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Ποιητικοί 
δρόμοι 

στή μουσική 
τού 

Μάνου Λοίζου
Ο Μάνος Λοίζος σέ νεαρή ήλικία.

Ά χ ,  κ ιτρ ινά κ ι μ ο υ  κα λό  
μ ιά  δα γκω νίτσ α  γέλ ιο  σου  

('Μ άρω Λ ή μ νο υ , Τό νεκροταφείο  ελεφάντω ν)

Ό  ίδιος αναγνώριζε τή συμβολή τών 
ποιητών στήν προσωπική του πορεία 
μέσα στό χώρο τοΰ νεοελληνικού τρα
γουδιού (βλ.σημείωμά του στό έξώφυλ- 
λο τοΰ δίσκου Τά τραγούδια τοΰ δρόμου).

Καί βέβαια, ήταν ή λαϊκή ποίηση τοΰ 
Λευτέρη Παπαδόπουλου στίς συλλογές: 
Ό  σταθμός, Νάχαμε-τί νάχαμε, Θαλασσο
γραφίες, Τά τραγούδια τοΰ δρόμου, Γιά μιά 
μέρα ζωής, πού καλύπτει δλα τά μεγάλα 
πράγματα τοΰ καθημερινού κόσμου. Ό  
χώρος τής άγάπης: ό καημός τοΰ έρωτα, 
ή ταβέρνα-καταφυγή στήν άπογοήτευ
ση, ό λαϊκός άντρας, ό ξενητεμένος πού 
περιμένει τό γράμμα πού δέν Ερχεται, ή 
προδομένη άγάπη· καί ή τρυφερή έκ
φραση τής άγάπης σάν άκρογιάλι, σάν 
παιδική γιορτή, σάν δίκοπο μαχαίρι, 
σάν πουλί, σάν έλαφίνα, σά μηλιά, σάν 
κλαράκι κερασιάς. 'Ο χώρος τοΰ θανά
του: αύτός πού πέθανε στόν πόλεμο, 
αύτός πού δέ χώραγε στό σοκάκι, τό 
φονικό — τό αίμα γαρύφαλλο — τό 
δάκρυ ποτάμι. Ό  χώρος τής θάλασσας: 
τό δελφίνι (=ή έλευθερία), ή γοργόνα (=ό 
έρωτας), τό ναυάγιο — τελευταίο μήνυ
μα τό μπουκάλι στή θάλασσα, οί πειρα
τές (=ό άπόλυτος χωρίς συμβιβασμούς 
καί συνθήκες κόσμος), τά ψαροκάικα, τό 
γέρικο καράβι (=τό πέρασμα τής ζωής), 
τό βουλιαγμένο καράβι (=τό τελείωμα 
τής ζωής). Τό λαϊκό καφενείο: στό λιμά
νι, τόπος χωρισμοΰ· στήν πόλη, μιά 
λύση γιά τήν πλήξη δπου περιμένουμε 
τή σωτηρία πού δέν έρχεται. Τό νανού
ρισμα: κεντημένη σέλα άλογου, φεγγά
ρι, πέλαγος, άσημοπίστολα, σταυρός, 
δίκοπο μαχαίρι — βεβαιότητα γιά τό 
μέλλον στή λαϊκή συνείδηση. Τό μοιρο
λόι: μιλά ό νεκρός, δπως καί στή δημο
τική -λαϊκή παράδοση- τά στοιχεία: 
κορμάκι, χώμα, φίλοι, μάνα, ψηλά βου
νά πού ραγίζουν, χαμπέρι, καημός, λα
χτάρα νά κρύψει τό πικρό μαντάτο άπό 
αύτήν πού άγάπησε. Ή  πολιτική διάστα
ση: τό τραγούδι τοΰ ληστή (=ό έλεύθε- 
ρος) μέ τό μάτι στήν πλάτη (=τό μάτι

πού βλέπει πρός τά πίσω —δσα δέν 
βλέπουν τά μάτια στό πρόσωπο— τήν 
άλήθεια), τό τραγούδι τής φυλακής 
(κομμένοι οί δρόμοι τής λευτεριάς), οί 
προδομένοι, τά συρματοπλέγματα, ό πό
λεμος (ζητούμε χειροπιαστές άποδείξεις 
γιά τή συμφορά δίπλα μας), ή λαϊκή 
άντίληψη γιά τή λευτεριά (Καραϊσκά- 
κης, Θεοδωράκης, μπουζούκι, Μακρυ- 
γιάννης, Θεόφιλος).

Αλκηατις Σουλογιάννη

'Η μουσική τοΰ Μάνου Λοΐζου (στό 
έξής Μ.Λ.) καλύπτει μιά πολύμορφη 
έκταση πού όρίζεται άπό συντεταγμένες 
δπως: λαϊκά θέματα σέ ρυθμούς μινόρε, 
μπαλάντες, τρυφερό νανούρισμα, πικρό 
μοιρολόι, χαρούμενα τραγούδια τής πα
ρέας καί τοΰ γλεντιοΰ, καί φτάνει σέ 
έκφραση ύψηλής δημιουργίας στό Σε- 
βάχ τό θαλασσινό. Έδώ, ό στίχος, ή 
μουσική, καί κυρίως ή συγκλονιστική 
έρμηνεία τοΰ ίδιου τοΰ Μ. Λ. κάνουν τό 
τραγούδι νά ξεπερνά τό χαρακτήρα τής 
σύγχρονης μπαλάντας καί νά συγκατα
λέγεται πιά άνάμεσα στά κλασικά κομ
μάτια τής μουσικής θαλασσογραφίας δ
λων τών έποχών.

Τό ύφος τοΰ Γιάννη Νεγρεπόντη στά 
δυό ποιήματα Τ ’ Ακορντεόν καί 3ος Πα
γκόσμιος τής συλλογής Τά τραγούδια τοΰ 
δρόμου καί στά Νέγρικα, είναι έντελώς 
διαφορετικό. Ή  ρεαλιστική, πολιτικο
ποιημένη γραφή στά δυό πρώτα, παρα
πέμπει στό κλίμα τού Brecht. Τό άκορ- 
ντεόν (^Ιδεολογία) στήν υπηρεσία τής 
άντίστασης, οί χωρίς πολιτική συνείδη
ση λαοί δργανα πολέμου-καταστροφής 
στά χέρια τών μεγάλων οικονομικών 
συμφερόντων.

Άπό τήν άλλη μεριά, ό κόσμος τών 
νέγρων: ό νέγρος ζωγράφος πού αύτο- 
κτόνησε, ό νέγρος κορνετίστας πού βρέ
θηκε σκοτωμένος στό χαντάκι, ό άσπρος 
ρατσισμός, οί ένωμένοι άσπροι καί νέ

γροι έργάτες, ό νέγρος στρατιώτης, ό 
νέγρος δργανο στά χέρια τών άσπρων, ή 
νέγρα πόρνη, ό νέγρος δικαστής πού 
πρόδωσε τή φυλή του. Μπαίνει τό πρό
βλημα τής θέσης τών νέγρων μέσα στόν 
κόσμο τών άσπρων. Προέκταση: τό πρό
βλημα τής θέσης τών κοινωνικών υπο
ομάδων στόν κόσμο τής καθεστηκυίας 
τάξης. Παρά τό στρατευμένο χαρακτήρα 
τους, τά κείμενα είναι λυρικά καί άφή- 
νουν έντονη τήν αίσθηση πίκρας καί 
καλυμμένης όργής. Ή  μουσική τοΰ 
Μ.Λ. στά Νέγρικα είναι άναντίρρητο 
τεκμήριο τής ικανότητάς του γιά πλήρη 
διαφοροποίηση ύφους (μπλούζ, πιανό
λα). Ή  πόρνη ή Τζέην παραπέμπει στήν 
άναλογία Brecht-Kurt Weil.

Ό  δίσκος Κάτω άπό ενα κουνουπίδι είναι 
έργο γιά παιδιά. Ό  Μ.Λ. μελοποίησε 
έννιά άπό τά δεκαπέντε ποιήματα τοΰ 
Νεγρεπόντη, πού άποτελοΰν συλλογή μέ 
τόν ϊδιο τίτλο. Έχουν ύφος παραμυθιού 
μέ καθημερινές άλήθειες: τό μυρμηγκά
κι, τή γή, τόν παιδικό έρωτα, τά σύννε
φα στή λίμνη, τό μεθυσμένο παπί, τό 
δειλινό, τό σαμιαμίδι πού σκεφτόταν 
τήν έπιβίωσή του κάτω άπό τό κουνου
πίδι, τήν οικογένεια, τό σπουργίτι. Καί 
έχουν ύφος σοβαρό, γιατί γιά τά παιδιά 
ό Νεγρεπόντης γράφει σοβαρά πράγμα
τα.

Στή συλλογή Τά τραγούδια μας, ό Φώ- 
ντας Λάδης δίνει κείμενα μέ έντονα 
πολιτικοποιημένο χαρακτήρα. 'Η σκλη
ρή ζωή τής έργατιάς, οί άντίποδες άπερ- 
γοί - άπεργοσπάστες, ή πολιτικοποίηση 
- πολιτική ένταξη τοΰ έργάτη, ή μετανά
στευση, ή άνεργία. Ή  γλώσσα είναι 
σκληρή καί πικρή.

Άντίθετα, μιά συγκρατημένη αισιο
δοξία μέσα στήν άσάφεια καί τήν άνα- 
σφάλεια, διαφαίνεται στά δυό κείμενα 
Ένα καρότσι καί Ή  μέρα έκείνη δέ θ ’Αρ
γήσει, στή συλλογή Γιά μιά μέρα ζωής. 
Στό πρώτο, ό κόσμος πορεύεται μέ κα
λές καί μέ κακές μέρες. Ή  εικόνα είναι 
σημαδιακή: τό καρότσι μπορεί νά κου
βαλά ληστή στή λαιμητόμο, ή δώρα

φτωχών στή ρήγισσα, ή χόρτα στό πα
ζάρι. Τό δεύτερο ποίημα είναι γιά τίς 
καλές μέρες πού θά έρθουν καί θά φέ
ρουν τή λήθη γιά τά περασμένα. Τό 
κλειδί κρύβεται στούς τελευταίους στί
χους: τό κυνηγημένο πουλί πού παρα
δέρνει άνάμεσα άνατολή καί δύση.

Τά κείμενα τοΰ Δημήτρη Χριστοδούλου 
στή συλλογή Καλημέρα ήλιε, χαρακτηρί
ζονται άπό συμβολισμό καί άφαίρεση, 
καί γυρίζουν γύρω άπό τόν κεντρικό 
άξονα ήλιος= προοπτική ζωής. Πέρα 
άπ’ αύτό, ύπάρχουν τά είδικότερα θέμα
τα: ό έρωτικός χωρισμός, τό κοινωνικό 
άδιέξοδο, ή αισιοδοξία τής ζωής (Μιά 
καλημέρα), ή πρωτομαγιά όρόσημο προ
σωπικής καί πολιτικής ζωής (κλειδί ή 
φράση: άς μήν είχες τόσα λάθη), μονα
ξιά μέσα στό πλήθος - άπουσία διαλό
γου, ξενιτειά - μοναξιά - αύτός πού μένει 
τελευταίος, ή ώρα τοΰ θανάτου (τό ά
σπρο καί τό μαΰρο πανί), ή άνθρώπινη 
θυσία (ή παλιά πληγή τής γής : ό καιρός 
πού πάντοτε άργεΐ).

Ή  παρουσία τοΰ Μανώλη Ρασούλη στή 
μουσική τοΰ Μ. Λ. έχει δυό δψεις. Τά 
ποιήματα στή συλλογή Τά τραγούδια τής 
Χαρούλας, είναι κείμενα λαϊκά. Έχουμε 
τό τρίπτυχο γύφτισσα - έρωτας - μοίρα 
πού όρίζουν τή ζωή στή λαϊκή συνείδη
ση, τό μπαγλαμά (=ή λαϊκή μουσική) 
σάν όλοκλήρωση τής δημιουργίας τοΰ 
κόσμου, τό φευγάτο έρωτα πού άφήνει 
ξωπίσω του θυμητάρια, τό φαντάρο πού 
φεύγει άπό τό στρατώνα (^περιορισμός) 
μέ φορτηγό (=όποιοδήποτε μέσο - τρό
πο) πρός τήν πόλη (=τή θεωροΰμε έλευ
θερία) δπου ξυπνούν οί καημοί ^δ ιά 
ψευση όνείρων) πού πνίγει στό ταβερνά- 
κι (^καταφυγή, ό κόσμος τής ψευδαί
σθησης, ή εύκολη λύση). Καί βέβαια, 
έχουμε τήν εικόνα τοΰ έπαναστάτη δλων 
τών έποχών.

