που δεν ανήκει στα επιλεγμένα του και δεν το
πρόκρινε άξιο για δημοσίευση – ίσως και γιατί ακριβώς ο προσωπικός τόνος περισσεύει (η λέξη μι-
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σώ για παράδειγμα είναι μοναδική στο Καβαφικό έργο, τέτοιες εντάσεις και απολυτότητας πάντα τις απέφευγε
ο Καβάφης).
Θα μπορούσε να είναι επίγραμμα για το μνήμα κάθε ασυμβίβαστης συνείδησης, ρητό παρηγορητικό μα και εμψυχωτικό κάθε ανθρώπου που κάποτε πήρε μια δύσκολη απόφαση και την υπερασπίστηκε με συνέπεια έως το τέλος. Δεν έχει σημασία η υποκειμενική αίσθηση, αν ευτυχής ή δυστυχής είμαι δεν εξετάζω, θα το πληρώσω το κόστος, δεν μ ενδιαφέρει. Σημασία έχει σε ποια
πλευρά θα γραφεί το όνομά σου, σημασία έχει εάν σχηματίζεις πρόσωπο με ταυτότητα ή εάν αριθμείσαι στα εκατομμύρια που περνούν ανώνυμα και άσκοπα. Είναι τόσο απόλυτη αυτή η δικαίωση,
που οδηγεί τον Καβάφη στην πιο ολιγαρκή στάση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος: Κι αυτή η
χαρά μ’ αρκεί.. Αναρωτιέμαι πόσοι, ελάχιστοι, θα μπορούσαν με ελαφρά την συνείδηση να το εκστομίσουν αυτό..
Άμεση απόρροια όσων εκφέρονται στα παραπάνω απολογιστικά ποιήματα, είναι και ένα από τα
καλύτερά του, εκείνο που από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει την πνευματική του παρακαταθήκη ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο – «Όσο μπορείς»..

Ὅσο μπορεῖς
Κι ἂν δὲν μπορεῖς νὰ κάμεις τὴν ζωή σου ὅπως τὴν θέλεις,
τοῦτο προσπάθησε τουλάχιστον
ὅσο μπορεῖς: μὴν τὴν ἐξευτελίζεις
μὲς στὴν πολλὴ συνάφεια τοῦ κόσμου,
μὲς στὲς πολλὲς κινήσεις κι ὁμιλίες.

Μὴν τὴν ἐξευτελίζεις πηαίνοντάς την,
γυρίζοντας συχνὰ κ᾿ ἐκθέτοντάς την
στῶν σχέσεων καὶ τῶν συναναστροφῶν
τὴν καθημερινὴν ἀνοησία ὣσπου νὰ γίνει σὰ μιὰ ξένη, φορτική.

(1913)
Θεωρείται –και δικαίως – κορυφαίο, δεν γνωρίζω άλλο ποίημα που να μπορεί να εκφράσει με τόσο άρτιο τρόπο την ανάγκη της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στον καθημερινό βίο του κάθε ανθρώπου. Ποιήματα με παρόμοια θεματική έγραψαν πολλοί, μα τα περισσότερα είναι φορτισμένα
με καλλιτεχνικό ελιτισμό, μεγαλοστομίες και κοινοτοπίες. Ο Καβάφης ξεύρει από πρώτο χέρι τι
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συμβιβασμούς πρέπει να κάνει κάποιος προκειμένου να υπηρετήσει την ποιότητα, ο ίδιος έκανε επί
χρόνια μια εργασία που μισούσε: Για τούτο το ποίημα αυτό είναι η τελευταία, η έσχατη άμυνα,
εκείνου ακριβώς του ανθρώπου που έχει συμβιβαστεί, που δεν πέτυχε εκείνα που ήθελε, του κατά
τα άλλα ανώνυμου, όμως: ακόμη και τότε, ακόμη και όταν βλέπεις την ζωή να φεύγει μέσα από τα
χέρια σου.. ε! λοιπόν, ακόμη και τότε έχεις τον τρόπο να σταθείς ορθός, αξιοπρεπής, ποιοτικός και
συνειδησιακά άφθαρτος..
Ίσως τελικά η μεγάλη αξία του Καβαφικού έργου, (εκτός βεβαίως από όλα τα άλλα που αφορούν την
ίδια την ποιητική του τέχνη..), να είναι η δυνατότητα που δίδει, να συζητούμε ξανά και ξανά επάνω
στις σημασίες και τα νοήματά της, χωρίς ποτέ να εξαντλείται ή να επαναλαμβάνεται. Και μάλιστα συμβαίνει το εξής παράδοξο: όσο περισσότερο σκύβει κανείς επάνω στους Καβαφικούς στίχους, όσο περισσότερο αναζητά τις πηγές τους, τόσο αυξάνει εμπρός του το βάθος και η ποιότητα
τής ποιητικής του· σαν ένα πηγάδι χωρίς πυθμένα, μπορείς πάντοτε να ξεδιψάς με την βεβαιότητα
ότι στην επόμενη άντληση νέο ύδωρ, πιο καθαρό, πιο δροσερό σε περιμένει..

Θερμά ευχαριστώ όσους κοπίασαν για τούτο το άρθρο. Εκείνους που είχαν την υπομονή να
αντέξουν την ενδεχόμενη φλυαρία του. Και προ πάντων, τους Καβαφικούς στίχους, για την
μόνιμη παρηγοριά σε ώρες αμφιβολίας και λιποψυχίας..
——————————————————

Ενδεικτική βιβλιογραφία
(παραλείπεται η πλέον γνωστή δίτομη έκδοση από ΙΚΑΡΟ. Στις περισσότερες εκδόσεις δεν σημειώνονται
χρονολογίες, καθώς ενδέχεται να έχουν γίνει επανεκδόσεις. Η διαθεσιμότητα από τον εκδοτικό οίκο είναι πάντα προς διερεύνηση. Όπου υπάρχει η δυνατότητα σημειώνουμε και την κρίση μας για το περιεχόμενο. Τα
περισσότερα πάντως από αυτά που ακολουθούν είναι σημαντικά για όποιον θέλει να «κτίσει» μία πρώτη βιβλιοθήκη για τον Καβάφη και να αντιληφθεί το πολυπρισματικό της ποίησής του)

Κ.Π.Καβάφης, Άπαντα τα δημοσιευμένα ποιήματα, Ρένος, Ήρκος και Στάντης Αποστολίδης,
Τα νέα Ελληνικά, Αθήνα 2012, περίπου 20 ευρώ
(Ο καλύτερος κατά την γνώμη μας έως σήμερα φιλολογικός και όχι μόνο σχολιασμός, απάντων των επιλεγμένων του Καβάφη. Αξιολογικές κρίσεις, απόψεις και αισθητικοί σχολιασμοί
με τους περισσότερους των οποίων συμφωνούμε, κάτι που έχει αποτυπωθεί και σε ένα μεγάλο
μέρος τού παρόντος αφιερώματος. Απαραίτητο εργαλείο για όποιον θέλει να προσεγγίσει την
Καβαφική ποίηση.)
Liddel Robert, Cavafy. A critical biography. Εξαντλημένες οι περισσότερες ελληνικές μεταφράσεις της πιο σημαντικής ξενόγλωσσης βιογραφίας του Καβάφη. Δεν διστάζετε στιγμή εάν το
βρείτε σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο. Διαθέσιμη η αγγλική έκδοση στο Amazon και σε ἄλλες
ιστοσελίδες.

Πιερής Μιχάλης (επιμέλεια), Κ.Π.Καβάφης. Τα πεζά. (1882;-1931) ΙΚΑΡΟΣ, περίπου στα
15 ευρώ
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Δασκαλόπουλος Δημήτρης, Βιβλιογραφία Κ.Π.Καβάφη 1886-2000, κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Ιλίνσκαγια Σόνια, Κ.Π.Καβάφης, Οι δρόμοι προς τον ρεαλισμό στην ποίηση του 20ου αιώνα,
ΚΕΔΡΟΣ, περίπου στα 12 ευρώ
Haas Diana – Πιερής Μιχάλης, Βιβλιογραφικός οδηγός στα 154 ποιήματα του Καβάφη,
ΕΡΜΗΣ, περίπου στα 8 ευρώ
Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. Τα πρόσωπα και τα κείμενα (Δ΄) Κ.Π.Καβάφης, Εκδόσεις των Φίλων, περίπου στα 7 ευρώ

Άγρας Τέλλος, Κριτικά Α΄ Καβάφης – Παλαμάς, ΕΡΜΗΣ, περίπου στα 12 ευρώ
Keeley Edmund Η Καβαφική Αλεξάνδρεια. Η εξέλιξη ενός μύθου, ΙΚΑΡΟΣ, περίπου στα
10 ευρώ
Λεύκωμα Καβάφη με επιμέλεια της Λένας Σαββίδη, ΕΡΜΗΣ, περίπου στα 21 ευρώ
Σεφέρης Γιώργος, Δοκιμές Α΄, ΙΚΑΡΟΣ, περίπου στα 21 ευρώ. Ανάμεσα σε άλλους ποιητές
σκέψεις και για τον Καβάφη, «στεγνές» κάπως και φιλολογικές και μακράν των αναγνώσεων που
άλλοι μελετητές έχουν καταγράψει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Κρίσεις ενδεικτικές της επιφύλαξης
με την οποία έγινε δεκτό το Καβαφικό έργο.

Θεοτοκάς Γεώργιος, Ελεύθερο Πνεύμα, ΕΣΤΙΑ, περίπου στα 6 ευρώ. Το προτείνουμε μόνο
και μόνο για να γίνει αντιληπτή η εχθρότητα που αντιμετώπισε ο Καβάφης από την δήθεν φιλελεύθερη και ανεκτική, μετέπειτα γενιά του 30. Κείμενο φοβερά υπερεκτιμημένο – στα σημεία που
«κρίνει» τον Καβάφη περισσεύει η αλαζονεία, η ανεπάρκεια για τα ποιητικά (κατά παραδοχή
άλλωστε και του ίδιου του Θεοτοκά σε άλλο κείμενό του), και η μέχρι προσβολής, για τον ποιητή,
υπερβολή των κρίσεων.

Το άνθος
Αυτό το άνθος δεν πρέπει νάτανε για μας.

Εμείς κατηναλώσαμεν ολόκληρον τον χρόνον της ημέρας μας
σε αφελείς και αδέξιες επιδόσεις·
ατημέλητοι, με το χέρι στην τσέπη, περιεπλανήθημεν
ανά τους δρόμους και τας πλατείας αυτής της πόλεως·
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ιδανικά αδιάφοροι, εγκαταλείψαμε την προσοχή μας
σε κάθε λογής επουσιώδεις περισπασμούς·
σπαταλήσαμε απερίσκεπτα την περιουσία μας,
αγοράζοντας και μασσουλώντας συνεχώς
στραγάλια και παστέλια και μαντζούνια.
Είναι, νομίζομεν, περιττόν να τονισθεί
ότι απέσχομεν από πάσαν σκέψιν σχετικήν
με συστηματικάς δραστηριότητας
ή, πόσω μάλλον, με ιπποτικά κατορθώματα
ή ιδανικούς έρωτας και τα παρόμοια.
Κυρίως, ειπείν, απέσχομεν από πάσαν σκέψιν.

Αυτό το άνθος, επομένως, δεν πρέπει νάτανε για μας.