Τά δυό ποιήματα στή συλλογή Γιά μιά 
μέρα ζωής, Ή  μπαλάντα τής νοικοκυράς 
καί Ντύθηκες Μακρυγιάννης τίς Αποκριές, 
άφήνουν τήν αίσθηση τής πικρής είρω-



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Τρεις
ΠΕΤΡΕ ΣΤΟΙΚΑ

Ό  Πέτρε Στόικα γεννήθηκε τό 1931. Τέλειωσε τή 
Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Βουκουρεστίου καί γιά έ'να 
χρονικό διάστημα έργάστηκε ώς συντάκτης στό 
λογοτεχνικό περιοδικό «Secolul XX». Πρωτοεμφανί- 
ζεται στά Ρουμανικά Γράμματα μέ ποιήματα στό 
περιοδικό «Steaka», τό 1957, καί τόν ίδιο χρόνο 
έκδίδεται ή πρώτη ποιητική συλλογή του «Ποιήμα
τα». Μετά άκουλουθοΰν: «Χιλιομετρικές πέτρες» 
(1963), «Θαύματα» (1966), «Μιά κασέτα μέ φρίδια» 
(1970), «Α γνές μελαγχολίες» (1969), «"Αλλα ποιή
ματα» (1968), «Ήρεμη αρχαιολογία» (1968), «Τ’ 
ώρολόγι» (1970), « Ή  ψυχή τών αντικειμένων»  
(1972), «Ή  γιαγιά κάθεται στήν πολυθρόνα» «1972), 
«Παραστάσεις τής φύσης» (1971), « Ό  πρό πολλοΰ 
διαβάτης» (1975), «Μ ετεωρολογική πρόγνωση»
(1980), «Πλημμυρισμένος άπό δόξα» (1981).

Ιδού

Γέρος καί ξεχασμένος πιά
Ακούω τούς τυφλοπόντικες
νά μοΰ τραγουδοϋν ρομάντζες
κάτω άπ' τήν πόρτα
Αγάπησα μ ’ Αγάπησε
μπαίνει λίγο φώς χωλαίνοντας
έπιθεωρώ τίς φρέσκιες τσουκνίδες
κοιτώ τό ρολόγι Ιδού δέν θά ξαναϋπάρξω πιά.

Εσάς όμως

Τή στιγμή πού στήν κουζίνα καθαρίζω πατάτες
σκέφτομαι τή δόξα δλων τών ήμερων μου
εξω βρέχει πατροπαράδοτα
βρέχει άκριβώς δπως τότε
πού ό Ναπολέων φτάρνισε γιά τελευταία φορά
ένώ έσας τούς όκνηρούς δέν τούς νοιάζει.

Σέ άλλην όδό

Μήν ένοχλεΐσθε
έγώ είμαι γέρος καί κατοικώ σέ άλλη όδό
μήν ξαναενοχλεϊσθε
ενας καρχαρίας -  ή βότκα
μοϋ ήπιε τ ' όνομά μου καί τή ζωή
ποιόν μπορώ πιά νά παρεμποδίσω;

Έτσι δά, άφήστε μου τή χάρη 
ήσυχα νά χασμουριέμαι 
δίπλα στή ράβδο τής δόξας.

Γιά τό δικαίωμα νά μιλάς άνοιχτά

Έγώ, ό Αδελφωμένος μέ τή δόξα, έγώ ό τιμημένος 
μέ τίς έπιθυμίες υπόταξης τής έποχής 
ό συμμετέχων σέ τόσους άγώνες 
γιά πλήρη έλευθερία δλων τών τρωκτικών 
στρατευμένων γιά τήν καταστροφή τής φιλοσοφίας τοΰ 

πράσινου
σ ' αύτήν τή χειμερινή τερπνή νύχτα
κοιτάζω τή σκόνη πού μοΰ διαβάζει τά Απομνημονεύματα
Αλλά μέ παίρνει ό ύπνος καί όνειρεύομαι κάτι τρομακτικό
τούτη τή  φορά γιά τό δικαίωμα νά πεις Ανοιχτά.
δχι καί δχι στό  σκάφανδρο πού κατεβαίνει βιαστικά.

Σοβαρό έπικό ποίημα

Ό  παππούς μου εϊχε
τά πιό δμορφα μουστάκια τοΰ κόσμου
κι δμως τό σκάφος Titanic βυθίστηκε

νείας. Άπό τή μιά μεριά, είναι ή Αλλο
τριωμένη ζωή τής γυναίκας μέ τά δια- 
ψευσμένα όνειρα (πού πέφτουν στή χύ
τρα) καί τή μοναξιά στήν πλήρη όλο- 
κλήρωσή της μέσα στήν οίκογένεια — 
άνατριχιαστική διαπίστωση: τό έπος τής 
κουζίνας. Άπό τήν άλλη, δλοι οί όρα- 
ματισμοί τής ζωής μας έκπίπτουν σέ 
καθημερινές συνήθειες (χαμαιλέοντας - 
όδηγητές) καί μόνο κάτω άπό τό ένδυμα 
τοΰ ήρωα (Μακρυγιάννης) τολμάμε νά 
ποϋμε μερικές άλήθειες — σέ ώρες δπου 
συγχωροΰνται τά πάντα (Αποκριές).

Στά πρώτα χρόνια δουλειάς τοΰ Μ. Λ. 
(1962-’63), βρίσκονται κείμενα τής Μά
ριος Λήμνου: Πρωτομαγιά, Ό  ενας πλάι 
στόν άλλον, "Ελα κι άπόψε συντροφιά, 
Νύχτα μικρή αρχόντισσα.

Ή  Πρωτομαγιά, πολιτική γραφή μέ 
στίχο γυναικείο (ή μάνα, ή γέννα, ή 
ξερή γή), χαρακτηρίστηκε άπό τό Γκά
τσο σάν πρωτοποριακό τραγούδι. Κι έδώ 
ή πρωτομαγιά, πηγή κουράγιου καί έλ- 
πίδας, συνδυάζεται μέ τήν έκφραση ζω
ής. Ο ενας πλάι στόν άλλον είναι κοινω
νικό τραγούδι, τοΰ καημοΰ, στό ϋφος 
Κώστα Βάρναλη. Τά δυό τελευταία είναι 
έρωτικά τραγούδια, μέ διάχυτη τήν αί
σθηση τρυφεράδας.

Τό χειμώνα 1963-’64, ό Μ. Λ. έγραψε 
μουσική έπάνω σέ δυό ποιήματα τής 
Κωστούλας Μητροπούλου: Ό  δρόμος 
καί Ό  στρατιώτης. Είναι πολιτικά ποιή
ματα πού άνήκουν σ' ένα εύρύτερο σύνο
λο κειμένων τής Κ. Μητροπούλου (τό 
μυθιστόρημα Εκτέλεση 1966, καί οί 
συλλογές διηγημάτων Πολιτεία χωρίς ή
ρωες 1964, Πρόσωπα καί φιγούρες 1963, 
Ή  κατάθεση 1973), μέ κοινό χαρακτηρι
στικό τήν έπιχειρούμενη Απομυθοποίη
ση καθιερωμένων έννοιών, σάν τήν έπί- 
σημη, έπιβεβλημένη Ιστορία ή τά κρα
τούντα στό στρατό. Έτσι, στό πρώτο 
ποίημα είναι τά παιδιά (άγνή - πρωτογε
νής πρόθεση) πού γράφουν τήν ιστορία 
στούς τοίχους (ή πραγματική ιστορία)· 
στό δεύτερο, ό άπλός στατιώτης πού δέν 
έγινε ποτέ ήρωας, γιατί τά ίσχύοντα δέν 
ήταν στά μέτρα του καί γιατί δέν είχε 
ποΰ νά άκουμπήσει (δέν τοΰ ’γράψε ποτέ 
κανείς).

Δυό λυρικά κείμενα μέ έντονη τήν αί
σθηση δτι τελικά κάτι ξέφυγε, κάτι δέν 
πρόλαβε νά γίνει, είναι τοΰ Federico 
Garcia Lorca, σέ μετάφραση Νίκου Γκά- 
τσου Τό τραγούδι τοΰ δρόμου, στή συλλο
γή Τά τραγούδια τοΰ δρόμου, καί τοΰ 
Τάσου Λειβαδίτη Γερνάς καί σκοτεινιάζει 
στή συλλογή Γιά μιά μέρα ζωής.

Στό κείμενο τοΰ Lorca, τά όνειρα 
χάνονται στόν κουρνιαχτό τοΰ δρόμου 
(ή φτηνή καθημερινότητα) καί ό θάνα
τος είναι διάχυτος (πόλεμος, σκοτωμένο 
περιστέρι, κυνήγι), άλλά στήν άκρη μιά 
έλπίδα (ό καιρός άνοίγει).

Στό κείμενο τοΰ Τάσου Λειβαδίτη, 
δσο ν’ άρχίσουμε τή ζωή, διαπιστώνου

με δτι «πιά δέν είναι γυρισμός» καί 
φτάνει ένα νεκρό σπουργίτι (ένα τίποτα) 
νά μάς κάνει νά πονάμε (ύπόμνηση τοϋ 
προσωπικοΰ μας θανάτου).

Αφησα γιά τό τέλος τά κείμενα τοΰ 
ίδιου τοΰ Μάνου Λοΐζου. Είναι κείμενα 
δχι περίπλοκα άπό ύφολογική άποψη, 
πυκνά, παράλληλη έκφραση τής πολυ
σήμαντης προσωπικότητας τοΰ Μ. Λ. 
Τρυφερά, τοΰ καημοΰ, πολιτικά, μέ πι
κρή σάτιρα.

"Οποιος δει τό παλληκάρι, στή συλλο
γή Ο σταθμός. Είναι κείμενο λαϊκό, 
έρωτικό. Θέμα του ό έρωτικός χωρι
σμός. Σχήματα άπλά: δάκρυα πού κυ- 
λοΰν πάνω στό σεντόνι, φωνή μέσα στά 
ξημερώματα, κλειστό παράθυρο, άλλά 
καί έντεχνα: ματωμένο βράδυ, μαραμένο 
δνειρο.

Ό  μέρμηγκας καί Τσέ, στή συλλογή 
Τά τραγούδια τοΰ δρόμου. Καί τά δυό 
είναι έντονα πολιτικά κείμενα. Στό πρώ
το, ό ήγεμόνας (μέρμηγκας κουτσός - 
περιορισμένων δυνατοτήτων) έξουσιάζει 
- περιφρονεΐ τό τυφλά πειθήνιο πλήθος, 
πού δμως κάποια στιγμή άποκτά πολιτι
κή - κοινωνική συνείδηση, καί μαζί τήν 
άνεξαρτησία του. Στό δεύτερο, ή παρά
νομη κυκλοφορία (οί δυό πόλοι: φοιτη

τές — χαφιές) τής φωτογραφίας τοΰ Τσέ 
Γκεβάρα παραπέμπει στούς καιρούς μέ 
τήν τρομοκρατία (ή άνοιξη πού ματώνει) 
καί τήν παραβίαση τής προσωπικής έ
λευθερίας (ό άνθρωπος μέ τίς μπότες).

Ποιός τό ξέρει καί Καλημέρα ήλιε, στή 
συλλογή Καλημέρα ήλιε. Τό πρώτο είναι 
λυρικό τραγούδι, πικρά τρυφερό, γιά 
τήν άνθρώπινη νύχτα (καημός - νυχτέ
ρι), τή μοναξιά (τά λόγια πού έγιναν 
παγωμένα δάκρυα καί σιωπή), τό άδιέξο- 
δο (άπουσία φωτός). Τό δεύτερο πού ό 
Μ.Λ έγραψε μαζί μέ τόν Δημήτρη Χρι
στοδούλου, είναι συμβολικό τραγούδι 
(θέλησε πολιτική διάσταση;), αίσιόδο- 
ξο, μέ κύριο άξονα τόν ήλιο (οί έλπίδες, 
οί καλύτερες μέρες), πού θά τόν κρατή
σουμε μέ τό νταούλι καί τό ζουρνά (=ό 
λαός), πάνω στίς στέγες τών σπιτιών καί 
μέσα στίς καρδιές μας (=δλος ό κόσμος).

Σ ' Ακολουθώ καί Τό σήριαλ, στή συλ
λογή Γιά μιά μέρα ζωής. Είναι κείμενα 
έρωτικά. Στό πρώτο — ϋφος άφοπλιστι- 
κά τρυφερό — διαφαίνεται ό φόβος τής 
μοναξιάς μέσα σ ' αύτή τήν έρωτική ταύ
τιση. ’Εντελώς άνθρώπινες λεπτομέ
ρειες: τό λακάκι στό λαιμό, τό διφρα- 
γκάκι στήν τσέπη. Έντελώς αίσθαντι- 
κές λεπτομέρειες: περπάτησέ με μές στό 
μαγικό σου τό βυθό, σ’ άκολουθώ σ ’ άγ- 
γίζω καί πονάω. Καί τό δεύτερο, παρά τά 
σχήματα τοϋ συρμοΰ καί τής καθημερι
νότητας (σήριαλ, άστυνομία, IX, πιστό
λι, άναχώρηση τοΰ πρωταγωνιστή = χω
ρισμός), άφήνει νά φανεί μιά αίσθηση 
τρυφεράδας (παιδικά σχέδια) καί ή άνά
γκη γιά τήν προσδοκία τής έπιστροφής.

ι



Ρουμάνοι ποιητές
ΣΤΕΦΑΝ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΙΝ ΝΤΟ Ι ΝΑΣ

Ό  Στέφαν Άουγκουστίν Ντοϊνάς γεννήθηκε τό 
1922. Είναι απόφοιτος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ 
Κλούζ καί σήμερα είναι συντάκτης τής γνωστής 
λογοτεχνικής έπιθεώρησης «Secolul XX»

Έχουνε έκδοθεΐ οί ποιητικές συλλογές του: «Τό 
βιβλίο τής παλίρροιας» (1964), « Ό  άνθρωπος μέ τόν 
διαβήτη» (1966), « Ή  φυλή τοΰ Λαοκόοντα» (1967), 
«Υποστάσεις» (1968), (Βραβείο τής Ένωσης τών 
Συγγραφέων καί Βραβείο τής Ρουμανικής Ακαδη
μίας), «Alter Ego» (1970), «Τί μοΰ συνέβη μέ δυό 
λέξεις» (1972), «Ποιήματα» (1973), «Τά άλογα στή 
βροχή» (1974), «Παπίρους» (1974), «Οί διακριτικές 
έποχές τοΰ χρόνου» (1975), «Ποιητικό άλφάβητο» 
(1978), κ.λπ. Άπό τά δοκίμιά του σημειώνουμε: «Τό 
φανάρι τοΰ Διογένη» (1970), «Ποίηση καί ποιητική 
μόδα» (1972), « Ό  Όρφέας καί ό πειρασμός τοΰ 
πραγματικοΰ» (1974), « Ή  άνάγνωση τής ποίησης»
(1981).

Νεκρή φύση

Τά φρούτα σ ’ αύτόν τόν πίνακα είναι ενα άντ ίο.

(Στό τραπέζι τά ρυτιδωμένα άντίγραφα 
ξεσηκώνουν στόν άέρα άρωματισμένα μαντίλια).

Γαλάζιο, πράσινο, θά κάψουν
τίς πόλεις πού έπιθυμοΰν τήν άνάόειξή τους,
θά ύποκινήσουν πολλούς έρωτες: μιά μορφή
άκόμα Ανώριμη θά θέλξει
μύωπες ναύτες,
ούδέτερους λόρδους, καθηγητές κουζίνας, 
παιδιά πού νομίζουν πώς υπάρχουν δίσκοι.

(Στό τραπέζι, σέ παλιές προθεσμίες
ξανά θά πλεύσουν γλυκά μαντίλια -  ώ, μιμήσεις
στίς εφτά ή ώρα ό δεϊπνος ψαρωνιών...)

Αύτά στόν τόπου δπου μεγαλώνουν μαγνήτες 
δέν μποροΰν νά έξαντλήσουν τήν παρθενιά τους.

Έγώ καί οί αρχαίοι Έλληνες

Ξανάπλασα άπό μάρμαρο, καί μετά
φυσώντας, ξανάπλασα άπό κρέας τά χέρια τής Αφροδίτης,
ή άνάσα της μέ δρόσισε πραγματικά'
ξεπέρασα, περπατώντας, σ ’ έναν δρόμο ύπαίθρου
έκείνη τή χελώνα πού κρατούσε
αλυσοδεμένο τόν Άχιλλέα, τελικά, νίκησα
τόν Χείρωνα στήν έξυπνάδα καί
τόν Όρφέα στόν άγώνα τών γνήσιων ήχων.
’Α λ λ ’ άχ! δέν μπόρεσα νά κερδίσω  
τή σιδερένια πεποίθηση, πώς δλα αύτά 
είναι πραγματοποιήσιμα...

Έγώ καί οί άρχαϊοι Έλληνες
κάπως άλλιώς ζοΰμε τήν κόλαση.

ΙΟΑΝΙΝΤ ΡΟΜΑΝΕΣΚΟΥ

Γεννήθηκε τό 1937. Απόφοιτος τής Φιλοσοφικής 
Σχολής, ό Ίοανίντ Ρομανέσκου είναι σήμερα ένας 
άπό τούς γνωστούς ποιητές τής Ρουμανίας. Έ χει 
δημοσιεύσει 11 συλλογές ποιημάτων, μεταξύ τών 
όποιων: «Σέ μοναξιά οί δυό» (1966), « Ή  ποίηση τοΰ 
φωτός» (1968), «Χρωματική διάχυση» (1969), «Εύ
νοια» (1972), «Ποιήματα» (1971), «Ποιητής τών 
γιγάντων» (1973), «Λάβα» (1974), «Ή  ένέργεια τοΰ 
όνείρου», «Τό άγριο τριαντάφυλλο» (1978).

Ή ανάσταση

"Οταν ξυπνήσαμε κοιτούσαμε ό ένας τόν άλλον
ύποπτεύοντας, κάτι άνεξήγητο νά
έπιπλέει γύρω σάν μιά απειλή,
όνόματα σκαμένα πολύ βαθιά
στή μνήμη ένός άλλου κόσμοι
γίναν οί άνθρωποι πού τόσο άγάπησα

τ ί  καιρός νά ’ταν; ποιοί νά ‘ταν οι άθώοι 
πού "θελαν νά δοΰν τόν ίσκιο τής πυραμίδας; 
άπ’ δλο τό γραπτό έργο τοΰ κόσμου 
οί είδικοί συγκράτησαν μόνο μερικούς άριθμούς

καί έκ νέου κοιμήθηκα-
'ένας μεμψίμοιρος ήλιος φώτιζε
τό άγαλμα τής άνδρείας σέ μιά παλιά Ινδική άγορά.

Επίτιμος πολίτης

Ένα πρωινό τοΰ Ό κτώβρη μέ τόν ούρανό άκάθαρτο
σάν τούς τοίχους μιάς φυλακής, τή μέρα πού συμπλήρωσα
σαράντα χρόνια■ εφτά χιλιάδες άσπρες νύχτες,
χτύπησε τήν πόρτα μου ένας χωρικός δικός μας
πού εύτυχώς μ ’ άναγνώρισε (ένδειξη πώς μετά άπό λίγο καιρό
θά γινόμουν φάντασμα).

έρχόταν έκπροσωπώντας τή γή έκείνη 
τήν όποία έγώ, ό τελευταίος τοΰ γένους μου, 
καί νεκρός θά διαπεράσω τραγουδώντας

καθήσαμε σά γύρω σέ φωτιά
καί γιά πολύ μιλήσαμε γιά τή βροχή
γιά τούς βλαστούς καί τήν πολιτική

άφοΰ ήπιαμε άπ’ τό κρασί μου καί τό κρασί του 
μέ ρώτησε γιατί μέ φωνάζουνε Άκάκι ’Ακακιέβιτς 
δπως άκουσε κάποιον νά μέ φωνάζει

άπό κείνες τίς έφτά χιλιάδες άσπρες νύχτες 
δέ θυμήθηκα παρά μόνο πώς στά έλληνικά 
άκακία σημαίνει καλοσύνη

καί έφυγε μέ τήν πεποίθηση πώς είμαι ένας 
άπό τούς έπίτιμους πολίτες τής πόλης

Μτφρ.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΔΟΣ
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Ή  κοινωνικοποίηση
τής

ατομικής
νοημοσύνης

Τό ανθρώπινο ό'ν άπό τή γέννησή του είναι βυθισμένο σ’ £να 
κοινωνικό περιβάλλον, τό όποιο δρά έπάνω του, ό'πως καί τό 
φυσικό περιβάλλον. Μέ κάποιο τρόπο ή κοινωνία μεταμορ
φώνει τήν ίδια τή δομή τοΰ άτόμου περισσότερο κι άπό τό 
φυσικό περιβάλλον, γιατί ή κοινωνία όχι μόνο τό άναγκάζει 
νά άναγνωρίζει τά γεγονότα, άλλά έπιπλέον τοΰ παρέχει κι 
Ενα έντελώς διαμορφωμένο σύστημα σημείων, πού τροπο
ποιούν τή σκέψη του, δηλ. τοΰ προτείνει νέες άξιες καί τοΰ 
έπιβάλλει μιάν άτέλειωτη σειρά ύποχρεώσεων.

Συνεπώς είναι φανερό ό'τι ή κοινωνική ζωή μετασχηματί
ζει τή νοημοσύνη μέ τή βοήθεια τοΰ τριπλοΰ ένδιάμεσου: 
γλώσσας (σημεία), περιεχομένου τών άνταλλαγών (διανοητι
κές άξίες) καί έπιβεβλημένων στή σκέψη κανόνων (λογικές ή 
προ-λογικές μορφές συμπεριφοράς). Ζάν Πιαζέ

Είναι βέβαια υποχρέωση τής κοινω- 
νιολογίας νά θεωρεί τήν κοινωνία 
ώς ένιαΐο δλο, άκόμη κι άν αύτό τό 
σύνολο, πού είναι διαφορετικό άπό 
τό άθροισμα τών άτόμων, δέν είναι 
παρά τό σύνολο τών σχέσεων καί 
τών άλληλεπιδράσεων μεταξύ τών 
άτόμων. Κάθε σχέση μεταξύ τών 
άτόμων (άρχίζοντας άπό τή σχέση 
άνάμεσα σέ δύο άτομα) τά τροπο
ποιεί καί συνιστά μιάν όλότητα, 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ή όλότητα 
πού σχηματίζεται άπό τό σύνολο  
τής κοινωνίας, νά είναι ένα σύστημα 
σχέσεων παρά ένα πράγμα, ένα δν, ή 
μιά αίτία.

Ά λ λ ά  οί σχέσεις αύτές είναι έ- 
ξαιρετικά σύνθετες καί πολυάριθμες, 
γιατί συνιστοΰν ένα συνεχές νήμα 
μέσα στήν ίστορία άπό τίς άλληλε- 
πιδράσεις τών γενεών, δσο κι ένα 
συγχρονικό σύστημα Ισορροπίας σέ 
κάθε ίστορική στιγμή. Είναι νόμιμο 
λοιπόν νά υίοθετήσουμε ένα στατι
στικό γλωσσικό Ιδίωμα καί νά μιλά
με γιά τήν «κοινωνία» σάν ένα συνα
φές δλο [κατά τρόπο πού μιά μορφή 
(Gestalt) άποτελεΐ τή συνισταμένη 
ένός στατιστικού σχήματος σχέσε
ων]. Μόνο πού θά ’πρεπε νά μήν 
ξεχνάμε τό στατιστικό χαρακτήρα 
τών έκφράσεων τής κοινωνιολογίας, 
γιατί άν τόν ξεχάσουμε θά σημασιο- 
δοτήσουμε τίς λέξεις «μυθολογικά». 
Στήν κοινω νιολογία τής σκέψης 
μπορεί νά άναρωτηθεΐ κανείς άν δέν 
ύπάρχει πλεονέκτημα στό νά άντι- 
κατασταθεΐ τό έν χρήσει όλικό λε
κτικό διά τής μνείας τών τύπων τών 
έν λόγω σχέσεων (έννοεΐται τύπων 
έξίσου στατιστικών).

Ό τα ν άντίθετα πρόκειται γιά τήν 
ψυχολογία, δηλ. δταν τό σημείο 
άναφοράς είναι τό τροποποιημένο 
άπό τίς σχέσεις άτομο κι δχι πιά τό 
σύνολο ή τά σύνολα σχέσεων σάν 
τέτοια, θά ήταν τελείως παράνομο 
νά άρκεστοΰμε στή χρησιμοποίηση

πολύ γενικών στατιστικών δρων. Ή  
«δράση τής κοινωνικής ζωής» είναι 
μιά έννοια τόσο άόριστη δσο θά 
ήταν καί ή έννοια τής «δράσης τοΰ 
φυσικού περιβάλλοντος», άν άρνιό- 
μαστε νά τήν άναλύσουμε λεπτομε
ρώς. Ά π ό  τή γέννησή του ώς τήν 
ένηλικίωσή του τό άνθρώπινο δν 
είναι άντικείμενο κοινωνικών πιέσε-

Ζάν Πιαζέ

ων, άλλά αύτές οί πιέσεις είναι ποι
κιλόμορφες καί άσκοΰνται έξελικτι- 
κά. Ό πω ς τό φυσικό περιβάλλον 
δέν έπιβάλλεται μονομιάς, ουτε μα
ζικά στήν έν έξελίξει νοημοσύνη, 
άλλά μποροΰμε νά παρακολουθή
σουμε βαθμηδόν τίς σχετικές μέ τήν 
έμπειρία προσκτήσεις καί κυρίως 
τούς διαφορετικούς τρόπος άφο- 
μοίωσης καί συμμόρφωσης πού ρυθ
μίζουν αύτές τίς προσκτήσεις στά 
διάφορα στάδια, έτσι καί τό κοινω
νικό περιβάλλον προσφέρεται γιά 
άλληλεπιδράσεις άνάμεσα στό έν 
έξελίξει άτομο καί τόν περίγυρό 
του- αύτές οί άλληλεπιδράσεις είναι 
τελείως διαφορετικές ή μιά άπό τήν 
άλλη καί ή διαδοχή τους υπακούει 
σέ νόμους. Αύτούς άκριβώς τούς 
τύπους άλληλεπίδρασης κι αύτούς 
τούς νόμους διαδοχής όφείλει νά 
άποκαταστήσει ό ψυχολόγος καί νά 
άπλοποιήσει τήν προσπάθεια, άκό
μη καί νά παραιτηθεί ύπέρ τών τύ
πων άλληλεπίδρασης καί τών νόμων 
διαδοχής τής κοινωνιολογίας. Δέν 
ύπάρχει λοιπόν λόγος διαμάχης με
ταξύ τών δύο έπιστημών άπό τή 
στιγμή πού θά άναγνωρίσει κανείς 
τήν τροποποίηση τών δομών τοΰ 
άτόμου έξαιτίας αύτών τών άλληλε- 
πιδράσεων: καί ή μιά καί ή άλλη 
έπιστήμη έχουν, συνεπώς, κέρδος

άπό μιά μελέτη πού νά ξεπερνά τήν 
όλική άνάλυση, γιά νά μπεΐ στήν 
άνάλυση τών σχέσεων.