Γιατί, όταν, περί το μεσονύκτιον επιστρέφοντας,
διερχόμεθα από κείνον τον ημίφωτο δρομάκο,
όταν, λέγω, πίσω από τα βαριά παραπετάσματα
του υψηλοτέρου παραθύρου ενός παμπάλαιου μεγάρου,
πρόβαλε κείνο το αβρό παρθενικό χεράκι
και μας το πέταξε τρέμοντας,
εμείς –όλως ανέτοιμοι και αναρμόδιοι ως ήμεθα–
το αρπάξαμε μηχανικά στον αέρα
και το φάγαμε
-το άνθος!, καταλαβαίνετε;
Το φάγαμε, το μασσουλήσαμε κι αυτό
με την ίδια ακριβώς ανευθυνότητα
που όλη τη μέρα μασσουλούσαμε
στραγάλια και παστέλια και μαντζούνια.
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Ω! ασφαλώς-ασφαλώς!
Αυτό το άνθος δεν πρέπει,
δεν μπορεί,
να ήτανε για μας

(Άλεκ Σχινάς, 1924-2012)

Κύριε,
Αυτούς τους τοίχους πού τριγύρω μου υψώνονται,
δεν είμαι εγώ εκείνος πού τους έκτισε·
τους βρήκα εδώ ολόγυρά μου να ορθώνονται,
φράζοντας τον ήλιο,
κρύβοντας το φεγγάρι.

Τις αλυσίδες τούτες
πού τα χέρια μου πληγώνουνε,
δεν είμαι εγώ εκείνος πού τις έκανε,
δεν είμαι εγώ εκείνος πού τις φόρεσε·
ήταν εδώ
προτού ακόμη να γεννηθώ.

(Φαίδων Πολίτης, 1928-1986)
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Παρουσίαση και κριτική βιβλίου

Ο μύθος της ροζ «λογοτεχνίας»
Συλλογικό, με την χρήση σημειώσεων Μ.Τασάκου

Τώρα σε θέλω!..
«Τώρα σε θέλω μπάρμπα Κώστα,
που βλέπεις τον εαυτό σου στην αφάνεια,
και το Γιαννάκη, (το Γιαννάκη μας, καλέ!)
στην επιφάνεια!..»

Τ

(Κώστας Μόντης)

ο βιβλίο της Εύας Στάμου «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας», (εκδόσεις Gutenberg,
2014) έφερε ένα ξάφνιασμα, μια αναγνωστική έκπληξη, όχι μόνο στους
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υπερασπιστές της λεγόμενης ρόζ λογοτεχνίας, αλλά και σε κριτικούς που δηλώνουν αδιάφοροι για το
καθεστώς των «ευπωλήτων» και της εμπορικής κυριαρχίας των αφηγήσεων που την υπηρετούν.
Νομίζω πως είναι απόλυτα φυσικό, καθώς μέχρι σήμερα η αντιπαράθεση είχε πολωτικά
χαρακτηριστικά και συμβολικές αναφορές. Οι επικριτές υπερασπίζονταν την «ποιότητα» χωρίς να
μπουν ποτέ στον κόπο να την ορίσουν ή έστω να την περιγράψουν, οι υπερασπιστές του είδους ανέμιζαν τα τιράζ και τις πωλήσεις, θεωρώντας κάθε αρνητική κριτική ένδειξη σνομπισμού και ελιτισμού. Με άλλα λόγια, πεδίο μάχης δεν υπήρξε πραγματικά ποτέ, οι δύο πλευρές ένοιωθαν ασφαλείς στην περιχαράκωσή τους, στο δικό τους σύμπαν - κάτι σαν παρτίδα σκάκι σε ακινησία. Πρόκειται για έναν ακήρυκτο εμφύλιο. Που και που ανοίγει ένα παραθύρι, ακούγονται φωνές, ενίοτε
ύβρεις και (εξωλογοτεχνικοί) χαρακτηρισμοί κι έπειτα ο καθείς επιστρέφει στην θαλπωρή του σπιτιού του με χέρια καθαρά, δόξα τω θεώ δεν χρειάστηκε να παραβιάσει το απέναντι σπίτι, δόξα τω
θεώ ο πόλεμος παραμένει αναίμακτος, μια λεκτική εκτόνωση για την απλωμένη μπουγάδα της γειτόνισσας.
Αν αξίζει ένας έπαινος για το βιβλίο της κ.Στάμου, είναι για το ότι αποτελεί μία από τις λίγες προσπάθειες που επιχειρούν να δώσουν τέλος σ αυτόν τον κλεφτοπόλεμο, να ερμηνεύσει την μη λογοτεχνία, να την συνδέσει με ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις, να φέρει τον διάλογο πάνω στο
τραπέζι και έτσι να αναδείξει έναν κίνδυνο πραγματικό. Λυπάμαι να πω, (και δεν είναι βέβαια παρά
μόνο μια άποψη), ότι η προσπάθεια αυτή διαθέτει μια σημαντική αξία και ποιότητα στο περιεχόμενό
της, μα δυστυχώς στο τέλος δεν μπορεί να υπερβεί μια ατολμία και αδικείται από καταφυγή σε
απόψεις που παρεκκλίνουν από τον πυρήνα του προβλήματος. Σκοπός βέβαια αυτού του κειμένου
δεν είναι μία κριτική στο εγχείρημα της κ.Στάμου, αλλά η πρόσφατη κυκλοφορία τού βιβλίου της
προσφέρει καλές αφορμές για να ξεδιπλώσουμε εδώ κάποιες διαπιστώσεις, ίσως και ερμηνείες.
Στις αλήστου μνήμης μεταπολιτευτικές φοιτητικές συνελεύσεις τα διαδικαστικά υπερέβαιναν πολλάκις την συζήτηση επί της ουσίας. Υπερβολική βεβαίως πρακτική, αλλά και έμμεση αναγνώριση
της σημασίας που έχουν οι γλωσσικές αποχρώσεις, η συνεννόηση για τις βασικές έννοιες, η κατανόηση του νοήματος των λέξεων. Σκέφτομαι λοιπόν να ξεθολώσω λίγο τον διάλογο και να γίνω από την αρχή ωμός: Υπάρχει πράγματι «ροζ λογοτεχνία»; Ω, ναι, φυσικά υπάρχει, μόνο που δεν
είναι (πάντα) ροζ και, το κυριότερο, τις περισσότερες φορές δεν είναι λογοτεχνία.
Εάν δεν συνεννοηθούμε από την αρχή για το νόημα των λέξεων, εάν καταργήσουμε κριτήρια και
διαχωρισμούς, η σύγχυση στον οποιονδήποτε διάλογο είναι αναπόφευκτη. Θα παραφράσω τον Ελύτη. Άλλο λογοτεχνία, άλλο συγγραφή, άλλο αφήγηση, άλλο ιστόρηση. Άλλο ποίηση, άλλο
στιχουργική. Άλλο το δοκίμιο, άλλο η διατριβή, άλλο η πραγματεία. Σχολαστικισμός; Μακράν
όχι. Δοκιμάστε να σκεφθείτε τις παραπάνω λέξεις και την έννοιά τους, εάν δύσκολα διακρίνετε διαχωρισμούς, τότε οι προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών έχουν πετύχει τον σκοπό τους. Εάν δεν
μπορείτε να διακρίνετε αποχρώσεις και διαφορές, τότε έχετε άκριτα αποδεχθεί εκείνο που επιχειρείται χρόνια – ότι η λογοτεχνία δηλαδή είναι γούστο, διασκέδαση, κάποιες ώρες ευχάριστης ανάγνωσης. Λογοτεχνία το χαζό δίστιχο που σκαρώνει ένα τρίχρονο, λογοτεχνία οι κοινοτοπίες των
ατάλαντων που δεν λένε τίποτε, λογοτεχνία ο Ντοστογιέφσκι, λογοτεχνία και οι δεν ξέρω πόσες
αποχρώσεις του γκρι. Όλα λογοτεχνία, απλά κάποια είναι καλύτερα, κάποια χειρότερα, κατά το
γούστο μας, την διάθεσή μας, την ώρα, το κέφι μας. Η λογοτεχνία είναι ταυτόσημη με την συγγρα-
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φή, η μυθιστορία με την αφήγηση. Από την ώρα που δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις η κριτική καταργείται – ποιος είναι αυτός που θα κρίνει τις ενστικτώδεις αναγνωστικές προτιμήσεις; Όποιο βιβλίο
και αν βγαίνει είναι άξιο, η κριτική έχει εκπέσει σε παρουσίαση της αφήγησης, του σεναρίου. Οι
λέξεις «τέλειο», «αριστούργημα», «εξαιρετικό» και άλλες παρόμοιες μοιράζονται αφειδώς, το νόημά
τους έχει χαθεί, έχουν εκφυλιστεί σε αστεράκια βαθμολόγησης, παρόμοια με κείνα που καθιέρωσαν οι «κριτικοί» κινηματογράφου και οι διαδικτυακές αξιολογήσεις.
Να το δούμε και κάπως απλοϊκά. Λέει κάποιος: «Ο τάδε είναι κακός γιατρός, ο δείνα είναι κακός
πολιτικός μηχανικός». Το επίθετο εδώ λειτουργεί αναιρετικά για την επαγγελματική ιδιότητα
του προσώπου: Αν ο τάδε είναι κακός γιατρός, δεν έχει στην ουσία τα προσόντα ενός γιατρού,
δεν μπορεί να λειτουργήσει ως γιατρός, λειτουργεί σαν γιατρός, στην ουσία είναι μη γιατρός. Ας
κάνω το άλμα. Η κακή λογοτεχνία δεν διαθέτει λογοτεχνικές ιδιότητες, δεν ακουμπά καμιά από
τις αρετές της, είναι στην ουσία μη λογοτεχνία. Η επιμονή στην ορολογία δεν είναι προϊόν μικροψυχίας ή προσβλητικής διάθεσης όπως ίσως ισχυριστούν κάποιοι, είναι επιμονή στην ακριβολογία
και η υιοθέτησή της μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά συμπεράσματα για την ερμηνεία του φαινομένου. Θα ισχυριστούν ορισμένοι: «Παραείσαι απλοϊκός, ο γιατρός μπορεί να κριθεί με κριτήρια σχετικά ασφαλή, σχετικά αντικειμενικά, ακόμη και εκ του αποτελέσματος…» Πράγματι, μα το ίδιο
και η λογοτεχνία, μόνο που εάν ξεφύγουμε προς την ανάλυση αυτή, θα έχουμε ξεφύγει και από
τον προβληματισμό του σημερινού κειμένου.

Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο της κ.Στάμου.
« Η επικράτηση των ροζ βιβλίων πέρα από εθνικά και πολιτισμικά σύνορα υποδεικνύει ότι

πρόκειται για φαινόμενο που δεν μπορεί να κατανοηθεί πλήρως με αμιγώς γραμματολογικούς
όρους. Το ζήτημα θα πρέπει να προσεγγιστεί από μια διαφορετική σκοπιά…» Και παρακάτω:
«…τα ροζ βιβλία αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης κουλτούρας που θεωρεί ότι η χρήση τέτοιου είδους πολιτισμικών προϊόντων αποτελεί στοιχείο θηλυκότητας…».
Πρόκειται κατά την γνώμη μου για την πιο εύστοχη, πιο καίρια, (αφετηριακή θα την χαρακτήριζα),
διαπίστωση που μπορεί να κάνει κανείς (και άξια η κ.Στάμου που την προτάσσει στην αρχή σχεδόν του
βιβλίου της), όταν θελήσει να ερμηνεύσει το φαινόμενο. Με άλλα λόγια το ζήτημα δεν είναι αμιγώς
φιλολογικό, δεν είναι μια διαμάχη περίκλειστη στην λογοτεχνική και αναγνωστική κοινότητα. Είναι πρωτίστως απόρροια μιας συγκεκριμένης αντίληψης για τον πολιτισμό, την γλώσσα, την λογοτεχνία, την ψυχαγωγία, την ποιότητα, την αξιολόγηση – και είναι μια αντίληψη που έχει επικρατήσει πολύ καιρό πριν στην κοινωνία, τα ροζ βιβλία ήταν απλά το χρειαζούμενο «λογοτεχνικό»
παραπλήρωμα. Παραπλήρωμα που ήρθε σχετικά πρόσφατα, αλλά που η επιρροή του και η ενσωμάτωσή του όπως θα δούμε, είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ανάλογη επικράτηση στην πολιτική
ή στην οικονομία.
Πριν δούμε κάποιες ακόμη ουσιώδεις διαπιστώσεις, ας διατυπώσω μία ακόμη ένσταση που την πιστεύω σημαντική για την συνέχεια.
Ένα λάθος που γίνεται πλέον όλο και πιο συχνά είναι και εκείνο που θέλει την μη λογοτεχνία
«προνόμιο» του γυναικείου αναγνωστικού κοινού. Αυτό υπονοεί πως υπάρχει ένα άλλο, ανδρικό
κατά βάση κοινό, που κινείται επικριτικά προς αυτήν, που διαχωρίζει την θέση του με θετικό τρό-
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πο, μέσα από την ανάγνωση μιας γνήσιας λογοτεχνίας. Εάν όμως συμφωνήσουμε πια πως το «ροζ
βιβλίο» αντιστοιχείται με υπαρκτές και σαφείς αντιλήψεις για τον πολιτισμό που έχουν επικρατήσει, τότε εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η πραγματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό
διαφορετική. Όποιος έχει την υπομονή να «ξεφυλλίζει» καθημερινά τις σελίδες που μιλούν για λογοτεχνία στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει πως το ανδρικό (αναγνωστικό, δηλαδή εκείνο που συνηθίζει να
διαβάζει) κοινό, πλησιάζει όλο και περισσότερο τα βιβλία αυτά, τα όρια αποδοχής με βάση το φύλο
γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Οι εκδότες το έχουν καταλάβει έγκαιρα αυτό, πολλά «ροζ βιβλία» πλέον το θεωρούν υποχρεωτικό να ενσωματώσουν μία κάποια αστυνομική πλοκή, λίγο ποδόσφαιρο, λίγο χρηματιστήριο, λίγο παραπάνω «αντρικές» δραστηριότητες.
Με αυτήν την έννοια, θα τολμήσω
να διευρύνω αρκετά την διαπίστωση
της κ.Στάμου ότι «…οι ρίζες του

προβλήματος θα πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο με τον οποίο
ορίζουμε στις δυτικές κοινωνίες τη
θηλυκότητα και στις ποιότητες
που έχουμε αποδεχθεί πως συνδέονται με αυτήν…». Είναι βεβαίως
κι αυτό, αλλά φοβάμαι πως το θέμα
είναι κατά πολύ ευρύτερο και σχετίζεται γενικά με τον ορισμό της ποιότητας, τον ορισμό της λογοτεχνίας,
την διάκριση των πολιτιστικών αξιών, την ποιότητα στην εκπαίδευση.
Μπορεί όλα να μοιάζουν τυχαία και
αυτόματα κινούμενα, μα κάθε άλλο
παρά έτσι είναι. Άλλωστε, ας μην το
ξεχνάμε, όταν ορίζουμε την θηλυκότητα, αυτομάτως ορίζουμε και το
αντίθετό της, αυτομάτως μοιράζουμε ρόλους σε ό,τι κινείται στο χώρο επιρροής της.
Το γεγονός πως η ρηχή και με ξύλινο λόγο αφήγηση έχει κατορθώσει να μεταμφιεστεί τόσο επιτυχημένα και να πείσει πως είναι λογοτεχνία, αποτελεί από μόνο του ένα ζοφερό φαινόμενο, μα
δυστυχώς οι τρεις περίπου δεκαετίας προοδευτικής επικράτησής της, έφεραν και παράπλευρες απώλειες: Ακόμη και άνθρωποι με κάποια αξία, με κριτήρια, με ποιότητες, έχουν αρχίσει να αποδέχονται την «χρησιμότητά» της, την κυριαρχία της, και πολλές φορές την αναγκαιότητά της. Χαμογελούν με συγκατάβαση στην παρέα όταν εκθειάζει ως αριστούργημα το νέο πόνημα της κυρίας ή
του κυρίου τάδε. Σιωπούν όταν βαριούνται αφόρητα από κοινότοπες προτάσεις, όπου το μόνο που
αλλάζει είναι η σειρά των λέξεων. Αγκυλώνουν το δάκτυλό τους σε αλλεπάλληλα likes σε ιστοσελίδες με παρουσιάσεις βιβλίων. Αυτή η ανοχή, αυτός ο δισταγμός, αυτή η παραίτηση στην ουσία,
καταδεικνύει κατ εμέ κάτι απείρως τραγικότερο από την επικράτηση της μη λογοτεχνίας: Αρχίζουμε και αδιαφορούμε για το φαινόμενο, γινόμαστε συγκαταβατικοί στην εξάπλωσή του, κυρίως για-
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τί απουσιάζει το «αντίπαλον δέος», κυρίως γιατί όταν έρθει η ώρα να ορίσουμε θετικά την γνήσια
λογοτεχνία, διαπιστώνουμε πως η μνήμη μας, η γνώση μας, είναι δωμάτια που έχουν αδειάσει προ
πολλού. Νοιώθουμε αμήχανοι απέναντι στα «ευπώλητα», όχι γιατί έχουμε πειστεί για την δύναμη
τής αναγνωστικής πλειονότητας, μα γιατί τα τυπογραφεία τής άξιας λογοτεχνίας έχουν σταματήσει
να λειτουργούν και αν αρχίσουμε να μιλάμε για το παρελθόν κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε
δεινόσαυροι. Η μη λογοτεχνία κυριαρχεί, μα η κυριαρχία της προέρχεται και από την αδυναμία της ποιότητας να δώσει δείγματα γραφής και να αναδείξει τις διαφοροποιήσεις της. Όταν
πριν από λίγο καιρό κάποιος σε ένα forum λογοτεχνίας στο διαδίκτυο έγραφε «… δεν μπορώ να
καταλάβω γιατί πιστεύουν τον Θεοτόκη καλύτερο από την (σύγχρονη συγγραφέας ρόζ κειμένων)…», δεν
έλεγε ψέματα, δεν υποκρινόταν, είναι πράγματι ακατανόητη η διαφορά στα μάτια του, καθώς το
αναγνωστικό πρότυπο στο οποίο εκπαιδεύτηκε από μικρός, ήταν ανίκανο να αναδείξει ποιότητες,
διαφορές και βαθύτερες αναγνώσεις. Όταν σε άλλη ιστοσελίδα κάποιος απορρίπτει συνολικά τον
Καβάφη σε σχέση με τον πιο κοινότοπο και ατάλαντο σύγχρονο ποιητή, επίσης δεν λέει ψέματα,
καθώς δεν διδάχθηκε ποτέ Καβάφη, ποτέ δεν μπόρεσε να τον προσεγγίσει με τρόπο που θα του
προσέφερε αισθητικές και συνειδησιακές συγκινήσεις, είναι ανίκανος να διακρίνει διαφορές, η ποίηση στα μάτια του είναι μόνο ομοιοκαταληξία, επικός στίχος, κοινοτοπίες για αγάπες και λουλούδια. Όταν λοιπόν η Εύα Στάμου διαπιστώνει πως «… όσο αυξάνεται το αναγνωστικό κοινό που

ικανοποιείται με κείμενα χαμηλής ποιότητας, τόσο μειώνεται σε βάθος χρόνου το λογοτεχνικό δυναμικό από το οποίο μπορεί να προκύψουν νέοι πεζογράφοι, ποιητές, μεταφραστές,
κριτικοί, εκδότες κι επιμελητές προσανατολισμένοι ασφαλώς σε κείμενα αξιώσεων…», υπαινίσσεται πως αυτός είναι ένας κίνδυνος για το μέλλον, αλλά πολύ φοβάμαι πως δεν περιγράφει πλέον μία απειλή, αλλά μία εδραιωμένη κατάσταση.
Σε άλλες σελίδες παρουσιάζονται οι ευθύνες ενός ολόκληρου συστήματος, (παιδείας, πολιτικής, εκδοτών κλπ) που βοήθησαν να φθάσουμε εδώ, εντάξει, αλλά δίκαια θα αναρωτηθεί κάποιος: «Μα δεν
εκδίδονται πια καλά βιβλία, δεν υπάρχουν άξιοι κριτικοί, άνθρωποι της ποιότητας, συγγραφείς με αξίες και
δυνατά κείμενα, εκδότες που διαφημίζουν καθημερινά τις ποιοτικές τους επιλογές, λογοτεχνικά περιοδικά με
αναλύσεις επί αναλύσεων; Αυτό από μόνο του είναι ένα αντίβαρο…».