Ή  κοινωνικοποίηση 
τής ατομικής νοημοσύνης

Σύμφωνα μέ τό έπίπεδο άνάπτυξης 
τοΰ κάθε άτόμου, οί άνταλλαγές πού 
αύτό διατηρεί μέ τό κοινωνικό περι
βάλλον είναι διαφορετικής φύσεως 
καί συνεπώς τροποποιούν, μέ τή 
σειρά τους, τή νοητική δομή, κατά 
τρόπο έξίσου διαφορετικό.

Κατά τή διάρκεια τής αΐσθησιο-κι- 
νητικής περιόδου τό βρέφος γίνεται 
φυσικά άντικείμενο πολλαπλών κοι
νωνικών έπιδράσεων, οί όποιες τοΰ 
προσφέρουν τίς μεγαλύτερες δυνα
τές άπολαύσεις κι έμπειρίες —άπό 
τήν τροφή ώς τή στοργή τοΰ άμεσου 
περιβάλλοντος· τοϋ χαμογελούν, τό 
περιβάλλουν, τό διασκεδάζουν, τό 
ήρεμοϋν, τοΰ έντυπώνουν έξεις καί 
ρυθμίσεις πού συνδέονται μέ σήματα 
καί λόγια, τοΰ άπαγορεύουν όρισμέ- 
νες συμπεριφορές, τό μαλώνουν. Μέ 
δυό λόγια, δταν κανείς παρατηρεί 
άπ’ έξω τό βρέφος, βλέπει δτι βρί
σκεται στό κέντρο πολυάριθμων 
σχέσεων, οί όποιες άναγγέλλουν τά 
σημεία, τίς άξίες τής μετέπειτα κοι
νωνικής ζωής.

Ά λ λ ά  άπό τήν άποψη τοΰ ίδιου 
τοΰ άντικειμένου, τό κοινωνικό καί 
τό φυσικό περιβάλλον παραμένουν 
κατ’ ούσίαν άδιαφοροποίητα, τουλά
χιστον ώς τό πέμπτο άπό τά στάδια 
πού διακρίνουμε στήν αίσθησιοκινη- 
τική νοημοσύνη. Τά σημεία πού 
έμείς χρησιμοποιοΰμε δέν άποτε- 
λοϋν γιά τό παιδί παρά ένδείξεις ή 
σήματα. Οί κανόνες πού τοϋ έπιβάλ- 
λουμε δέν είναι πρός τό παρόν υπο
χρεώσεις πού έπιβάλλει ή συνείδη
ση καί γι’ αύτό συγχέονται μέ τίς 
ρυθμίσεις πού χαρακτηρίζουν τήν 
έξη. Ώ ς  πρός τά πρόσωπα, αύτά

είναι πίνακες άνάλογοι πρός αύτούς 
πού συνιστοΰν τήν πραγματικότητα 
άλλά μέ ένεργό διάθεση, άπρόβλε- 
πτοι καί ταυτόχρονα πηγές έντονων 
συναισθημάτων. Τό βρέφος δρά πά
νω στά πρόσωπα, δπως δρά καί 
πάνω στά πράγματα μέ άποτελεσμα- 
τικές χειρονομίες γιά νά μπορεί νά 
συνεχιστεί ή ένδιαφέρουσα δράση 
καί μέ διάφορες κραυγές άλλά δέν 
ύπάρχει καμιά άνταλλαγή σκέψης, 
γιατί τό παιδί άγνοεΐ άκόμη τή σκέ
ψη καί συνεπώς δέν ύπάρχει καμιά 
βαθιά τροποποίηση τών νοητικών 
δομών άπό τόν κοινωνικό περίγυρο1.

Μέ τήν πρόσκτηση τής γλώσσας, 
δηλ. μέ τήν έμφάνιση τής συμβολι
κής καί διαισθητικής περιόδου έμφα- 
νίζονται νέες κοινωνικές σχέσεις  
πού έμπλουτίζουν καί μετασχηματί
ζουν τή σκέψη τοΰ ύποκειμένου. 
’Εδώ πρέπει νά ξεχωρίσουμε τρία 
συστήματα.

Κατ’ άρχήν τό σύστημα τών συλ
λογικών σημείων, τό όποιο δέν δη
μιουργεί τή συμβολική λειτουργία 
άλλά τήν έξελίσσει καί μάλιστα μέ 
άναλογίες πού καί τό ϊδιο τό άτομο 
άγνοεΐ. "Ομως τό σημείο σάν τέτοιο, 
δηλ. συμβατικό («αύθαίρετο») καί 
έντελώς δομημένο, δέν άρκεϊ ώς μέ
σο έκφρασης στή σκέψη τοΰ μικροΰ 
παιδιοΰ- τό παιδί δέν άρκείται μόνο 
στήν όμιλία, πρέπει νά παίξει αύτό 
πού σκέφτεται, νά συμβολίσει τίς 
ίδέες του μέσω χειρονομιών ή άντι- 
κειμένω ν, νά άναπαραστήσει τά 
πράγματα μέ τή μίμηση, τό σχέδιο ή 
τήν κατασκευή. Μέ δυό λόγια, άπό 
τήν άποψη τής έκφρασης, τό παιδί 
παραμένει στήν άρχή σέ μιά ένδιά- 
μεση κατάσταση, άνάμεσα στή χρη

1. Ά π ό  σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ ή  άποψη μ ο νά χα  σ τό  
έπ ίπεδο τή ς  δ ια μόρφ ω σ ης τή ς  έν ν ο ια ς  τοΰ  
ά ν τ ικ ε ιμ έν ο υ  ύπ ά ρχε ι π ρο β ο λή  τώ ν  σ υ ν α ι

σ θημ άτω ν σ τά  πρόσωπα τά  ό π ο ια  τό τ ε  θεω
ρ ο ύ ν τα ι ώς κ έν τρ α  ά ν εξά ρ τη τω ν  δράσεω ν.



σιμοποίηση τοΰ συλλογικοΰ καί τοΰ 
άτομικοΰ συμβόλου- καί τά δυό άλ
λωστε είναι άναγκαΐα, άλλά τό δεύ
τερο είναι περισσότερο αναγκαίο 
στούς μικρούς παρά στόν ένήλικο.

Κατά δεύτερο λόγο ή γλώσσα με
ταβιβάζει στό άτομο δνα προκατα- 
σκευασμένο σύστημα έννοιών, ταξι
νομήσεων, σχέσεων, μέ δυό λόγια 
μιά άνεξάντλητη δυναμική έννοιών, 
πού άναδομοΰνται σέ κάθε άτομο 
στό αΙωνόβιο πρότυπο τό όποιο είχε 
ήδη διαπλάσει τίς προηγούμενες γε
νιές. Είναι βέβαια δική του νοητι- 
κή δομή' μιά λέξη πού προορίζεται 
νά γίνει ό φορέας μιάς γενικής έν
νοιας, δέν παράγει παρά μιά προ-έν- 
νο ια , ήμ ι-ά τομ ική , ή μ ι-κο ινω νική  
(στό άκουσμα τής λέξης πουλί π.χ. 
θυμάται τό γνωστό καναρίνι κ.λπ.).

Τέλος, άπομένουν ο ί σχέσεις αύ
τές καθαυτές πού τό παιδί διατηρεί

μέ τόν περίγυρό του· ο ί «συγχρονι
κές» σ χέσ εις , πού ά ντιδ ιασ τέλλο- 
νται άπό τίς «διαχρονικές» λειτουρ
γίες, ο ί όποιες έπηρεάζουν τό παιδί 
κατά τήν περίοδο πού άρχίζει νά 
μιλά καί νά κατασκευάζει τρόπους 
σκέψης πού Ιχουν άμεση σχέση μέ 
τή γλώσσα: αύτές ο ί συγχρονικές 
σχέσεις είναι ουσιαστικές.

Τό παιδί, συζητώντας μέ τούς άν
θρώπους πού τό περιβάλλουν, βλέ
πει κάθε στιγμή τής σκέψης του νά 
έπιδοκιμάζεται ή νά άντικρούεται κι 
έτσι άνακαλύπτει Εναν άπέραντο κό
σμο σκέψεων πού δέν είναι δικές του 
καί ο ί όποιες τό διδάσκουν ή τό 
έντυπωσιάζουν, μέ διαφορετικό τρό
πο ή κάθε μιά. Ά π ό  τήν άποψη τής 
νοημοσύνης (ή μόνη πού μάς άφορά 
έδώ) τό παιδί όδηγεΐται σέ δλο καί 
μεγαλύτερη άνταλλαγή υποχρεωτι
κών άληθειών (δτοιμες Ιδέες ή κανό

νες συλλογισμοΰ, μέ τήν κυριολεξία 
τοΰ όρου).

Μ ονάχα πού έδώ δέν πρέπει νά 
υπερβάλλουμε, οΰτε νά συγχέουμε 
τίς Ικανότητες άφομοίωσης πού χα
ρακτηρίζουν τή διαισθητική σκέψη 
μέ έκείνο πού θά γίνουν δταν θά 
μετασχηματιστούν σέ διεργασιακή 
σκέψη... Πράγματι, είδαμε σέ δ,τι 
άφορά στήν προσαρμογή τής σκέ
ψης στό φυσικό περιβάλλον, δτι ή 
διαισθητική σκέψη κυριαρχεί ώς τό 
τέλος τής παιδικής ήλικ ίας (7 έτών) 
καί χαρακτηρίζεται άπό μιά άνισορ- 
ροπία πού δέν έχει πρός τό παρόν 
π ερ ιο ρ ισ τε ί μεταξύ συμμόρφω σης 
καί άφομοίωσης...

Μέ δυό λόγια , στό προ-διεργασια- 
κό έπίπεδο, πού άρχίζει άπό τή στιγ
μή έμφάνισης τής γλώσσας ώς τά 
7-8 χρόνια  περίπου, οί δομές πού 
χαρακτηρίζουν τήν ύπό διαμόρφωση

σκέψη άποκλείουν τό σχηματισμό 
κοινωνικών σχέσεων συνεργασίας, 
τών μοναδικών δηλ. σχέσεων πού θά 
διαμόρφωναν μιά λογική: παραπαίο- 
ντας μεταξύ τοΰ παραμορφωτικού 
έγωκεντρισμοΰ καί τής παθητικής 
άποδοχής τών νοητικών καταναγκα
σμών τό παιδί δέν άποτελεϊ πρός τό 
παρόν τό άντικείμενο  κο ινω νικο 
ποίησης τής νοημοσύνης...

Ά ντίθετα , τό πρόβλημα τών σχε
τικών ρόλων τής κοινωνικής άνταλ- 
λαγής καί τών άτομικών δομών κατά 
τήν άνάπτυξη τής σκέψης, τίθεται 
όξύτερο στό έπίπεδο δόμησης τών 
όμαδοποιήσεων τών συγκεκριμένων 
διεργασιών καί κυρίως τών εύνοϊκών 
διεργασιών.

Μτφρ. ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΤΣΟΥ

Διήγημα

Ενα συστατικό  γράμμα

' -  ,·> /  ’/  /  ’ / ' / / ' G. Grosz

Χ Ω Ρ ΙΣ  δουλειά , έξαντλημ ένος, φ ο
ρώ ντας κ ά τω  απο  το  μοναδικο κ ο 
στούμ ι μου τό  μοναδικο μου π ο υ κ ά μ ι
σο καί τή  μόνη γ ρ α β ά τα  πού ε ίχ α ' τό  
π ουκ άμ ισ ο  σκληρό α π ο  τον ίδρ ω τα , η 
γ ρ α β ά τα  νά ’χ ε ι γ ίν ε ι σάν σ χο ιν ί- μέ τό  
κεφ άλι μου θολω μένο κα ί τό  σ το μ ά χ ι 
άδειο , σκέφτηκα νά π ά ω  νά βρώ  ένα 
φ ίλο, μέ τόν όπο ιο  ή μ α σ τε  κουμ πά ρο ι 
γ ια τ ί  τοϋ  ε ίχα  β α φ τίσ ει έδώ  κα ί κ ά 
μποσο  καιρό ενα γ ιο  του  στο Σ α ν  
Τ ζιοβ ά ν ι.

Άλμττέρτο Μοράβια

Α ύτός ό φ ίλος καί κουμ πά ρος μου 
λ εγό τα ν  Π ολα σ τρ ίν ι κα ί έρ γα ζό τα ν  
σάν οδηγός σέ δυό γ ρ ιές  δεσπο ιν ίδες, 
π ού  είχαν ένα αύτοκ ίνη το  ά κόμ α  π ιό  
π α λ ιό  ά π ’ α ύ τέ ς  τ ίς  ίδ ιε ς  κα ί π ο ύ  τό  
χρη σ ιμ οποιούσαν μ ιά  ή δυό φορές τη  
βδομάδα: ή τα ν  μ ιά  θέση ιδανική.

Β ρήκα τόν Π ολα σ τρ ίν ι στό γκ α ρ ά ζ, 
τή ν  ώρα πού  έψαχνε κ ά τ ι μέσα  σ ’ ένα 
μ εγά λο  κοφίνι. Κ αθώ ς μέ άντίκρ ισε 
κ α τά λα β ε  ά π ό  τή  φ ά τσ α  μου ό τ ι ήμουν 
σ ’ άσχημη  κ α τά σ τα σ η  κα ί π ρ ο το ύ  ά 
κόμα  ά νο ίξω  τό  σ τόμ α  μου νά μ ιλήσω  
μοϋ έδω σε ένα τσ ιγά ρ ο . Τ ό  άναψα μέ 
χέρ ι π ού  έτρ εμ ε κα ί τοΰ  έξήγη σ α  τήν 
κα τά σ τα σ η . ’Ε κε ίνος έξυσε μ ά μ η χα - 
νία  τό  κεφάλι του  κα ί ύστερα  ά π ά ν τη - 
σε:

— Κ ο ίτα , ό Σ ά ν  Τ ζ ιο β ά ν ι δε θελει 
ά π ά τ ες ... Ά φ ο ΰ  έσύ κι έγώ  έχουμε 
κουμ πα ρ ιά σ ει στήν έκκλησία  του  θά 
σοϋ π ώ  ά μ έσ ω ς τή ν  άλήθεια . Ε ίνα ι μ ιά  
άσχημη  σ τ ιγμ ή  αύτή  έδώ , δουλειά  δέν 
υ π ά ρ χε ι καί στό  μέλλον θα υ π ά ρ χε ι 
άκόμα λ ιγό τερ η . Λ ένε π ώ ς  άν συνεχι
σ τε ί αύτή  ή «ώ ραία» συνήθεια  να 
όδη γεΐ ό κόσμος τ ’ α ύτοκ ίνη τά  του 
μ ονάχος, τό τ ε  θά π ρ έ π ε ι νά έξαφ α νι- 
σ τ ε ΐ  τ ό  ε π ά γ γ ε λ μ α  τ ώ ν  ο δ η γ ώ ν . 
Γ ι ’ αύτό  ξέρεις τ ί  θά κάνω ; Θ ά  σέ
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σ τε ιλ ω  στο δικηγορο  Μ όλιε πού κ ά π ο 
τε  σ τάθηκε π ολυ  καλός μέ μένα.

Π ρόσθεσε ά κόμ α  π ώ ς  αύτός ό Μ ό 
λ ιε γνώ ρ ιζε  τή  μ ισή Ρ ώ μ η  καί δ τ ι άν 
μπορούσε να κάνει μ ιά  χάρη  σίγουρα  
την έκανε, καί, στό  κ ά τω  κ ά τω  τή ς  
γραφ ής, α π ο  το  κ α τ ι μ π ο ρ ε ί νά γεννη 
θεί κ α τ ι άλλο. Ε νώ  μού τ ά ’ λ εγε αύτά  
π ή γ ε  στο  μ ετα ξύ  στόν τηλεφ ω νικό  
θαλα μ ο  του  γκ α ρ α ζ  καί ά π ό  κεϊ τη λ ε 
φώ νησε στό δικηγόρο.

Ο Μ όλ ιε, ό δ ικηγόρος, δέ θά ’π ρ ε 
π ε  νά τόν θυμ όταν καί καλά  τόν 
Π ο λ α σ τ ρ ιν ι, γ ια τ ί  τό  τη λ εφ ώ ν η μ α  
κ ράτησ ε πολυ . Ό μ ω ς  τελ ικ ά  ό Π ολα - 
στρίνι γύρισε καί μοϋ ε ίπ ε  νά  π ά ω , 
γ ια τ ί  ο Μ όλιε μέ π ερ ίμ ενε.

Μ οϋ δω σε άλλο ένα τσ ιγά ρ ο , έγώ  
τό ν  εύχα ρ ίσ τησ α  κι έφ υγα .

Η τα ν  ακόμα νω ρίς τό  π ρ ω ί, μά  κ ιό 
λας ε ίχ ε  ά ρχ ίσ ει έκείνη  ή ιδ ια ίτερη  
κ αλοκ α ιρ ια τ ικη  ζέσ τη , π ού  οί κ ά το ικ ο ι 
τή ς  Ρ ώ μ η ς  τή  λένε callacia καί πού 
είνα ι μ ιά  ζέσ τη  κ οχλα σ τ ική , μ ιά  καί ό 
ούρανός είνα ι σκεπασμ ένος μέ σύννεφα 
που τ α  φερνει όταν φυσάει κ α φ τός ό 
σιροκος. Τ ο  τρ ά μ , φάνηκε σ τά  μ ά τ ια  
μου, εμ ενα  τοΰ  άνεργου, σάν ά λ ω ν ισ τ ι- 
κή μ ηχανή  π ά νω  σέ χω ρ ά φ ια , τόν 
καιρό τή ς  συγκομ ιδής του  σταριού. 
Μ έσα ήταν γ εμ ά το , π ή χτρ α , καί ό 
κοσμος κρεμόταν ώ ς κι έξ ω , π ά νω  στά  
σκαλιά  του.

Α ρ π α χ τη κ α  λ ο ιπόν  κι έγ ώ  κα ί χ ω 
ρίς να το  θέλω  ά κού μ π ισ α  τή  λαμαρίνα  
τοΰ  τρ α μ : ζεμ α τοΰ σ ε. Κ ρεμασμένος 
ε τσ ι περ α σ α  όλο τό  Λ ο υ γκ ετεβ έρ ι, ώ ς 
την π λ α τ ε ία  Κ αβουρ. Ο δικηγόρος 
έμενε στήν οδό Π ιερ λ ο υ ίτζ ι ντά  Π α λ ε- 
στρίνα.

Φ τά ν ω  έ κ ε ϊ, κ α τ ε β α ίν ω  ά π ό  τό  
τρ ά μ , τρ έχ ω , α νεβ α ίνω  μ ιά  σκάλα μέ 
ο χτω  βό λ τες  σ ενα μ εγά λο  ά ρχοντικό , 
χ τ υ π ώ  τη ν  π ό ρ τα , μ ιά  καμ αριέρα  μοΰ 
α νο ίγε ι και με β ά ζε ι νά π ερ ιμ ένω  
σ ένα μ εγά λο  και ω ραϊο  π ροθά λα μ ο , 
όπου  υπήρχαν δυο καθρέφ τες μέ χρ υ 
σές κορν ίζες και δυό κονσόλες μέ 
κ ίτρ ινο  μάρμαρο π ά νω  τους. Π ερ ίμενα  
όρθιος. Ξ αφνικά  άνοιξε μ ιά  π ό ρ τα  στό 
π λ α ι κα ι μ π ή κ ε ενα μ ικρό ά γορά κ ι 
ανεβασμενο  σ ενα τρ ίκυκλο  π ο δ ή λ α 
τ ο ' έφερε μ ιά  β ό λ τα  γύρω  μου, λές καί 
ήμουν τροχονόμος σέ κ ά π ο ιο  σταυρο
δρόμι κι ε π ε ιτ α  εξαφ α νίστη κε ά π ό  μ ιά  
άλλη  π ό ρ τα . Ά μ έ σ ω ς  μ ετά  ξεπ ρ ό β α 
λε ό δ ικηγόρος κα ί μέ κάλεσε νά μ π ω  
μ έσ α , λέγοντα ς:

— Τ υχερός ε ίσ α ι π ού  μέ πρόλα βες, 
μ όλις εφ ευγα  γ ιά  τό  δ ικαστήριο .

Μ π ή κ ε σ ένα μ εγά λο  δ ω μ ά τ ιο , γ ε 
μ ά το  ραφια , φ ορτω μ ένα  μέ β ιβ λ ία , καί 
κάθησε π ίσ ω  ά π ό  ένα γρ αφ είο  πού  ε ίχε  
π α νω  το υ  μ ιά  τερ ά σ τ ια  στο ίβα  χ α ρ τ ιά , 
τ ελ ε ίω ς  σχεδόν κρυμμένος. ΤΗ τα ν  έ 
νας άνθρω πος μ ικρόσ ω μ ος μέ π ρ ό σ ω 
π ο  π λ α τύ  καί κ ίτρ ινο  καί τ ά  μ ικρά 
μαΰρα μ ά τ ια  του  έμ ο ια ζα ν  μέ κάρβου
να. Κ α θ ώ ς φ υλλομετρούσε καί ’γ ώ  δέν 
ξέρω  τ ί  π α λ ιό χ α ρ τα , μοΰ ε ίπ ε :

— Λ οιπ όν , ονομ άζεσ αι Λ ο υ ίτ ζ ι Ρ ο -  
ντ ινέλ ι...

Δ ια μ α ρ τυρ ή θη κα  έντονα:
Ο χ ι ,  ο ν ο μ α ζ ο μ α ι  Ά λ φ ρ έ ν τ ο  

Τ σεζα ρ ά νο ... τηλεφ ώ νησ ε γ ιά  μένα  ό 
Π ολα σ τρ ιν ι, είνα ι γ ιά  μ ιά  σύσταση...

— Κ αί π ο ιό ς  ε ίνα ι α ύτός ό Π ολα - 
στρίνι;

Μ οΰ ηρθε σκοτοδίνη  κι ά π ά ντη σ α  μέ 
σβησμένη φωνή:

Ο Τ ζ ιο υ ζ έ π ε  Π ολα σ τρ ιν ι, ό σο
φέρ τώ ν δεσ πο ιν ίδω ν Κ οντορέλι.

Ό  δικηγόρος άρχισε νά γ ελ ά ε ι μ ’ έ 
να γ έλ ιο , σ τ αλή θεια , καλόκαρδο καί

ύστερα  μοΰ ε ίπ ε :

Μ α , ναι, β έβ α ια ... π ρ έπ ε ι νά κ ά 
νεις υπομ ονή ... να ί, αύτός μοΰ τη λ ε 
φώνησε κι έγ ώ  τοΰ  μ ίλη σ α ... όλα α ύτά  
είνα ι άλήθεια . Μ ά ξέρεις τώ ρ α  π ώ ς  
είνα ι η κ α τα σ τα σ η . ’Ή μ ο υ ν  ά π α σ χο - 
λημενος μέ κ ά τ ι έγγρα φ α , τοΰ  μ ίλη σα  
και τοΰ  α π α ν τη σ α  ένώ  τό  μυαλό μου 
βρ ισκόταν άλλοϋ. Έ τ σ ι ,  όταν έκλεισα  
τ ό  τ η λ έ φ ω ν ο  ά ν α ρ ω τ ή θ η κ α :  « Μ ά  
π ο ιο ς  η τα ν  α υτός; Τ ί μοΰ ε ίπ ε ; Τ ί τοΰ 
α ποκριθηκα ;»  Τ ω ρ α  έρ χεσ α ι έσύ καί 
μοΰ ξεκα θα ρ ίζε ις  τό  μ υστήριο . Λ ο ι- 
πον, Τ σεζα ρά νο , άν θυμ άμ α ι κ αλά , θές 
μ ια  σύσταση γ ιά  νά γ ίν ε ις  κηπουρός 
στό Δ η μ α ρ χε ίο . Δ έν  είνα ι έτσ ι;

Δ ια μ α ρ τυρή θη κα  καί π ά λ ι:

Έ σ κ υ ψ ε  τό  κεφάλι του , έγραψ ε κ ά τ ι 
β ια σ τικ ά , καί ύστερα  πήρε μ ιά  ά τζ έ -  
ντα  γ ια  να βρεϊ, ο π ω ς μοΰ φάνηκε, μ ιά  
διεύθυνση, έγραψ ε ά κόμ α  κ ά τ ι καί στό 
τέλ ο ς  μοΰ έδω σε ένα φάκελο, λ έγ ο 
ντας:

— Π άρ το  α ύτό , π ή γα ινε  μ ’ αύτό τό  
φάκελο στόν δικηγόρο Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι, 
α υτό ς κ ά τ ι θά μ π ορέσ ει σ ίγουρα  νά 
κάνει γ ια  σενα... καί στό  μ ετα ξύ  πά ρε, 
θα σε διευκολύνει αύτό ...

Κ αί έβ γα λ ε άπό  τό  πορ τοφ όλ ι του  
π εντα κ ό σ ιες  λ ιρέτες καί μοΰ τ ίς  έδ ω 
σε. Δ ια μ αρτυρήθη κα , έτσ ι, γ ιά  τόν 
τυ π ο , ο τι τα χ α  δεν τά  ’θελα  τά  χρ ή μ α 
τα , έ π ε ιτ α  τα  πήρα , έκανα μ ιά  υ π ό κ λ ι
ση καί βγήκα .

’Αμαλία Τσακνιά

Σ  άφησα νά μ ιλά ς γιά  τή  βροχή

Σ'άφησα νά μιλάς γιά τή βροχή  
κι ετρεξα μέ τούς τελευταίους μετανάστες 
τό πλοίο 'έφευγε
ή καταιγίδα πίσω ά π ’ τά βουνά.

Τώρα δέν κινδυνεύω άπό πουθενά
τό πάθος τών άναχωρήσεων τό πήρε ή θάλασσα
καί νόστος δέν υπάρχει πιά
χωρίς πατρίδα.

Δέν κινδυνεύω άπό τίποτα 
ψυχή άσάλευτη πίσω ά π ’ τό τζάμι 
μπορώ ν ’άκούσω άφοβα νά μοΰ μιλάς 
γιά κείνη τήν καλόγνωμη ψιλή βροχή.