Φοβάμαι πως η τελευταία σκέψη που θέλω να καταγράψω σε τούτο το κείμενο θα είναι το ίδιο πικρή με τις προηγούμενες – κυρίως γιατί επιθυμώ να είμαι δίκαιος και επιπλέον θέλω να γίνει ακόμη
πιο κατανοητή η ευκολία με την οποία κυριάρχησε το ευτελές και το ξύλινο στην ελληνική (και όχι
μόνο) λογοτεχνία.
Κατά την ταπεινή μου γνώμη το ροζ βιβλίο, εκτός από τους άλλους συμμάχους που ήδη αναφέρθηκαν, βρήκε και μια απρόσμενη βοήθεια από συμπεριφορές και δράσεις του λεγόμενου
«ποιοτικού» χώρου. Θα τολμήσω μάλιστα να πω ότι η ευθύνη των τάχα μικρών αλλά ποιοτικών
εκδοτικών οίκων, των περισπούδαστων κριτικών, των δυσνόητων δήθεν συγγραφέων, είναι πολλαπλάσια εκείνων που υπηρετούν τα ανάξια κείμενα. Το εξηγώ όσο γίνεται πιο σύντομα.
Η λεγόμενη «ποιοτική» λογοτεχνία στην Ελλάδα σπάνια μπόρεσε να ξεφύγει από την έπαρση,
τον ελιτισμό, την περιχαράκωση των ελίτ και μια ιδιότυπη συστημική συμπεριφορά επηρεασμένη από πολιτικές και διαπλεκόμενες δραστηριότητες. Την ίδια ώρα που δυο τρεις μεγάλοι
εκδοτικοί οίκοι μεταμφίεζαν τα άρλεκιν σε υψηλή λογοτεχνία, οι εκδότες της «ποιότητας» προσέ-
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φεραν στο κοινό τους έργα ατάλαντων συγγραφέων, χωρίς καμία λογοτεχνική αξία με μόνο κριτήριο την εξυπηρέτηση της κομματικής παρέας, των διαδρόμων των
υπουργείων, την δημοφιλία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρηματικά ποσά και επιδοτήσεις μοιράστηκαν αφειδώς σε πρόσωπα και συλλόγους για να προβληθούν
πένες που δεν είχαν να πουν τίποτε και δικαίως σήμερα
έχουν απολύτως ξεχαστεί. Λογοτεχνικά περιοδικά ξεφύτρωναν μέσα σε μια νύχτα με κείμενα ακατανόητα και
γραφή απωθητική, ακόμη και για εκείνους που διέθεταν
γνώση και άξια κριτήρια. Νέοι συγγραφείς με σημαντικές ποιότητες έπρεπε να καταβάλλουν ιλιγγιώδη ποσά
(κάποτε άγγιζαν τα εκατομμύρια σε δραχμές) για να
δουν μια ποιητική συλλογή ή ένα πεζό να κυκλοφορεί
με την σφραγίδα «ιστορικών» εκδοτικών οίκων – μια πρακτική που σε εξευτελιστικό βαθμό συνεχίζεται έως και σήμερα. «Δημοσιογράφοι» και «κριτικοί» (ευτυχώς που υπάρχουν και τα εισαγωγικά…),
έναντι παχυλών αμοιβών αποφάσιζαν ποιον θα προωθήσουν, ποιον θα επιβάλλουν, ποιους θα χρίσουν σαν διαδόχους του Ελύτη, του Καρυωτάκη, του Καβάφη. Ο πολιτισμός γενικότερα έγινε
αντικείμενο συναλλαγής, το κείμενο ως κείμενο είχε ελάχιστη αξία μπροστά στο καθημερινό
χρηματιστήριο που είχε στηθεί στα υπουργεία νέας γενιάς και πολιτισμού. Οι αναγνώστες παρακολουθούσαν ζαλισμένοι ονόματα συγγραφέων να καθιερώνονται μέσα σε μια νύχτα, παρουσιάσεις βιβλίων όπου το τελευταίο που προσέφεραν ήταν προβληματισμός και λογοτεχνική συζήτηση,
επιχορηγούμενους εκδότες να μιλούν για ποιότητα και υψηλή τέχνη την ίδια ώρα που εξέδιδαν ημετέρους. Η ελληνική λογοτεχνία ανέμιζε περήφανη δυο αδειανά πουκάμισα: το ένα της μη λογοτεχνίας, του τίποτα, του γαργαλιστικού και το άλλο της δήθεν ποιότητας, της τάχα υψηλής
τέχνης για λίγους και εκλεκτούς. Οι λίγες διαφορετικές φωνές, τα λίγα άξια που προσπαθούσαν
κατά μόνας, παραιτήθηκαν και έσβησαν μέσα στις φωνές ενός πλήθους που είχε βρει επιτέλους το
νέο του παιχνίδι, τον νέο του εμφύλιο. Τα βιβλία από την μία ή την άλλη πλευρά πολλαπλασιάστηκαν, θηριώδεις «αλυσίδες πολιτισμού» κτίστηκαν πάνω σε γυάλινα πόδια. Η λογοτεχνία έπαψε να
είναι αυτόνομη, πρωτογενής, έγινε παραπλήρωμα ενός life style, παραπλήρωμα ενός γρήγορου
καταναλωτισμού και αναλώσιμη με ρυθμούς τηλεοπτικού χρόνου. Το βιβλίο μπήκε σε θήκες και
κατηγορίες, έγινε είδος εποχιακό, ένα αξεσουάρ που παρακολουθεί την μόδα, τις εποχές του χρόνου, την ηλικία, ακόμη και την προσωπική διάθεση. Οι νέοι συγγραφείς δεν γράφουν πια «αφ’ εαυτού», δεν χρειάζεται να μελετήσουν, να ερευνήσουν, να βυθιστούν σε ένα κόσμο γνήσιων συναισθημάτων – η πένα τους υπακούει στους νόμους της αγοράς και των εκδοτών, τα χειρόγραφά τους
πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις, από την γραμματοσειρά έως την ουσία του περιεχομένου, από τον αριθμό σελίδων έως την πλοκή. Οτιδήποτε ξεφεύγει από τους κανόνες, τους τύπους,
την επανάληψη κοινοτοπιών, απορρίπτεται ως μη εμπορικό, ως αποτυχία, ως ανύπαρκτο. Οι νέοι
συγγραφείς ξεκινούν να γράφουν σαν αυτόματα εκπαιδευμένοι ήδη σε ένα σύστημα, η σκέψη τους
είναι προσανατολισμένη στα εκδοτικά κριτήρια και πολλάκις αυτολογοκρίνονται, περικόπτουν
κάθε φράση που μπορεί να κριθεί δυσνόητη για την γλωσσική και νοηματική επάρκεια του πλή-
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θους, αποφεύγουν θέματα δυσάρεστα, απλοποιούν όσο γίνεται την γλώσσα για να χωρέσει στο
κοστούμι της αγοράς.
Το πρόβλημα της δήθεν λογοτεχνίας και της υπερτίμησης των κειμένων δεν είναι νέο, εκατοντάδες
διανοητές αποπειράθηκαν να το ορίσουν και να το ερμηνεύσουν. Εξαιρετικός σε απλότητα, χωρίς
κραυγές και φανατισμό, ο Arthur Schopenhauer γράφει για το ζήτημα αυτό (Περί ανάγνωσης και
βιβλίων, εκδόσεις ΑΓΡΑ, 2013): « Σε κάθε εποχή υπάρχουν δύο ειδών λογοτεχνίες που, αν και

δεν γνωρίζονται παρά ελάχιστα μεταξύ τους, βαδίζουν η μία πλάι στην άλλη: μία πραγματική
και μία απλώς φαινομενική. Η πρώτη εξελίσσεται σε μόνιμη λογοτεχνία. Καλλιεργούμενη από ανθρώπους που ζουν για την γνώση ή την ποίηση, βαδίζει τον δρόμο της σοβαρά και αθόρυβα μα εξαιρετικά αργά, χωρίς να παράγει στην Ευρώπη πάνω από δώδεκα έργα ανά αιώνα,
αλλά με μόνιμη αξία. Η άλλη καλλιεργείται από άτομα που ζουν από την γνώση ή την ποίηση, και προχωρά καλπάζοντας, συνοδευόμενη από τον θόρυβο και τις βροντερές φωνές εκείνων που επιδίδονται σε αυτές, και κατακλύζοντας ετησίως την αγορά με πολλές χιλιάδες
έργα. Δεν περνούν όμως λίγα χρόνια και ήδη αναρωτιέται κανείς: Τι να απέγιναν άραγε; Τι
έχει απομείνει από την άλλοτε τόσο ηχηρή φήμη τους; Υπό αυτό το πρίσμα, η τελευταία κατηγορία μπορεί να χαρακτηριστεί ως εφήμερη ενώ η πρώτη ως μόνιμη λογοτεχνία».
Κάθε ορισμός έχει τις αδυναμίες του, το ίδιο και ο διαχωρισμός του Σοπενχάουερ (σε παραπλήσιο
διαχωρισμό καταφεύγει και η Εύα Στάμου μιλώντας για διαχρονική λογοτεχνία), κάποιος για παράδειγμα
θα μπορούσε να σημειώσει πως ο καθορισμός της ποιότητας μέσα από την πατίνα του χρόνου δημιουργεί ένα πρόβλημα στο τώρα, στην άμεση πρόσληψη της αξίας του κειμένου και ταυτόχρονα
μπορεί να υπόκειται σε πολλές παραμορφώσεις ή παραποιήσεις της λογοτεχνικής καταγραφής και ιστορίας. Πόσο βέβαιοι είμαστε, για παράδειγμα, πως στο πέρασμα των αιώνων δεν έχουν
παραμεριστεί (ή ακόμη και ποτέ εκδοθεί) έργα με σημαντική αξία και σκέψη; Το σημαντικό όμως
στο παραπάνω απόσπασμα δεν είναι κάποια απάντηση σε ρητορικά ερωτήματα, αλλά η θέση του
Σοπενχάουερ πως η πεμπτουσία της σκέψης μπορεί άνετα να συμπυκνωθεί σε δέκα με δώδεκα βιβλία ανά τον αιώνα, τα άξια των αξίων, τα άριστα, εκείνα που ακόμη και εάν υπήρχαν μόνα τους
θα ήταν αρκετά για να τροφοδοτήσουν την σκέψη και την συνείδηση ενός ανθρώπου σε όλη την
διάρκεια του βιολογικού του κύκλου.
Για να είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω ούτε λεπτό πως όλα τούτα είναι άγνωστα, ακόμη και στους πιο
φανατικούς υπερασπιστές της «ροζ λογοτεχνίας», είναι αξιοσημείωτο πως ακόμη και όταν μιλώ με
συγγραφείς αυτών των βιβλίων, διαβλέπω σε πολλούς από αυτούς μία αυτογνωσία, μια παραδοχή
πως απλώς εξυπηρετούν με ταλέντο εκείνο που ζητά η εποχή, η συγκυρία, το δαιμόνιο της
αγοράς. Αυτομάτως αυτή η εικόνα πετά την πρόκληση απέναντι, στους «ποιοτικούς», σε κείνους
που αρνούνται το εφήμερο και ισχυρίζονται πως μπορούν να απαντήσουν πειστικά στο αίτημα για
μια λογοτεχνική αναγέννηση. Δεν επέλεξα τυχαία το ποίημα του Μόντη κάτω από τον τίτλο του
σημερινού άρθρου. Όταν ο Μόντης γράφει «Τώρα σε θέλω μπάρμπα Κώστα…», (μπάρμπας,
δηλαδή έμπειρος, άξιος, σοφός, ποιοτικός), στην ουσία γίνεται καυστικός προς εκείνους που κάθονται και γκρινιάζουν για την κατάντια της λογοτεχνίας και νοσταλγούν αδρανείς τις παλιές, καλές
(;) εποχές. Όχι, γράφει ο Μόντης, τα πράγματα είναι εύκολα όταν είσαι στην επιφάνεια, όταν κυριαρχείς στις συνειδήσεις, όταν έχεις ακροατήριο. Το δύσκολο είναι όταν βρεθείς στην αφάνεια,
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όταν κυριαρχήσει το εφήμερο, το
ασήμαντο, (το Γιαννάκη μας, προσέξτε το ουδέτερο περιφρονητικό
άρθρο, την απόλυτη αντίστιξη…),
τώρα σε θέλω, τώρα περιμένω να
δω πως θα απαντήσεις έμπρακτα,
πώς μέσα από το έργο σου θα
μπορέσεις να φέρεις και πάλι γερό, στέρεο αποτύπωμα στις συνειδήσεις που έχουν αποκοιμηθεί.
Είναι ένα ερώτημα που περιμένει
πολλά χρόνια απάντηση και φυσικά δεν λύνεται με ημίμετρα, με
θεωρητικολογίες, με μεγαλύτερη
απομόνωση και ελιτίστικες συμπεριφορές. Πρόκειται για ένα
πρόβλημα της λογοτεχνίας και
με αυτήν την έννοια μπορεί να
απαντηθεί μόνο μέσα από το
κείμενο, από την δύναμη των λέξεων, την ποιότητα της σκέψης. Στο βιβλίο της «Η επέλαση
της ροζ λογοτεχνίας» η Εύα Στάμου αναμφίβολα κάνει πολλές σωστές, καίριες θα έλεγα διαπιστώσεις, κάποιες από αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω, μα όταν έρχεται στο δια ταύτα, επιδεικνύει
μια ατολμία και μια βιασύνη που νομίζω την αδικεί, αδικεί θαρρώ και όλη την προηγούμενη συλλογιστική της. Γράφει στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, αφού προηγουμένως αποδέχεται πως η
ροζ λογοτεχνία βλάπτει σοβαρά την καλή λογοτεχνία: « Η συναφής εμπειρία από την αγγλόφω-