’Ιωσήφ

Τ ’άδέρφια σου 
οί Εμποροι ά π ’ τό Γαλαάδ 
κι έκεϊνο τό περίεργο χάρισμα 
στημένη παγίδα.
Έσύ έκεί 

στήν άκροποταμιά 
μ  ένα σουραύλι άπό καλάμια 
ή πατρίδα ξεγραμμένη
κι δταν άκούσεις νά μιλοΰν γιά όνειρα τοΰ Φαραώ 
θά κάνεις τόν άνήξερο.
Ή  άποστολή σου 

άρχίζει τώρα 
δίπλα στό νερό
ό Νείλος άπό δώ καί πέρα ή ζωή σου.

— ’Ό χ ι ,  κύριε δ ικη γόρε, ε ίμ α ι οδη
γ ό ς  καί ζη τά ω  μ ιά  θέση σοφέρ.

Α λλά  α ύτός μοΰ ά π ά ντη σ ε λές καί 
δέν ε ίχε  άκούσει τ ίπ ο τα :

ι ε ρ ε ί ς  τ ι  λ εω  σ ’ οποίον μου γυ - 
ρεύει μ ιά  θέση; Π ρ ο τ ιμ ώ  νά σοΰ δώ σω  
ένα έκα τομ μ ύρ ιο , μ ιά  έ π ιτ α γ ή  ένός 
εκα τομ μ υρ ίου , άλλά  μ ιά  θέση, όχι... 
δεν είνα ι εύκολο... κηπουρός στό  Δ η 
μ αρχείο  ε ίνα ι μ ιά  κ ουβέντα ...

Ε ίπ α  τ ο τ ε  ξανα, δυναμ ώ νοντας τή  
φω νή μου:

— Κ ύριε δ ικη γόρε, ε ίμ α ι οδηγός... 
ζ η τά ω  μ ιά  θέση όδηγοΰ...

Α ύτή  τή  φορά έδειξε  π ώ ς  κ α τά λα β ε 
καί κούνησε τό  κεφ άλι του  κ ά π ω ς 
άνυπόμονα .

— 'Ο δ η γό ς! Μ ά καλά , τ ί στό  καλό, 
κατά λα βα !

Τ ό  γρ αφ είο  τοΰ  δικηγόρου Σ κ α ρ ν τα 
μ ά τζ ι ήτα ν στό μέγα ρο  τοΰ  Δ η μ α ρ 
χείου , στό  Λ η ξια ρ χείο , στή  Β ία  ντέλ  
Μ αρε. Μ οΰ φάνηκε παρά ξενο  στήν 
α ΡΧ>1) ί^α ®υτη ήτα ν ή διεύθυνση πού 
υπήρχε π ά νω  στό  φάκελο. Ξ αναπήρα  
λ ο ιπον το  τρ ά μ , κρεμασμένος όπω ς 
καί π ρ ιν  π ά νω  στό σκαλί, ένώ  μ ιά  
η λ ια χτ ίδ α  π ου  μ άκολούθησε σ ’ όλη 
τή  δ ιαδρομή μοΰ έκ α ιγε  τ ίς  π λ ά τες , 
χ ε ιρ ότερα  κι ά π ό  ή λεκτρ ικός πρ οβολέ
ας.

Κ α τέβη κ α  στή Μ πόκα  ντέλα  Β ερ ι- 
τα  καί μ π ή κ α  στο  Λ η ξια ρ χείο . Σ το ύ ς  
δ ιαδρόμους καί σ τ ίς  σκάλες ήταν μ α 
ζεμένο  ένα π λή θος ά π ερ ίγρ α π το , φ τ ω 
χο λ ο γ ιά  π ού  π ή γα ινε  π έρα  δώ θε, ό 
καθένας μ  ένα δυό χα ρ τ ιά  στό χέρ ι, 
σάν τ ιμ ω ρ η μ ένες  ψυχές. Τ έλ ο ς ένας

κλη τή ρα ς μοΰ έδε ιξε  τό  γραφ είο  πού 
έψ αχνα  καί έτυ χε  νά μήν π ερ ιμ ένει 
κάνεις εκεί. Μ πή κα  λο ιπόν κατευθείαν 
μέσα.

'Ο  Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι ήταν ένας νεαρός 
μέ μαΰρο σκελετό  στά  γυ α λ ιά  του , μέ 
μαΰρο μ ουστάκ ι, μ α λλ ιά  κομμένα  κο
ντά , βούρτσα , καί τά  μανίκ ια  τοΰ 
άσπρου του  πουκάμ ισ ου  σηκω μένα καί 
κ ρα τημ ένα  μέ λάσ τιχο . Μ έ άκουσε 
κ α π ν ίζο ντα ς  καί ύστερα  είπ ε:

Κ ρίμα , εγ ω  ομ ω ς δέ γνω ρ ίζω  
διόλου αύτό  τό  δ ικηγόρο Μ όλιε, καί 
περ α  α π ο  αυτο  δέν ε ίμ α ι δικηγόρος 
αλλα λ ογισ τή ς, με λενε Τ ζ ιο β ά ν ι κ ι όχι 
Ρ οντολφ ο ... Τ ο  μόνο πού μ π ορώ  σά 
σας κανω  είνα ι νά σάς σ τε ίλ ω  στό 
συνάδελφό του , τόν Μ ερ λ ούτζ ι... μ π ο 
ρεί έκείνος κ ά τ ι νά ξέρει...

Β γή κα  να π α ω  νά βρώ  αύτό  τόν 
Μ ερ λούτζ ι —  πού  π ά ε ι νά π ε ι στά  
ιτα λ ικα : μ π α κ α λ ια ρ ο ς — μά κ α τά λ α 
βα  α μ έσ ω ς π ω ς  δε θά ’τα ν  κι εύκολο 
νά τόν π ε τύ χ ω . Ο ί κλητήρες δέν τόν 
γνώ ρ ιζα ν , ώ σ που ένας ά π ’ αύτούς, έ 
τσ ι αμόρφωτος π ού  ή τα ν, μοΰ ε ίπε: 

— Τούς μπακαλιάρους (μ ε ρ λ ο ύ τζ ι 
δηλαδη) τού ς βρίσκει κανείς στήν ψ α 
ραγορά!

Τ ρ ιγυ ρνώ ντα ς ά π ό  τό  ένα π ά τω μ α  
στο  αλλο, α π ο  τον ενα δ ιάδρομο στόν 
αλλο, θυμηθηκα ξαφνικά  ό τ ι ό δ ικ η γό 
ρος, ο Μ ολ ιε , ε ίχε  ψ άξει τή  διεύθυνση 
τοΰ  Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι σέ μ ιά  ά τζέ ν τα , καί 
κ α τα λ α β α  ό τ ι μεσα  στή βιασύνη του  
δεν κ α τα λα β ε ο τ ι α ντέγραψ ε άλλη 
διεύθυνση. Δ έν  ε ίχα  ξεγελ α σ τε ί. Μ π ή 
κα σ ένα τη λεφ ω νικό  θάλαμο καί στόν 
κ α τ α λ ο γ ο  β ρ ή κ α  ό τ ι  ό δ ικ η γ ό ρ ο ς  
Σ κ α ρ ν τα μ α τζ ι εμενε στήν π ρ α γ μ α τ ι
κ ό τη τα  στή Β ία  Κ ουιντίνο  Σ έλ α , στήν 
άλλη άκρη τή ς  π όλη ς. Έ τ σ ι  τρά βη ξα  
γ ιά  κεϊ.

Ο  δ ικηγορος ε ίχε  τό  γρ αφ είο  του 
στο  τρ ίτο  π α τ ω μ α  ένός π α λ ιοΰ  καί 
ξεχαρβαλω μ ένου  μ έγαρου. Μ υρω διά  
α π ο  λάχανο ά π λω νότα ν  σ τ ίς  σκάλες, 
ά τμ όσ φ αιρ α  π ν ικ τ ικ ή  καί σκοτεινή, 
ενώ  στον πρ οθα λα μ ο  τοΰ  γραφ είου 
περ ίμ ενε  σω ριασμένος π ά νω  σέ π α 
λιούς κ α να π έδες κ άμ π οσ ος κόσμος β α 
σανισμένος. Π ερ ίμενα  κι έγώ , κάπου 
μ ια  ω ρα, ενώ  στο δ ιά σ τη μ α  α ύτό  οί 
σκιές, π ο υ  π ερ ιμ ενα ν  ό π ω ς  κι έγ ώ , 
έμ π α ινα ν  στό γραφ είο , έβγα ιναν καί 
χάνονταν γρήγορα  πρ ός τή  σκάλα. 

Ε π ιτέλ ο υ ς  ηρθε και ή δική μου σειρά.
Τ ο γρ αφ είο  τοΰ  δ ικηγόρου ξεχώ ρ ι- 

ζε , με τη ν  επ ίπ λ ω σ ή  του  άπό  μαΰρο 
ξύλο έβένου καί τ ά  σ τολίδ ια  π ά νω  
φ τ ια γμ ένα  ά π ό  κόκκαλο. Σ έ  μ ιά  γω νιά  
βρισκόταν ενας α η τός βα λσα μ ω μ ένος, 
με τ α  φ τερά  του  α νο ιχτά . Ό  δ ικ η γό 
ρος καθόταν στη σκιά , μ π ρο σ τά  σ’ ένα 
τρ α π έ ζ ι φ ορτω μ ένο  μέ χ α ρ τ ιά  καί 
τη λέφ ω να , κ ά τω  ά π ό  έναν π ίνα κ α  πού 
π α ρ α σ τα ινε  μ ια  χω ρ ικ ή  μέ τή  γ ιορ τινή  
φορεσ ιά  τη ς , χα μ ο γελ α σ τή  καί μέ τήν 
ά γκα λ ιά  τη ς  γ ε μ ά τη  λουλούδια.

Ο δ ικηγόρος Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι ήταν 
πολύ  δ ια φ ορετικός ά π ό  τόν  λ ογ ισ τή  
Σ κ α ρ ν τα μ α τζ ι. νΗ τα ν  ένας μ εγα λ ό 
σω μος άντρα ς πού έμ ο ια ζε  μέ β α σ τά - 
ζο. Ε ίχ ε  χοντρό  π ρ ό σ ω π ο , άλλοίθω ρα  
μ α τ ια  και γα μψ ή  μυτη . 'Η  φωνή του 
ήταν δυνατή  κι εύγεν ική , άλλά  ψυχρή, 
μ  έκείνη  τή ν εύγένε ια  τή ς  φω νής τώ ν 
Ρ ω μ α ίω ν , που  δέ σημαίνει τ ίπ ο τ α .
Α φοΰ ερ ιξε μ ιά  μ α τ ιά  στό  γρ ά μ μ α , 

ε ίπ ε :

Λ ο ιπ ό ν  ε ίμ α σ τε  άνεργοι, έ μικρέ 
μου; Θ α κανω  γ ιά  σένα ό ,τ ι περ νά ει 
ά π  τό  χέρ ι μου. Σ τ ό  μ ετα ξύ  κάτσε 
και. κανε γ ια  λ ίγο  υπομονή.

Κ άθησα, εκείνος ά ρ π α ξε  τό  τη λ έ 
φωνο ά μ έσ ω ς καί άρχισε μ ιά  συζήτηση 
σέ έντονο ύφος. Κ ά π ο ιο ς , στήν άλλη
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μ ερ ιά  τή ς  γρ α μ μ ή ς, έλ εγε  κ α ί ’γ ώ  δέν 
ξέρω  τ ί .  Ό  δ ικηγόρος ά παντοϋσ ε 
έπ ί μονά:

—  'Ε ν ά μ ισ ι ή τ ίπ ο τ α .
Ό  άλλος φ α ίνετα ι π ώ ς  έπ έμ ενε , 

άλλά  κι ό Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι, σκληρός, τοϋ 
έλεγε  συνέχεια:

—  'Ε ν ά μ ισ ι ή τ ίπ ο τ α .
Τ έλ ο ς , ό Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι ε ίπ ε , τ ο ν ί

ζο ντα ς  μ ιά  μ ιά  τ ίς  λέξεις:
— Κ αί π έ ς  σ ’ αύτό  τόν ά π α τεώ ν α  

δ τ ι έγ ώ  ε ίμ α ι βουτυρόπα ιδο! Κ α τά λ α 
βες; π έ ς  του  ά κρ ιβ ώ ς έτσ ι: ό Σ κ α ρ ν τα 
μ ά τζ ι είνα ι βουτυρόπαιδο]

"Υ στερα κ α τέβ α σ ε τό  τηλέφ ω νο  καί 
μέ κ ο ίτα ξε  μέ κείνα  τ ά  άλλοίθω ρα  
μ ά τ ια  του , ρ ω τώ ν τα ς  με άγρια :

— Κ αί συ, τ ί  θές;
— Έ κ ε ϊν ο  τό  γ ρ ά μ μ α ... άρχισα  νά 

λέω ...
—  "Α, να ί, τό  γ ρ ά μ μ α , β έβ α ια  τό  

γρ ά μ μ α , μά ποϋ στό  δ ιά βολο  π ή γ ε  κι 
έξαφ ανίστηκε;

’Έ ψ α ξ ε  ά ρκετή  ώ ρα , χώ ν ο ντα ς  τ ά  
χέρ ια  του  μ έσα  σ τά  χα ρ τ ιά  κι ά να κα- 
τεύ ο ντά ς  τ α  κ α ί στό  τέλ ο ς  ξεφώ νισε:

— "Α , νάτο! Έ δ ώ  τ ίπ ο τ α  δέ χ ά ν ε 
τα ι, φ τά νει νά ψάξεις!