νη αγορά βιβλίου (κυρίως της Βρετανίας και της Αυστραλίας) δείχνει ότι η σύσταση διαφορετικών βραβείων, που να αφορούν αποκλειστικά στο χώρο της ροζ λογοτεχνίας, είναι ένας εύλογος τρόπος διάκρισης, αποτίμησης και ευρείας προβολής αυτών των τίτλων. Πιστεύω ότι η
διάκριση των δύο μεγάλων αυτών «κατηγοριών» από τους κριτικούς, όπως γίνεται στη δυτικοευρωπαϊκή αγορά, είναι πλέον απαραίτητη και στη χώρα μας, έτσι ώστε στη συνείδηση του
αναγνωστικού κοινού η ροζ λογοτεχνία να μη συγχέεται με τη λογοτεχνία…». Είναι μια πρόταση, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να αντιμετωπίζεις τον κίνδυνο από ένα παγόβουνο, μαζεύοντας με το κουταλάκι τον πάγο από την κορυφή του. Επιπλέον η χρήση του όρου
«λογοτεχνία» και στις δύο περιπτώσεις, καταδεικνύει μια σύγχυση ευρέως ορατή στην εποχή μας,
είναι περίεργο που αναζητούμε τρόπους διαχωρισμού σε αλλότρια, όταν η γλώσσα προσφέρει τόσες αποχρώσεις, τόσες δυνατότητες για διαβαθμίσεις και νοηματοδότηση διαφορετικών ποιοτήτων.
Εύλογο το ερώτημα: Καλά είναι όλα αυτά, έχουν ίσως ένα νόημα, μια ουσία, έναν συμβολισμό.
Πώς απαντά όμως η λογοτεχνία στους μιμητές της, πώς αναδεικνύει με καταφατικό τρόπο ποιότητες, αξίες, ουτοπίες, έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και ύπαρξης μέσα στον κόσμο; πώς μπορεί να
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πείσει τους αναγνώστες ότι απόλαυση μπορούν να προσφέρουν τα καλά κείμενα, ακόμη και εκείνα
που απαιτούν συμμετοχή, αναγνωστική εκπαίδευση, έρευνα, προβληματισμό για μικρά και μεγάλα;
Ας διευκρινίσουμε κάτι σημαντικό. Η λογοτεχνία δεν πορεύεται με εμφύλιους και στείρες αντιπαραθέσεις, δεν μπορεί να συνδιαλέγεται με κείνους που την βάζουν στο ζύγι, που χρησιμοποιούν ξένα προς το κείμενο κριτήρια για να μετρήσουν την απόδοση και την επιρροή της.
Τα άξια κείμενα δεν συγκρίνονται, δεν ετεροκαθορίζονται, η εμβέλειά τους υπερβαίνει εποχές, συγκυρίες και σκοπιμότητες. Ταυτόχρονα όμως, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτοματισμός της ποιότητας, ακόμη και το καλύτερο κείμενο θα πρέπει να πείσει για την αξία του. Σε μία
ιδανική κοινωνία οι μεσολαβητές ανάμεσα στο βιβλίο και στον αναγνώστη θα ήσαν βεβαίως περιττοί, αλλά σήμερα είναι απαραίτητοι όσο ποτέ - εκείνοι που βαθιά πιστεύουν (και αντιλαμβάνονται)
την γνήσια λογοτεχνία, πρέπει να αναζητήσουν τρόπους για την μετάδοση και την κατανόησή της.
Εάν η εκπαίδευση λειτουργούσε αυτό το έργο θα ήταν σχετικά εύκολο, όμως τώρα προϋποθέτει
μεγάλη προσπάθεια, συγκρούσεις με παγιωμένα εκδοτικά και δημοσιογραφικά συστήματα, ανατροπή παγιωμένων αντιλήψεων. Είναι μία μάχη αρκετά άνιση, τις περισσότερες φορές μοναχική,
σπάνια έχει μετρήσιμα αποτελέσματα. Μα εάν οι συνειδήσεις ελαστικοποιήσουν τα κριτήρια, εάν
συμβιβαστούν με το μέτριο χάριν της δημοφιλίας του, ή, ακόμη χειρότερα, εάν περιοριστούν στα
όρια μιας κλειστής λέσχης επαϊόντων, τότε και τα τελευταία σημεία αντίστασης στο ευτελές, σύντομα θα εξαφανιστούν.

Όσο απαραίτητο είναι να σκύψουμε και πάλι επάνω στα κείμενα της λογοτεχνίας και να αποκαλύψουμε εκ νέου την ποιότητά τους, άλλο τόσο σημαντική είναι η σύγκρουση με όλους εκείνους τους
θεσμούς που απαξιώνουν ποίηση και πεζογραφία και υποβιβάζουν την συγγραφή σε ένα στημένο
παιχνίδι δημόσιων σχέσεων, επετείων, διαφήμισης και εμπορικής προώθησης. Από τις παρουσιάσεις βιβλίων απουσιάζει κάθε βάθος και ουσιαστική συζήτηση, η κριτική εμφανίζεται αραιά και που
σε περιοδικά των δέκα αναγνωστών, το έτος Καβάφη κατέδειξε πόσο μπορεί να γελοιοποιηθεί ένα
θηριώδες έργο όταν κάποιοι το σέρνουν σε λεωφορεία και επετείους με την μορφή της ατάκας, της
πατριδολαγνείας ή και της κλειδαρότρυπας.
Όταν ζήτησα το βιβλίο της Εύας Στάμου στο βιβλιοπωλείο, ο υπάλληλος το ανέσυρε με δυσκολία
από ένα ράφι ξεχασμένο, γεμάτο από βιβλία που περίμεναν την επιστροφή στον εκδότη. Έκανε και
αυτό τον ταχύτατο κύκλο του, προκάλεσε πέντε δέκα αναφορές και σχόλια και εξαφανίστηκε μέσα
σε έναν πολτό από καραμέλες μιας χρήσης με λαμπερό εξώφυλλο. Κρίμα γιατί με όλες τις αδυναμίες του, θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να ανοίξει ένα θέμα σημαντικό με σκληρό τρόπο, να ειπωθούν τα πράγματα με το όνομά τους, να ξεκινήσει κατάθεση απόψεων από ανθρώπους
που διαθέτουν μία διαφορετική ματιά.
Μέχρι να γίνει αυτό η πρόκληση του Μόντη και πολλών ακόμη, θα αιωρείται σε ένα κενό και το
ερώτημά του θα περνά από γενιά σε γενιά, με την ίδια ένταση, άλλοτε σαν ψίθυρος, άλλοτε σαν
κραυγή, ανάλογα με τα αυτιά που είναι διαθέσιμα:

Ακόμη στα ψηλά το Γιαννάκη μπάρμπα Κώστα;
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Μετρό
Οι νέγροι της παιδικής μου ηλικίας
Λέκιαζαν πολύ της Γαλλίας τον ουρανό,
Όμως το μαονένιο τους το φλάουτο

Ήξερε έναν αστείο και τρυφερό σκοπό.

Όμως οι νέγροι έχασαν
Μέχρι καυχήσεως το χρώμα.
Και ντυμένοι θαλασσί
Στην ευτυχία μένουν πιστοί.

Τα παιδιά αυτά από τις χώρες τις θερμές
Στις μέρες μας έχουνε γίνει
Στο μετρό σταθμάρχες

(René Crevel, 1900-1935)

§
Κάργκα
Τα φύλλα τραγουδούν πίσω απ’ τη ράχη μου.
Ακούω φύλλα· τραγουδούν
πίσω απ’ τη ράχη μου.
Η αυλή χορτάριασε
Το φεγγάρι πριν την κόκκινη σελήνη
χτύπησε κεραυνός την αδερφή μου.
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Η αυλή
χορτάριασε

Ο κεραυνός
χτύπησε

Η ανάσα της πότισε το χώμα.
Ώσπου να την ξεπλύνει ο καιρός· βρέχει
τώρα που πέρασαν οι μήνες της μεγάλης ζέστης,
το τρίχωμά μου πέφτει άρρωστο·
θα βγει πριν να παγώσει – η αυλή
χορτάριασε και

δεν είναι πια εδώ
η αδερφή μου.

(Αλεξάνδρα Σωτηράκογλου)

Άρχισα να γέρνω
σαν εκείνη την ιτιούλα
που σου ‘χα δείξει στη στροφή του δρόμου.
Και δεν είναι που δεν θέλω να ζήσω.
Είναι το γαμώτο που δεν έζησα.
κι ούτε που θα σε ξαναδώ.

(Κατερίνα Γώγου)
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Oι Δον Kιχώτες πάνε ομπρός και βλέπουνε ώς την άκρη
του κονταριού που εκρέμασαν σημαία τους την Iδέα.
Kοντόφθαλμοι οραματιστές, ένα δεν έχουν δάκρυ
για να δεχτούν ανθρώπινα κάθε βρισιά χυδαία.
Σκοντάφτουνε στη Λογική και στα ραβδιά των άλλων,
αστεία δαρμένοι σέρνονται καταμεσής του δρόμου,
ο Σάντσος λέει «δε σ' το 'λεγα;» μα εκείνοι των μεγάλων
σχεδίων αντάξιοι μένουνε και: «Σάντσο, τ' άλογό μου!»
Έτσι αν το θέλει ο Θερβαντές ― εγώ τους είδα, μέσα
στην μίαν ανάλγητη Zωή, του Oνείρου τους ιππότες
άναντρα να πεζέψουνε και, με πικρήν ανέσα,
με μάτια ογρά, τις χίμαιρες ν' απαρνηθούν τις πρώτες.
Tους είδα πίσω να 'ρθουνε ―παράφρονες, ωραίοι
ρηγάδες που επολέμησαν γι' ανύπαρχτο βασίλειο―
και σαν πορφύρα νιώθοντας χλευαστικιά πως ρέει,
την ανοιχτή να δείξουνε μάταιη πληγή στον ήλιο!

(Κώστας Καρυωτάκης, «Δόν Κιχώτες», 1920)

μικρά χιμαιρικά
Καλή αρχή...
Η πιο επώδυνη ώρα στην σελιδοποίηση ενός περιοδικού είναι νομίζω εκείνη τού «μοντάζ». Με
βαριά καρδιά αποφασίσαμε να αφήσουμε έξω από το πρώτο τεύχος αξιόλογα κείμενα και σημαντικές έρευνες. Φυσικά δεν θα πάνε χαμένα, ελπίζουμε στο δεύτερο τεύχος. Για παράδειγμα,
η έρευνα για την λογοτεχνία στο διαδίκτυο και τους νέους (σε ηλικία και έργο) ποιητές, προσέφερε ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό πού πιστεύουμε να δημοσιευθεί σύντομα. Όπως και νάχει, καλή
μας αρχή..

Χ.Γ
Ο ζαβός Καρυωτάκης
Διάβασα τυχαία μία παλιότερη συνέντευξη του Γιάννη Ξανθούλη, όπου με αφορμή μία αναφορά τής δημοσιογράφου στην Πρέβεζα, απαντά ότι η Πρέβεζα είναι μια χαρά πόλη, απλά ο Καρυωτάκης ήταν ζαβός. Δεν θα μείνω στο αισθητικόν της δηλώσεως, εκεί τέλος πάντων ο καθείς
και ο (προφορικός του) λόγος. Αλλά αν θέλουμε να μείνουμε στην ουσία, η έκφραση και η κρίση
του Ξανθούλη, (γιατί οπωσδήποτε εκφέρει μία κρίση..), δείχνει ρηχότητα και άγνοια, ακόμη και
εάν ειπώθηκε με κείνη τη βάναυση τρυφερότητα της παλιάς ελληνικής επαρχίας..

Α.Κ
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Η μεγαλοπρέπεια του πνεύματος (και ουχί κειας περίπου ενός τετάρτου με την υπάλληλο,
του στέμματος..)
διότι όπως δικαίως επίστευε «.. Δεν γίνεται εμείς
Είδα στο διαδίκτυο μία φωτογραφία από την
δεξίωση των Νόμπελ στο δημαρχείο της
Στοκχόλμης και έφριξα, μήτε στα πιο λαμπρά
χρόνια των Βουρβώνων δεν υπήρξε τέτοια χλιδή, τέτοια πολυτέλεια, τόση επίδειξη πλούτου.
Ανάμεσα σε μια παράγκα σε χιονισμένο τοπίο
και στις Βερσαλλίες, υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις πού δεν προκαλούν και μπορούν χωρίς
συμβιβασμούς να τιμήσουν τους βραβευθέντες.
Την ίδια ώρα στην απέναντι πλευρά του πλανήτη λιμοί και καταποντισμοί, όλα εκείνα τα βάρβαρα πού υποτίθεται πώς εξαγριώνουν τους ανθρώπους του πνεύματος..

Γ.Κ

πού έχουμε μεγάλους λογαριασμούς να περιμένουμε
στην ίδια σειρά με τους άλλους..»..

Τ.Δ
Αραία αραία να φαινόμαστε καμιά σαρανταρέα...
@κ.κ. εκδότες: μήπως είναι καιρός να σταματήσουν ή έστω να περιοριστούν αυτές οι παρουσιάσεις βιβλίων; Σε κάποιες από αυτές, οι ελάχιστοι παρόντες και η ποιότητα του διαλόγου,
τά μόνα πού προκαλούν είναι θλίψη, μελαγχολία και στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορία
για την επόμενη πρόσκληση..

Σ.Κ
Θλίψη..

Η αριστερά της ύλης και η ύλη της αριστεράς

Περπατώ συχνά στις πιο εύπορες περιοχές των
βορείων προαστείων και κάθε φορά επιστρέφω
σπίτι γεμάτος από θυμό και απορία. Καθημερινά περίπου οι ίδιες σκηνές με θηριώδη τζιπ πού
παρκάρουν όπου τους βολεύει, παραβιάσεις
στοπ και καυγάδες από οδηγούς με το κινητό
στο αυτί και το Σάββατο στο μάτι, χυδαίο λεξιλόγιο για ασήμαντη αφορμή από κυρίες και νεαρούς κυρίους, πού τις λέξεις δημιουργία και
πνεύμα τις γνωρίζουν μόνο από τα χρόνια του
δημοτικού, απαξιωτική συμπεριφορά και σνομπισμός προς οποιονδήποτε δεν αποπνέει επαρχιώτικο νεοπλουτισμό. Τα χρόνια πέρασαν,
μύθοι καταρρίφθηκαν, πόλεμοι ξεκίνησαν στήν
γειτονιά μας, όμως υπάρχει ακόμη μία μερίδα
πού ασχολείται με τα ασήμαντα και τα γελοία
την ώρα πού οι ακτές προσθέτουν νεκρούς σε
ένα ατελείωτο μαρτυρολόγιο και ένα σημαντικό
μέρος του πληθυσμού έχει χάσει κάθε ελπίδα
για ανάκαμψη στο μέλλον. Τελευταίο κρούσμα
γελοιότητας και ματαιοδοξίας: Κυρία σε τράπεζα στην Νέα Ερυθραία έστησε καυγά διάρ-

Ετούτη την για πρώτη φορά αριστερά δεν την
κακίζω ούτε για το νέο μνημόνιο, ούτε για την
απειρία πού δεν θάπρεπε να υπάρχει, ούτε ακόμη ακόμη για άστοχες επιλογές προσώπων και
νομοσχεδίων. Η μεγάλη μου απογοήτευση
προήλθε από τον χώρο και τους υπουργούς παιδείας, αν κάτι περιμένεις από την αριστερά του
μέλλοντός μας είναι ένα όραμα για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την έρευνα, τα γράμματα. Αντ’ αυτών κάτι ψελλίσματα για τα πειραματικά και τα πρότυπα, αψιμαχίες για την ύλη
και μεγαλόστομα για τήν υλικοτεχνική υποδομή. Επιτρέψτε μου να το πώ λίγο δυνατά, αριστερά πού δεν ξεκινά από την παιδεία δεν
είναι αριστερά και χώρα πού επιμένει να φτύνει
την παιδεία δεν (θα) είναι χώρα για πολύ με την
ευρύτατη σημασία της λέξης..

Α.Η
Για τον Κώστα Καραβίδα
Θύμα του μοντάζ για το οποίο γράφουμε παραπάνω, έπεσε και ο Κώστας Καραβίδας, ένας
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εξαιρετικός διανοητής πού αφιέρωσε την ζωή
του στο όραμα του κοινοτισμού. Η επιμονή
του στις λεπτομέρειες και το πάθος του για τις
μικρές κοινωνίες είναι αξιοθαύμαστα μέσα στον
χρόνο, όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι η
παρουσίασή του απαιτούσε πολύ βαθύτερη προσέγγιση και προβληματισμό. Κάποια από τα
κείμενά του παραμένουν ανατριχιαστικά επίκαιρα και αποκαλύπτουν την στρεβλότητα του οικονομικού προτύπου στην ελληνική οικονομία,
ακόμη από τα χρόνια του Όθωνα. Άλλη μία
έρευνα για το επόμενο τεύχος..

στα σοβαρά τις κοινοτοπίες των μηνυμάτων και
τα επιφωνήματα των «φίλων» και πίστεψαν ότι
έχουν κατακτήσει τις ψηλότερες ποιητικές κορυφές. Μεγάλωσα με αρχές και έμαθα να είμαι πάντα ευγενής, διαφορετικά θα παρέθετα μεγαλειώδη αποσπάσματα με ονοματεπώνυμο. Κάποιοι από αυτούς, εάν κάνεις το λάθος και αποδεχθείς την «φιλία» τους, σε βομβαρδίζουν μέρα
νύχτα με ατελείωτα κείμενα, φλυαρία κάθε λογής και το αστείο είναι ότι εκνευρίζονται κιόλας
εάν δεν ασχολείσαι μονίμως με τις απίστευτες
κοινοτοπίες τους…

Χ.Γ

Ποιητές εκ του προχείρου (2)

Ελλάς ηρώων χώρα, τι γαϊδάρους βγάζεις τώ- ...το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της «χίμαιρας»
ρα..
έλαβε στην περίοδο τής προετοιμασίας της 883
Η κρίση ξέβρασε στην επιφάνεια όλα εκείνα τα
λουλούδια πού μέσα στην μεταπολιτευτική ευφορία κρατούσαν τα προσχήματα και δίσταζαν
να εκδηλωθούν. Νοσταλγοί της χούντας, ομοφοβικοί, ρατσιστές, εθνικόφρονες, ορθόδοξοι τζιχαντιστές,
κρυπτοβασιλικοί πολιτευτές, φασιστοειδή κάθε μορφής, έμποροι ανθρώπων (κυριολεκτικά και μεταφορικά), εκμεταλλευτές της ανθρώπινης απελπισίας, βαποράκια και παπαγαλάκια-ότι πιο ευώδες διαθέτει
μια κοινωνία της παρακμής βρήκαν την θέση
τους σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και κάπου
εκεί αγκαλιά με τα πρωϊνάδικα τού τίποτα βάζουν το μαχαίρι στην πληγή και κάνουν την ήδη
υπάρχουσα μελαγχολία μας ακόμη πιο ανυπόφορη..

«χειρόγραφα» προς αξιολόγηση (χαρά στο κουράγιο του Τασάκου πού έκατσε και τα διάβασε όλα, ένα
προς ένα!). Κάποιοι από τους παραλήπτες ανήκουν στην πρώτη κατηγορία που γράφουμε παραπάνω, άνθρωποι δηλαδή με ανησυχίες πού
έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων τους και αναζητούν μία κριτική, μία αξιολόγηση και ένα κριτικό τρίτο μάτι. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι,
εκείνοι πού δεν σηκώνουν συζήτηση για την αξία τους, οπότε μαντέψτε.. Περίπου 70 επιστολές
έλαβε πίσω ο Τασάκος, σχεδόν υβριστικές, γιατί
τόλμησε να γράψει κάτι αρνητικό για τούς στίχους τους. Το αστείο είναι πως κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να εξελιχθούν εάν δεν είχαν
τόση έπαρση και τόση αλαζονεία..

Χ.Γ

Μ.Τ

Για τον Διονύσιο Σολωμό...

Ποιητές εκ του προχείρου (1)
Το διαδίκτυο γέμισε από ποιητάδες πού διαλαλούν τους στίχους τους και μετρούν τα like
τους. Και όσο αφορά εκείνους πού απλώς μοιράζονται τις σκέψεις τους και αποζητούν την
χαλαρότητα μιάς παρέας, πάει καλά. Το πρόβλημα είναι με τους άλλους, εκείνους πού πήραν

Έρχονται πολλά μηνύματα στο περιοδικό πού
ρωτούν για την ποιότητα των εκδόσεων πού κυκλοφορούν για ποιητές και πεζογράφους, τελευταία δείχνει να αναζωπυρώνεται ένα ενδιαφέρον
για τον Σολωμό. Κυκλοφορούν πάνω από πενήντα εκδόσεις για το έργο του ή με το έργο του,
αλλά προσωπικά συνεχίζω να θεωρώ ως μία από
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τις πλέον έγκυρες εκείνη την τρίτομη από τον
«Ίκαρο» και την επιμέλεια του Λίνου Πολίτη.
Είναι πολύ πιθανόν να αδικώ νεότερες εκδόσεις
πού δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά οπωσδήποτε όποιος προτιμήσει αυτήν την έκδοση δεν
πρόκειται να χάσει.. Ακόμη και εάν δεν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά την αγορά και των
τριών τόμων, (νομίζω περίπου στα 16 ευρώ ο καθείς), ο πρώτος με τα ελληνικά ποιήματα του
Σολωμού είναι μία καλή αρχή..