Ξ α να διά β ασ ε π ά λ ι τό  γ ρ ά μ μ α , σου
φρώ νοντας τό  μ έ τ ω π ό  του , υστέρα  
π ή ρ ε μ ιά  π ένα , έγραψ ε μ ερ ικές λ έξε ις  
γρ ή γορ α  π ά ν ω  σ ’ ένα φύλλο χα ρ τ ί, 
έβαλε τό  χ α ρ τ ί σ ’ ένα φ άκελο κα ί μοΰ 
τό  έδω σε.

— Π ή γα ινε  σ ’ αύτή  τή  διεύθυνση. 
Α ύτή  τή ν  ώ ρα π ρ έ π ε ι νά  τόν  βρεις 
έκ εϊ... ά ντε καί καλή  έ π ιτυ χ ία ...

Ε ίχ α  ήδη σηκω θεί δρθιος, π ή ρ α  τό  
φάκελο, τόν  έβ αλα  στήν τσ έπ η  μου καί 
βγή κα  ά π ’ τό  γραφ είο .

*

"Ο ταν βρέθηκα έξω , στό  δρόμο, έ β γ α 
λα  τό  φάκελο ά π ό  τή ν  τσ έπ η  μου γ ιά  
νά δώ  τή  διεύθυνση. "Ε μ εινα  χά σ κ ο- 
ντα ς , μέ τό  σ τό μ α  ά νο ιχτό , κ αθώ ς 
δ ιά β α ζα : «Δικηγόρον, κύριον Μάουρο 
Μόλιε, οδός Πιερλουίτζι ντά Παλεστρί- 
να, dp. 20».

Σ ά ν  τ ό  π α ιχν ίδ ι τή ς  χή να ς, λο ιπόν , 
πού π α ίζα μ ε  π α ιδ ιά , καί πού  όταν 
έχα νες γύ ρ να γες π ίσ ω , γ ιά  τ ιμ ω ρ ία , 
άφοΰ ε ίχα  δ ια σ χ ίσ ε ι τή  μισή Ρ ώ μ η  
ξα ναγύρ ιζα  π ά λ ι π ίσ ω , στόν Μ όλ ιε , 
π ού  ή τα ν  ό π ρ ώ το ς  στόν ό π ο ιο  ε ίχα  
π ά ε ι. "Ο λο αύτό  τό  τρ έξ ιμ ο  καί τό 
ιδρ ω κόπ η μ α  π ά νω  σ τά  τρ ά μ  κα ί σέ 
σκάλες, μέ άδειο  τό  σ το μ ά χ ι, δέν ε ίχα ν 
λ ο ιπόν  χρησ ιμ έψ ει σέ τ ίπ ο τ α .

"Η μουν τόσ ο  χα μ ένος , τόσ ο  ά π ε λ π ι-  
σμένος, ώ σ τε  δέ βρήκα π ώ ς  μποροΰσα 
νά κάνω  κ ά τ ι καλύτερο  ά π ό  τό  νά 
ξα να π ά ρ ω  τό  τρ ά μ  γ ιά  νά γυρ ίσ ω  στή 
Β ία  Π ιερ λ ο υ ίτζ ι ντά  Π α λεσ τρ ίνα .

Π ερ ίμ ενα  κ ά μ π οσ ο  στόν π ρ ο θ ά λ α 
μο, π ού  τώ ρ α  μοσχομ ύρ ιζε  ά π ό  τ ίς  
εύω δ ιές  τή ς  κουζίνας. Μ οΰ φάνηκε 
ά κόμ α  ο τ ι άκουσα θορύβους ά π ό  π ιά τ α  
κα ί πηρούνια , άλλά  μ π ο ρ ε ί κα ί νά 
οφειλόταν στήν π ε ίνα  μου. ’Α π ό  μ ιά  
π ό ρ τα  ξεπρ όβ αλε τό  ίδ ιο  ά γορά κ ι, 
π ά νω  στό  π ο δή λ α τό  του , έφερε μ ιά  
β ό λ τα  γύρ ω  μου κα ί έξαφ α νίστη κε 
μέσα ά π ό  μ ιά  άλλη π ό ρ τα . Ε π ιτ έ λ ο υ ς  
ό δ ικη γόρος ό ΐδ ιο ς , μοΰ έγνεψ ε νά 
μ π ω .

Τ ό  γρ αφ είο  ή τα ν  τώ ρ α  μ ισ ο σ κ ό τε ι
νο, μέ τ ά  π α τζο ύ ρ ια  κ λ ε ισ τά  κα ί σ ’ ένα 
ντ ιβ ά ν ι, σέ μ ιά  γ ω ν ιά  τοΰ  γραφ είου , 
ήτα ν  άκουμπ ισ μένο  ένα μ α ξιλ ά ρ ι. ' Ο 
δ ικηγόρος, πού  φοροΰσε τώ ρ α  τή  ρό
μ π α  το υ , θά π ρ έ π ε ι νά ε ίχε  γ ευ μ α τ ίσ ε ι 
κα ί ε το ιμ α ζό τα ν  τώ ρ α  νά π ά ρ ε ι ένα 
μικρό μ εσ η μ ερ ιά τικ ο  υπνάκο. Π ή γ ε  
όμ ω ς ώ ς τό  τρ α π έ ζ ι του , κα ί, όρθιος, 
δ ιά βα σε τό  γ ρ ά μ μ α . "Υ σ τερα  ε ίπ ε :

— Τ όν ξέρω  τό  δικηγόρο  Σ κ α ρ ν τα 
μ ά τζ ι.. .  ε ίνα ι φ ίλος μου ά γ α π η τό ς ... 
λ ο ιπόν λ έγεσ α ι Φ ρ α ντσ εσ έτι κα ί θά 
’θελες μ ιά  θέση κ λη τή ρα  στό  Δ ικ α 
στήρ ιο ... κ οντολ ογή ς τό  συνηθισμένο 
σ υσ τα τικ ό  γ ρ ά μ μ α , έ;

Τ ή  φορά αύτή  μοΰ φάνηκε ό τ ι π ρ α γ 
μ α τ ικ ά  γ ύ ρ ιζε  τό  κεφ άλι μου, μά  
μ π ο ρε ί, π ά λ ι, νά ή τα ν  ά π ό  τή ν  κούρα
ση κ α ί τήν π ε ίν α  έκείνου τοΰ  π ρω ινοΰ . 
Ε ίπ α  μέ σβησμένη φωνή:

— Κ ύριε δ ικη γόρε, δέ λ έγο μ α ι Φ ρ α 
ν τσ εσ έτ ι κα ί δέ θέλω  κ α μ ιά  θέση

κλητήρα . Τ ’ όνομά μου είνα ι Ά λ φ ρ έ -  

VTO ΤσΞζύίράνο, κα ι ε ίμ α ι οδηγός.
—  Έ δ ώ  όμ ω ς γράφ ει Φ ρ α ντσ εσ έτι 

καί λ έε ι π ώ ς  ζη τά ς  μ ιά  θέση κ λ η τή 
ρα...

— Θ εέ μου, μά τ ί  μ π ερ δ έμ α τα  είναι 
αύτά ;

Τ ό τε , βά ζο ντα ς υπερά νθρω πη  π ρ ο 
σ π ά θ εια , καί λ έγο ν τά ς  τ α  μέ μ ια ς, σάν 
π α ρά π ονο , τοΰ  ε ίπ α :

— Κ ύριε δικηγόρε, τ ’ όνομά μου ε ί
ναι ’Α λφρέντο  Τ σ εζα ρά νο  καί ε ίμ α ι 
σοφέρ. Σ ή μ ερ α  τό  π ρ ω ί π α ρα κ ά λεσ α  
τόν  Π ολαστρίνο , τόν  ό π ο ιο  γ νω ρ ίζ ετε , 
νά σας τη λεφ ω νήσ ει κα ί ύστερα  ήρθα 
σέ σας, καί σεις μοΰ δώ σ α τε  μ ιά  
συσ τα τικ ή  έπ ισ το λ ή  γ ιά  τό  δ ικηγόρο 
Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι, μά κ ά να τε  λάθος στή 
διεύθυνση κα ί μέ σ τε ίλ α τε  στό  Δ η 
μα ρχε ίο , σ τό  λ ο γ ισ τή  Σ κ α ρ ν τα μ ά τζ ι, 
κ ι έκείνος μ ’ έσ τε ιλ ε  στόν Μ ερ λούτζι, 
άλλά  δέν τόν  βρήκα τόν Μ ερλούτζι. 
Τ ό τ ε  μοΰ κατέβη κ ε ή ιδέα  νά π ά ω  νά 
βρώ  τόν  π ρ α γ μ α τ ικ ό  δικηγόρο  Σ κ α ρ 
ν τ α μ ά τ ζ ι ,  έ κ ε ίν ο ς  ό μ ω ς  έ χ α σ ε  τ ό  
γ ρ ά μ μ α  πού  τό  ’χε  άφήσει π ά νω  στό 
τ ρ α π έ ζ ι του . Φ α ίνετα ι π ώ ς  βρήκε ένα 
άλλο, κ ι έκ εϊ δ ιάβασε ό τ ι μέ λένε 
Φ ρ α ντσ εσ έτι κα ί π ώ ς  ήθελα  νά δ ιορ ι
σ τώ  κλη τή ρ α ς, κ ι έτσ ι μοΰ έδω σε ένα 
γρ ά μ μ α  γ ιά  σας, καί να έγ ώ  πού τό  
φέρνω  σέ σάς άφοΰ έχω  γυρ ίσ ει τή  
μ ισή Ρ ώ μ η , καί δέ μέ βαστοΰν άλλο τ ά  
π ό δ ια  μου ά π ό  τή ν  κούραση, τή  ζέσ τη  
καί τή ν  π ε ίνα .

Κ α θ ώ ς τ ά  έλ εγα  0λ ’α ύ τά  τόν έβ λ ε 
π α  π ο ύ  σούφρωνε τ ά  φρύδια του  καί 
δά γκ ω νε τ ά  χε ίλ η  του . Μ έ ε ίχε  άνα- 
γνω ρ ίσ ε ι, ε ίχε  κ α τα λ ά β ε ι ό τ ι μέ κοροΐ
δεψ ε, έσ τω  κ α ί χω ρ ίς  νά τό  θέλει, καί 
τώ ρ α , ό π ω ς  τό  ά ντιλαμ βανόμ ουν , ή 
τα ν  π ολύ  τα ρ α γμ έν ο ς  κα ί έν ιω θε ντρο 
π ή . Κ α θ ώ ς π λ η σ ία ζα  νά τελ ε ιώ σ ω  τ ά  
π α ρ ά π ο νά  μου, είδα  τό  π ρ ό σ ω π ό  του 
νά χ ω ρ ίζ ε τ α ι σ τά  δυό, κ ι α ύ τά  τά  δυό 
π ρ ό σ ω π α  τ ά  είδα  νά μ π λέκ ο ντα ι καί 
νά μ π ερ δεύο ντα ι, καί τό τ ε  σ ω ρ ιά σ τη 
κα  σέ μ ιά  πολυθρόνα , μ π ρο σ τά  στό 
τ ρ α π έ ζ ι, π ιά νο ντα ς  τό  κεφάλι μου. 
Έ ν ιω θ α  π ώ ς  κόντευα  νά λ ιποθυμ ή σω .

'Ο  δικηγόρος έ π ω ^ ^ - χ ε  ά π 'α ύ τ ό  
τό  δ ιά σ τη μ α  γ ιά  νά συνέλθει ά π ό  τή  
ντροπ ή  πού τόν εκανε νά αισθανθεί ή 
άφήγησή μου. Μ ετά  ά π ό  λ ίγο  ε ίπ α :

— Μ έ σ υ γχω ρ ε ΐτε , είνα ι ή άδυναμία  
π ού  ν ιώ θω ...

Ε κ ε ίν ο ς , χω ρ ίς  νά π ερ ιμ ένει νά 
π ά ρ ω  άνάσα καί νά συνεχίσω  αύτό πού 
ήθελα  νά π ώ , ά π ά ντη σ ε β ιασ τικά :

— Λ υ π ά μ α ι... ε ίμ α σ τε  όμ ω ς τόσο 
φ ορτω μ ένο ι όλοι μ α ς ά π ό  δουλειές καί 
οί ά νεργο ι είνα ι τό σ ο ι π ο λ λ ο ί... άς 
κάνουμε λ ο ιπόν έτσ ι: ώ ς τώ ρ α  τό  
ά μ ά ξ ι μου τό  όδηγοΰσα μονάχος, θέλω  
νά π ώ  ό τ ι ά π ό  δώ  καί στό έξή ς  θά τό  
ό δη γεϊς έσύ γ ιά  μένα. Ε ν ν ο ε ίτ α ι , 
προσω ρινά , όσο δέ θά ’χε ις  βρεϊ μ ιά  
άλλη δουλειά . Γ ιά  νά π ώ  τή ν άλήθεια  
δέν έχω  άνάγκη  ά πό  σοφέρ... άλλά  τ ί 
νά γ ίν ε ι, υπομονή .

*

Π ή γ α  νά άρνηθώ , μά δέν ήθελε ν ’ ά- 
κούσει τ ίπ ο τ α . Φ ώ ναξε τήν υπη ρ έτρ ια  
καί μέ πα ρέδω σ ε σέ κείνη λ έγο ν τα ς  
π ώ ς  ε ίμ α ι ό καινούριος σοφέρ καί νά 
μέ συνοδέψει στήν κουζίνα  γ ιά  νά μοΰ 
δώ σει νά φ άω  τ ίπ ο τ α .