χίζουν να παριστάνουν τους εκδότες με ξένα
κόλλυβα, δυστυχώς σ’ αυτήν την χώρα πρέπει
να μαθαίνουμε την αλφαβήτα από την αρχή, ο
διαχωρισμός των εννοιών έχει προ πολλού καταργηθεί. Αντιγράφουμε λοιπόν από το λεξικό
Μπαμπινιώτη. Εκδότης: Πρόσωπο πού καλύπτει
οικονομικά και νομικά μια έκδοση ~Τυπογράφος:
ο ιδιοκτήτης ή ο τεχνίτης τυπογραφείου. Το 95%
πλέον των εκδοτών έχει μετακινηθεί από την
πρώτη στην δεύτερη επαγγελματική κατηγορία.
Δεν είναι κακό. Αρκεί να μην εκνευρίζονται
...και τον Τάσο Ζερβό
όταν το επισημαίνουμε-εμείς και κάποιοι συγΜετά από το άρθρο του Μάνου Τασάκου στο γραφείς πού αρνούνται να χρηματοδοτήσουν
«Γραφείον» για τον ποιητή Τάσο Ζερβό, είναι τον εαυτό τους και να αποδεχθούν την λογική
αρκετοί επίσης εκείνοι πού ρωτούν για την βι- της αυτοέκδοσης..
βλιογραφία του. Παρόλο πού στο άρθρο υπήρΜια μικρή διευκρίνιση για μια μικρή απόχε σχετική αναφορά, για όσους δεν την πρόσεχρωση (2)
ξαν και ρωτούν, να επαναλάβω ότι η μοναδική
σοβαρή έκδοση με άπαντα τα ποιήματα πού Πολλοί καλοί φίλοι μάς στέλνουν αντίγραφα
μπορείτε να βρείτε ακόμη σήμερα είναι εκείνη από τα συμβόλαια πού τους προτείνουν διάφοαπό τις εκδόσεις «Το Ροδακιό», σ.333, με την ροι εκδότες-τυπογράφοι και είναι πράγματι θλιεπιμέλεια και επίμετρο του Άγγελου Παρθένη. βερό να βλέπει κανείς την ακραία υποτίμηση
Πιθανόν να το βρείτε με έκπτωση στα 20 με 23 της πνευματικής εργασίας από εκείνους πού υευρώ..
ποτίθεται έχουν σκοπό την υπεράσπιση και
προώθησή της. Τα ποσοστά των συγγραφέων
Κ.Δ
έχουν σχεδόν εξαφανιστεί και όταν ακόμη αναΨιλά γράμματα
φέρονται τείνουν προς το μηδέν. Στην θέση
τους έχει μπεί η αμοιβή εις είδος, στην καλύτεΈλεος πια με αυτήν την κατάχρηση του
ρη περίπτωση ο συγγραφέας πληρώνεται με δω«απαθανατίζω». Κατ’ αρχάς το σωστό είναι βερεάν τεμάχια από τα ίδια του τα βιβλία και αυβαίως απαθανατίζω και όχι αποθανατίζω—το
τό μόνο στην περίπτωση πού οι πωλήσεις έχουν
δεύτερο το λέτε μόνο όταν θέλετε να
ξεπεράσει τα 300, 400 ή και 500 αντίτυπα. Στις
«τελειώσετε» κάποιον οριστικά. Αλλά και επί
περισσότερες περιπτώσεις, (μιλάμε πάντα εξαιρώτης ουσίας, το ρήμα εμπεριέχει και μια δόση
ντας την αυτοέκδοση) αμοιβή δεν υπάρχει και μεαξιολόγησης, γιατί όπως και να το κάνουμε η
τατίθεται στην δεύτερη έκδοση πού βέβαια για
βόλτα της τάδε κυρίας Φλουδοπούλου στα ματο 99% των εκδοθέντων δεν συμβαίνει ποτέ.
γαζιά δεν απαθανατίζεται, απλά φωτογραφίζεται
Για να μην μιλήσουμε για τα πνευματικά διπρος τέρψιν του εθνικού κατιναριού..
καιώματα πού σχετίζονται με την σελιδοποίηση
Μία μικρή διευκρίνιση για μια μικρή από- και τον γενικότερο σχεδιασμό, αυτά είναι παλιά
ιστορία..
χρωση (1)
Μία μικρή υπενθύμιση προς εκείνους πού συνε- Α.Π
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Λίγες οδηγίες και κανόνες για το επόμενο τεύχος..
Κλείνοντας σχεδόν εδώ την σελιδοποίηση της «χίμαιρας», επιτρέψτε μας να αναφερθούμε όσο
γίνεται πιο σύντομα σε κάποιους κανόνες επικοινωνίας και υποβολής έργων στο περιοδικό και
στον Μ.Τασάκο προσωπικά. Υπάρχει ένα βασικό email πού μπορείτε πάντοτε να χρησιμοποιείτε και είναι το tasakos@gmx.com, τόσο για παρατηρήσεις, σχόλια και επιστολές, όσο και για
την υποβολή των έργων σας. Εφεδρικά και σε περίπτωση κάποιου τεχνικού προβλήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το manostasakos@outlook.com.gr Στην περίπτωση αδυναμίας του
Μ.Τασάκου θα υπάρξει απάντηση από κάποιο μέλος της ομάδας του περιοδικού. Θερμή παράκληση ώστε τα κείμενα πού υποβάλλονται να είναι σε μορφή docx και όχι pdf, καθώς σε περίπτωση δημοσίευσής τους αυτό διευκολύνει πολύ στον σχεδιασμό του περιοδικού. Θα παρακαλούσαμε επίσης να μην στέλνετε συνεργασίες προτού αυτό ανακοινωθεί από την επίσημη σελίδα
της χίμαιρας (himaira.com), την οποία και είναι καλό να παρακολουθείτε, καθώς όλες οι ενημερώσεις αναρτώνται πρώτα εκεί. Για όποιον νιώσει την ανάγκη να ενισχύσει ακόμη και συμβολικά
την προσπάθεια της «χίμαιρας» το PayPal id είναι το grjournalists@yahoo.com Για ενισχύσεις επιπέδου χορηγίας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ίδια emails πού αναφέρονται παραπάνω..

Χρήστος Γρηγοριάδης

Ευχαριστίες
Όλοι εμείς πού εθελοντικά εργαζόμαστε γι αυτό το περιοδικό, νιώθουμε την ανάγκη μαζί με τον
Μάνο Τασάκο, να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συνέδραμαν με τον ένα ή άλλο τρόπο
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στο τελικό αποτέλεσμα. Πρώτα απ’ όλα τους εξωτερικούς συνεργάτες πού χωρίς καμία υποχρέωση και με μοναδικό κίνητρο την αγάπη τους για την άξια λογοτεχνία, μας εμπιστεύθηκαν
κείμενα προσωπικά και εργασίες. Ακόμη περισσότερο ευχαριστούμε εκείνους πού κοπίασαν, αλλά για διάφορους λόγους δεν είδαν, τουλάχιστον στο πρώτο τεύχος, τον κόπο τους δημοσιευμένο. Ευχαριστούμε ακόμη κι εκείνους πού αρνήθηκαν την συνεργασία και θέλουμε να επαναλάβουμε και δημόσια πώς νιώθουμε τους φόβους, τους ενδοιασμούς τους ή και την διαφωνία τους
με τις απόψεις που εκφράζονται εδώ μέσα. Ευχαριστούμε τέλος όλους εσάς, τους οπωσδήποτε
λιγοστούς, πού είχατε το κουράγιο και την αντοχή να φτάσετε την ανάγνωση έως αυτό το σημείο. Έχουμε όλοι μας την ελπίδα ότι αυτή η προσπάθεια θα μπορέσει να συνεχιστεί και στο
δεύτερο τεύχος, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από δεκάδες ασήμαντες, μα και σημαντικές παραμέτρους.
Να είστε όλοι καλά…

Άπαντες οι χιμαιρικοί

Βιογραφικά σημειώματα και λοιπές σημειώσεις πρώτου τεύχους
(σημείωση Μ.Τασάκου: Ανάμεσα στους τακτικούς συνεργάτες του περιοδικού υπάρχει μία κοινή αντίληψη σε πολλά πεδία και ένα από αυτά είναι και εκείνο πού αφορά την προβολή και παρουσίαση των συγγραφέων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν εμένα και την ομάδα των τακτικών συνεργατών
μου, τα βιογραφικά σημειώματα όπως και κάθε άλλη αναφορά σε προσωπικά χαρακτηριστικά
απουσιάζουν και οι όποιες συνεντεύξεις πρόκειται να δοθούν έχουμε συμφωνήσει να είναι
μόνο γραπτές. Είναι μία συναντίληψη πού σχετίζεται με την δύναμη του κειμένου και τους περισπασμούς στην κατανόησή του, αλλά βεβαίως αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ίσως αναλύσουμε
κάποια άλλη στιγμή. Παρά ταύτα, με την «χίμαιρα» συνεργάζονται και αρκετοί «εξωτερικοί» συνεργάτες για τους οποίους δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να ισχύουν περιορισμοί, μια τέτοια
πειθαρχία θα ήταν ανόητη και αντιπαθητικά στρατιωτική. Αυτός είναι και ο λόγος πού ενώ
βλέπετε να απουσιάζουν αναφορές στην μόνιμη συντακτική ομάδα, δημοσιεύονται παρακάτω πολύ σύντομα βιογραφικά σημειώματα για τους περισσότερους έκτακτους συνεργάτες
του πρώτου τεύχους)
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Κωνσταντινίδης Ντέμης
Γεννήθηκε το 1976 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ιστορία Αρχαιολογία στο ΑΠΘ και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές Μουσειολογίας. Έχει εκδώσει τέσσερις ποιητικές συλλογές,
(«Διαθέσεις [2009], Ιχθύων λόγος [2011}, Κι όμως γελούν καλύτερα οι τζίτζικες [2013], Ευλύγιστες μελαγχολίες [2014] και Εφημερόπτερα {2015], από τους εκδοτικούς οίκους University Studio Press (οι τρείς πρώτες), Vakxikon.gr (η τέταρτη) και 24grammata.gr (η Πέμπτη). Εκτός από
την «χίμαιρα» συνεργάζεται με το λογοτεχνικό περιοδικό Vakxikon.gr και έχει λάβει το β΄βραβείο σε πανελλήνιο ποιητικό διαγωνισμό για τα «100 χρόνια ελεύθερης Θεσσαλονίκης». Μεγάλο
μέρος του έργου του είναι δημοσιευμένο στο skorpieslekseis.blogspot.gr, μαζί με κείμενα,
παρουσιάσεις και κριτικές για το έργο του. Έως σήμερα (Δεκ, 2015) συνεντεύξεις του είναι δημοσιευμένες στις ιστοσελίδες readingbooksforfun.blogspot.gr και tvxs.gr Στο ιστολόγιο του
Μ.Τασάκου υπάρχει μία μικρή παρουσίαση της ποίησής του.

Ναούμ Φωτεινή
Γεννήθηκε το 1978 στην Κομοτηνή όπου ζεί και εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Έχει γράψει τα
βιβλία «Ο Διαχειριστής» («Πολύτροπον»), «Το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια» («Εκδοτική
Θεσσαλονίκης»), «Αποκαΐδια και βατόμουρο γλυκό» («Λιβάνης») και «Χωρίς παρελθόν» («Λιβάνης») - naoymfotini@gmail.com

Τουμανίδης Χρήστος
Ο Χρήστος Τουμανίδης, γεννήθηκε το Μάιο του Ι952, στη Λιθαριά της Πέλλας. Μετά το διάστημα 1962-1965 που έζησε στη Νάουσα Ημαθίας, εγκαταστάθηκε στην Αθηνά (1965), όπου ζει
και εργάζεται. Ασκεί το άχαρο επάγγελμα του Δικαστικού Επιμελητή. Στο μαγικό χώρο της
ποίησης μπήκε, δειλά-δειλά, από τα δεκαπέντε του χρόνια. Σταθμός στη ζωή και την περαιτέρω
πορεία του στην ποίηση, υπήρξε η γνωριμία του με τον Γιάννη Ρίτσο (1974), κοντά στον οποίο
μαθήτευσε στα μυστικά της ποιητικής δημιουργίας. Στα γράμματα εμφανίζεται το 1978, με την
συλλογή του «Αστάθμητα». Ανήκει στη λεγόμενη «Γενιά του ‘70». Έχει εκδώσει τα βιβλία Αστάθμητα, 1978, Απόπειρες, 1981, Η ώρα του λιμανιού, 1987, Αντίστιξη των άστρων, 1997,
Κεριά θυέλλης, 2005, Η γέφυρα των στίχων,2009, δίγλωσσο (μαζί με τον Αλβανό ποιητή Miianov Kallupi), Σαν κομπολόι Λιθαριάς (μικρό ανθολόγιο), 2010, Οι ελεγείες της Ανατολής,
2014, Ανθολογία Ελληνικού Χαϊκού,, 1995, Λύρα του Πόντου, Ανθολογία (ποιητές ποντιακής
καταγωγής), 2003, Ανθολόγιο μικρών θαυμάτων, (επιλογή ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου), 2010.
Μεταφράσεις: Ποιητικά τετράδια, επιλογή στα Ρωσικά, 1998 ( μετάφραση: Ευγενία Κριτσέφσκαγια), Stundernas Mytologi, Provoles, 1999, (επιλογή μετάφραση στα σουηδικά. Μετάφραση:
Κώστας Κουκούλης), Αntologjia e Haikut grek (Ανθολογία Ελληνικού Χαϊκού, στα αλβανικά), Egnatia, 2005, Elbasan, Στα αλβανικά επίσης, μεταφράστηκε και εκδόθηκε η συλλογή του
Κεριά θυέλλης, Dunie Qirijsh, Meaur, 2006, Tirane, Hije qe ecin (Η σκιά που προχωράει), Επιλογή από την ποίηση μου, στα Αλβανικά), Τίρανα,2009. Για την ποίησή του μεταξύ άλλων
έχουν γράψει οι Τάσος Λειβαδίτης, Νίκος Σπάνιας, Γιώργος Μαρκόπουλος, Φώντας Κονδύλης,
Αγγελική Κώττη, Αργυρώ Μαντόγλου, Γιάννης Μπασκόζος, Ευγενία Κριτσέφσκαγια, Μilianov
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Callupi, Beatrice Ballici.

Παπαδόπουλος Νίκος
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Μένει μόνιμα στην Αθήνα από το 1964. Σπούδασε
Ναυπηγός και ασκεί το επάγγελμα αυτό από το 1978. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια δημοσίευσε σκίτσα και comic strips σε εφημερίδες της εποχής. Το πρώτο του βιβλίο «Νίκολα Τέσλα, ο
Προμηθέας της 5ης λεωφόρου» είναι μια μυθιστορηματική βιογραφία του παραγνωρισμένου
Σέρβου επιστήμονα Νίκολα Τέσλα. Εκδόθηκε το 2006 από τις εκδόσεις ΤΑΛΩΣ Φ. και παρουσιάστηκε στην πρεσβεία της Σερβίας από τον καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, κύριο Μάνο Δανέζη. Το δεύτερο βιβλίο του «Η ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ» μια σάιμπερ πανκ
κοινωνική σάτιρα, εκδόθηκε το 2009 από τις εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ και απέσπασε ικανοποιητικές
κριτικές από ιστοσελίδες όπως το Goodreads και το Diavasame. Το τρίτο του βιβλίο
«Babushka Universalis” εκδόθηκε το 2013 πάλι από τις εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ και είναι συλλογή
διηγημάτων και ποιημάτων. Το διήγημά του «Παράκαμψη» πήρε το δεύτερο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο διαδικτυακός τόπος «Λέσχη του βιβλίου» το 2012. Πολλά
διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά φόρουμ και περιοδικά όπως «Το λογοτεχνικό
μπιστρό της Στέλλας» που διατηρεί η συγγραφέας Στέλλα Σαμιώτου Φιτζσάιμονς και το
“Science Fiction & Fantasy Gr”.

Ραδηνός Μιχάλης
Γεννήθηκε στο Παρίσι και διαμένει στην Αθήνα από το 1978. Στα διαλείμματα του βιοπορισμού του γράφει ποιήματα για τον εαυτό του και αδιαφορεί πλήρως για την έκδοσή τους. Μικρό
αφιέρωμα για την ποίησή του έχει δημοσιευθεί στο ιστολόγιο «Γραφείον» του Μάνου Τασάκου.

Σωτηράκογλου Αλεξάνδρα
Μένει στην Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα http://
www.alex.granaziradio.net (κουκούλι), όπου δημοσιεύονται έργα δικά της και άλλων ποιητών.
————————————————————Επικοινωνία με την «χίμαιρα», (συνεργασίες, παρατηρήσεις, σχόλια): tasakos@gmx.com
& manostasakos@outlook.com.gr
Ιστοσελίδα Μάνου Τασάκου(«Γραφείον»): tasakos.com
Η «χίμαιρα» στο facebook: https://www.facebook.com/tasakistes/

Id PayPal (για κατάθεση δωρεών): grjournalists@yahoo.com
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Ας υποθέσωμε ότι αυτός είναι ένας επίλογος..
(Στην θέση των τυπικών λέξεων πού επιβάλλει ένας επίλογος, παραθέτουμε το ποίημα «Οι λεοπαρδάλεις», του Φαίδρου Μπαρλά. Τυπικά ένα ποίημα γραμμένο για τα χρόνια της επταετούς δικτατορίας, αλλά
στην πραγματικότητα ένα ποίημα καταπέλτης για την ελληνική (και όχι μόνο) πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά. Αφιερωμένο σε όσους αντιστέκονται καθημερινά, με τεράστιο πολλές φορές κόστος, στην ευτέλεια, στην ρηχότητα και στην ευκολία μιάς ήρεμης μα και υποταγμένης ζωής..) Από το poiein.gr

Οι λεοπαρδάλεις
Τρυπώσαμε ὅλοι στὰ σπίτια μας ἔντρομοι
ὅταν φάνηκαν οἱ λεοπαρδάλεις στὴν πόλη.
Ἀγριεμμένες, διψασμένες γιὰ αἷμα, κοιτάζανε
μὲ μάτι θολὸ τὶς κατάκλειστες πόρτες μὴ ξεμυτίση κανένας, νὰ τὸν ξεσκίσουν.
Σιγὰ-σιγὰ ὅμως,
θέλεις τὸ κρέας –
πού κρεμότανε ἄφθονο στὰ τσιγκέλια
τῶν παρατημένων κρεοπωλείων
καὶ καταπράυνε τὴν ἀρχαία,
τὴν ἀχόρταγη πεῖνα τους –
θέλεις οἱ ὡραῖες λιακάδες τῆς πόλης μας –
πού τὶς χαιρόντουσαν, χουζουρεύοντας,
ξάπλα στὴ μέση τῶν ἔρημων δρόμων –,
οἱ λεοπαρδάλεις ἀρχίσανε,
ὅσο νάναι, νὰ ἡμερεύουν.
Ξεθαρρέψανε κάνας-δύο, τὶς πλησιάσανε,
τὶς ταΐσανε μὲ λιχουδιές, ποὺ φυλάγαν,
γιὰ τέτοιες ὧρες ἀνάγκης, στὸ σπίτι.
Οἱ λεοπαρδάλεις τὶς φάγανε γλείψαν καὶ τὸ μουσούδι τους,
τεντωθήκανε.
«Φανερό», εἶπε κάποιος,
«δὲν θὰ φᾶνε κ’ ἐμᾶς, ἅμα ξέρουν
πῶς θὰ τοὺς ρίχνουμε λιχουδιές.»
Ἔτσι, σὲ λίγο καιρό, ξεθαρρέψαμε ὅλοι•
ἀνοίξαμε πόρτες καὶ παράθυρα διάπλατα,
κυκλοφορούσαμε στοὺς δρόμους καὶ στὶς πλατεῖες,
ἄνθρωποι καὶ λεοπαρδάλεις ἀνάκατα.
Ἀπ’ τὸ τομάρι πιὰ μόνο μᾶς ξεχώριζες.
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Βέβαια, παραμερίζαμε μὲ σέβας στὸ διάβα τους,
τοὺς προσφέραμε τὰ καλύτερα κρέατα,
τὶς ἐκλεκτότερες ποικιλίες ἀλλαντικῶν,
δηλώναμε, φωναχτά, ὁ ἕνας στὸν ἄλλο,
πῶς ὡραιότερα ζῶα ἀπὸ αὐτά,
ποῦ ἡ παρουσία τοὺς τιμοῦσε τὴν πόλη μας,
δὲν εἴχαμε ξαναδῆ στὴ ζωή μας!.
Μερικοί, μία φορά, παραπαίρνοντας θάρρος,
καθὼς βλέπανε τὶς λεοπαρδάλεις νὰ μπαταλεύουν –
ἀπ’ τὸ πολὺ φαΐ ποὺ τοὺς ρίχναμε,
τὴ λιακάδα, τὴν ξάπλα καὶ τὸ χουζούρι –
φαντάστηκαν πὼς θάταν βολετὸ νὰ τὶς διώξουν.
Μὰ οἱ λεοπαρδάλεις τοὺς κάνανε χίλια κομμάτια,
πρὶν προλάβουν ν’ ἁπλώσουν χέρι ἀπάνω τους.
Ἀπὸ τότε, τὸ βάλαμε καλὰ στὸ μυαλό μας,
τὸ τυπώσαμε σ’ ὅλα τὰ βιβλία ζωολογίας,
τὸ ἀποστηθίζουμε κάθε μέρα σὰν προσευχή:
«Δὲν πειράζουν οἱ λεοπαρδάλεις,
ἂν δὲν τίς πειράξης•
μὴν τὶς πειράζης,
γιὰ νὰ μὴ σέ πειράξουν.»
Ὅλοι πιά, πρόθυμα κ’ εὐσυνείδητα, τὶς ταΐζουμε,
πρόθυμα κ’ εὐσυνείδητά τους φέρνουμε λιχουδιὲς κι ὅσοι ἔχουνε χέρι ἁπαλὸ κι ἐπιδέξιο
τοὺς χαϊδεύουν τὴ ράχη ἢ τὸ μουσούδι.
Κ’ οἱ λεοπαρδάλεις – ποιὸς θὰ τὸ πίστευε; τρίβονται λιγωμένες ἀπάνω τους,
ἀφήνοντας μικρὰ μουγκρητὰ εὐχαρίστησης.
Αὐτὸς – καταλήξαμε- – εἶναι ὁ τρόπος
γιὰ ν’ ἀντιμετωπίζη κανεὶς τὶς λεοπαρδάλεις•
καὶ τὸν μαθαίνουμε τώρα καὶ στὰ παιδιά μας,
γιὰ νὰ τὸν μάθουν κι αὐτὰ
στὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τους:
νὰ τὰ μάθουν ν’ ἀγαποῦν τὶς λεοπαρδάλεις,
νὰ σέβωνται τὶς λεοπαρδάλεις,
νὰ ταΐζουνε τὶς λεοπαρδάλεις,
ἀφοῦ γιὰ πάντα, ὅπως ξέρουμε, θάναι –
ἔξω ἀπὸ κακὸ ἢ ἀρρώστεια! –
οἱ λεοπαρδάλεις ἀφέντες στὴν πόλη μας.
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