Σ τή ν  κουζίνα , άνάμεσα σέ κείνες τ ίς  
φλύαρες γυνα ίκες, π ού  μέ ρω τοΰσαν 
θέλοντα ς νά μάθουν π ο ιό ς  ήμουν καί 
ά π ό  ποΰ  έρχόμουν κα ί π ώ ς  έγ ινε  καί 
μέ πήρε γ ιά  σοφέρ του  ό δικηγόρος, 
κόντεψ α νά χά σ ω  τήν υπομονή  μου. 
Τ ούς ά π ά ντη σ α  λο ιπόν στό τέλ ο ς, 
κ αθώ ς σήκω να τ ά  μ ά τ ια  ά π ό  τό  π ιά τ ο  
μου:

— Τ ή  θέση αύτή  χ ρ ω σ τά ω  σέ μ ιά  
σ τ ιγμ ή  έλέγχου τής συνείδησης...

— Τ ή ς συνείδησης;
— Ν αί, κα ί μή μοΰ κ άνετε άλλες 

έρω τή σ εις . Τ  ό μόνο π ρ ά γ μ α  π ού  μ π ο 
ρώ νά σάς π ώ  ά κόμ α  είνα ι ό τ ι μέ λένε 
’Α λ φ ρ έντο  Τ σ εζα ρ ά ν ο , ά λ λ ά  έσ ε ϊς  
μ π ο ρ ε ίτε  νά μέ λ έτε  μ ονάχα  ’Α λφ ρέ
ντο.

Μ τφρ.: Π . Α Μ Β Ρ .
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Κατ’ αρχήν γιά ευχαρίστηση...
(γιά τό μεταφραστικό)

Τά τελευταία χρόνια, τό θέμα μετάφραση, ή τά προβλήμα
τα πού συνδέονται μέ τή μεταφραστική θεωρία καί 
πρακτική, απασχολούν δλο καί πιό έπίμονα γλωσσολό
γους, φιλολόγους, συγγραφείς, μεταφραστές, έκδότες 
καί κοινό. Σέ μιά έποχή έντονης μεταφραστικής δραστη
ριότητας, άπότοκο τών πιεστικών έπικοινωνιακών ανα
γκών τοΰ σύγχρονου κόσμου, τό φαινόμενο είναι κάτι 
περισσότερο άπό εύλογο: είναι αναγκαίο. Σέ ένα άπό τά 
πρόσφατα τεύχη τοΰ περιοδικού «Le Nouvel Observa- 
teur» (No 928, 21-27 Αύγούστου 1982), μιά σύντομη 
έρευνα γιά τά προβλήματα έκδοτών καί μεταφραστών 
συνοδεύεται άπό γνώμες συγγραφέων καί μελετητών. 
Από τό μικρό αύτό άφιέρωμα τοΰ γαλλικοΰ περιοδικού 

έχει μεταφραστεί καί ή μαρτυρία τοΰ διάσημου Κολομ- 
βιανοΰ μυθιστοριογράφου πού άναδημοσιεύεται σ’ αύτό 
τό τεΰχος.

τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

Κάποιος εχει πει πώς ό καλύτερος τρό
πος γιά νά διαβάσεις Ενα βιβλίο είναι νά 
τό μεταφράσεις. Σκέφτομαι, ώστόσο, 
πώς ό τρόπος αύτός είναι ό πιό δύσκο
λος, ό πιό άχάριστος — κι ό λιγότερο 
προσοδοφόρος. «Traduttore, traditore», 
λέει τό περίφημο Ιταλικό γωνμικό, σύμ
φωνα μέ τό όποιο κάθε μετάφραση άπο
τελεΐ κατ’ άνάγκην προδοσία. Γράφο
ντας τίς άναμνήσεις του ό Μωρίς-Έ- 
ντγκάρ Κουαντρό, Ενας άπό τούς πιό 
εύφυεΐς καί άφοσιωμένους Γάλλους με
ταφραστές, προβαίνει σέ όρισμένες Εξο
μολογήσεις σχετικά μέ τίς κατεργαριές 
τοΰ Επαγγέλματος πού τείνουν νά άπο- 
δείξουν τό άντίθετο. « Ό  μεταφραστής 
είναι ό πίθηκος τοΰ μυθιστοριογράφου», 
λέει παραφράζοντας τόν Μωριάκ. Αύτό 
πού Εννοεί είναι πώς ό μεταφραστής 
πρΕπει νά μιμείται τούς μορφασμούς καί 
τίς χειρονομίες τοΰ συγγραφέα, δπως 
όφείλει νά υίοθετεΐ τίς στάσεις καί τίς 
διαθέσεις του, εϊτε τοΰ άρέσουν, είτε 
δχι. Οΐ μεταφράσεις του στά Γαλλικά 
τών νέων καί άγνωστων έκείνη τήν έπο
χή ’Αμερικανών μυθιστοριογράφων — 
Ούίλιαμ Φόκνερ, Τζόν Ντός Πάσος, 
Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Τζόν Στάινμπεκ— 
δέν είναι μόνο Εξοχες άναδημιουργίες, 
άλλά καί βοήθησαν άποφασιστικά νά 
γίνει γνωστή στή Γαλλία μιά όλόκληρη 
γενιά πεζογράφων, πού ή έπίδρασή τους 
στούς εύρωπαίους συναδέλφους τους πε
ριλαμβανόμενων τών Σάρτρ καί Καμύ, 
είναι όλοφάνερη. Ό  Κουαντρό δέν είναι 
προδότης- είναι Ενας ταλαντοΰχος συνέ
νοχος. Ό λο ι οί μεγάλοι μεταφραστές, 
κάθε έποχής, προσθέτουν, άνεπίγνωτα 
ίσως, τήν προσωπική τους εισφορά στόν 
Εμπλουτισμό τοΰ πρωτότυπου κειμένου, 
Εστω κι άν πάντα θά βρεθεί κάποιος νά 
τούς καταμαρτυρήσει μερικά μικρολα- 
θάκια.

Όταν διαβάζει κανείς κάποιον συγ
γραφέα σέ ξένη γλώσσα, αίσθάνεται τήν 
έπιθυμία, αύθόρμητα σχεδόν, νά τόν με
ταφράσει. Αύτό είναι εύνόητο γιατί μιά 
άπό τίς άπολαύσεις τής άνάγνωση ς —δ
πως καί τής μουσικής— είναι ή συμμε
τοχή τών φίλων μας σ’ αύτήν . Έτσι 
έξηγεϊται, άναμφίβολα, γιατί ό Μαρσέλ 
Προύστ διατηροΰσε ώς τό θάνατό του 
τήν Επίμονη έπιθυμία, πού δέν κατάφερε 
νά Ικανοποιήσει, νά μεταφράσει Ενα 
συγγραφέα τόσο ξένο στήν Ιδιοσυγκρα
σία του δσο ό Τζόν Ράσκιν.

Δυό συγγραφείς πού θά ήθελα πολύ νά 
μεταφράσω, άποκλειστικά γιά προσωπι
κή μου εύχαρίστηση, είναι ό ’Αντρέ 
Μαλρό καί ό Άντουάν ντέ Σαίν- Έξιπε- 
ρί πού, παρεμπιπτόντως, δέν χαίρουν 
σήμερα μεγάλης έκτιμήσεως στόν τόπο 
τους. Ώστόσο, ποτέ δέν κατάφερα νά 
πραγματοποιήσω αύτό τό σχέδιο. Ά ντί
θετα, άπό καιρό τώρα, στίς σπάνιες 
στιγμές τοΰ Ελεύθερου χρόνου μου, κρυ- 
φομεταφράζω λίγο λίγο τά «Άσματα» 
τοΰ Τζιάκομο Λεοπάρντι, μέ πλήρη Επί
γνωση δτι τό Εγχείρημα δέν πρόκειται 
νά φέρει δόξα οΰτε στό Λεοπάρντι οΰτε 
σ’ έμένα. Γιά μένα, είναι άπλώς μιά 
ύγιεινή διασκέδαση, τοΰ είδους Εκείνου 
πού οΐ Ιησουίτες παπάδες άποκαλοΰσαν 
«μοναχικές άπολαύσεις». Ή  μοναδική 
αύτή άπόπειρα, έν πάση περιπτώσει, 
ήταν άρκετή γιά νά συνειδητοποιήσω 
τίς δυσκολίες πού συναντούν, καί τίς 
θυσίες στίς όποιες υποβάλλονται, δσοι 
άποφασίζουν νά βαδίσουν τή στενωπό 
τής Επαγγελματικής μετάφρασης.

Έ νας ασφαλιστής

Δέν είναι πολύ πιθανό νά βρεθεί συγγρα
φέας πού νά είναι άπόλυτα ικανοποιημέ
νος άπό τή μετάφραση ένός Εργου του. 
Σ’ Ενα μυθιστόρημα, κάθε λέξη, κάθε 
φράση, κάθε μοτίβο, κρύβουν άπαράβα- 
τα σχεδόν κάποια πρόθεση πού μόνο ό 
συγγραφέας είναι σέ θέση νά γνωρίζει. 
Γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο είναι άναμφι- 
σβήτητα εύκταΐο νά συνεργάζεται ό συγ
γραφέας μέ τό μεταφραστή δσο τό δυνα
τό στενότερα.

Άπό αύτή τήν άποψη, μιά άπό τίς πιό 
άξιοσημείωτες έμπειρίες, είναι έκείνη 
πού κατέληξε στήν άσύγκριτη γαλλική 
άπόδοση τοΰ « Όδυσσέα» τοΰ Τζέιμς 
Τζόις. Στήν άρχή άνέλαβε μόνος του ό 
Όγκίστ Μορέλ νά Ετοιμάσει μιά πλήρη 
πρώτη άπόδοση· έν συνεχεία, δούλεψε 
μαζί μέ τόν Βαλερί Λαρμπό καί τόν ίδιο 
τόν Τζόις ώς τήν όριστική διατύπωση 
τοΰ γαλλικού κειμένου. Τό άποτέλεσμα 
είναι Ενα άριστούργημα πού, κατά τούς 
ειδικούς, έλάχιστα μόνο υστερεί Εναντι 
τής πορτογαλικής μετάφρασης τοΰ Βρα
ζιλιανού Antonio Houaiss. Άντίθετα, ή 
μόνη ισπανική μετάφραση πού ύπάρχει 
είναι, ούτως είπεΐν, άνύπαρκτη. Οί Ελ
λείψεις της, παραταΰτα, συγχωροΰνται 
λόγω τής ιστορίας της.

Ό  μεταφραστής J. Salas Subirat, Ενας 
Αργεντινός άσφαλιστής, είχε κάνει τή 
μετάφραση γιά τόν Εαυτό του, γιά νά 
ξεδίνει άπό τήν καθημερινή ρουτίνα. Τό 
άτύχημα είναι πού στά τέλη τής δεκαε
τίας τοΰ σαράντα ό Εκδότης τοΰ Μπουέ-

νος Ά ιρες Santiago Rueda τήν άνακάλυ- 
ψε καί τή δημοσίευσε. Άργότερα, ή 
τύχη τά 'φερε καί συνάντησα στό Καρά- 
κας τόν Salas Subitat θρονιασμένο στό 
άσημο γραφείο μιάς άσφαλιστικής Εται
ρείας, δπου περάσαμε Ενα Εξαίσιο άπό- 
γευμα κουβεντιάζοντας γιά Άγγλους μυ- 
θιστοριογράφους πού τούς ήξερε κυριο
λεκτικά άπ’ Εξω. Ή  τελευταία είκόνα 
πού Εχω άπ’ αύτόν μοιάζει μέ δνειρο: 
γέρος πιά καί μοναχικός δσο ποτέ, Ετοι
μαζόταν νά χορέψει μιάν άχαλίνωτη 
φαρανδόλα στό καρναβάλι τής Μπαραν- 
κουίλα. Ή  είκόνα του μοΰ φάνηκε τόσο

παράξενη πού δίστασα νά τόν χαιρετί
σω.

Τό βίο άβίωτο...

Στίς μεταφράσεις πού άφησαν έποχή 
συγκαταλέγονται καί οί γαλλικές άποδό- 
σεις τών μυθιστορημάτων τοΰ Τζόζεφ 
Κόνραντ άπό τούς Ζ. Ζάν-Όμπρί καί 
Φιλίπ Νεέλ. Ό  πολωνικής καταγωγής 
συγγραφέας, Ενας άπό τούς μείζονες πε- 
ζογράφους δλων τών έποχών, στήν 
πραγματικότητα όνομαζόταν Teodor Jo- 
zef Konrad Korzeniowski κι ό πατέρας 
του ήταν μεταφραστής άγγλικών βι
βλίων, ιδίως Εργων τοΰ Σαίξπηρ. Μητρι
κή γλώσσα τοΰ Κόνραντ ήταν ή πολωνι
κή, άλλά Εχοντας μάθει άγγλικά καί 
γαλλικά άπό μικρός, άργότερα Εγραφε 
σ ’ αύτές τίς δύο γλώσσες. Σήμερα, δί
καια ή άδικα, συγκαταλέγεται στούς 
μεγάλους δασκάλους τής άγγλικής 
γλώσσας. Λένε πώς Εκανε τό βίο άβίωτο 
στούς Γάλλους μεταφραστές του άπαι-

τώντας άπ’ αύτούς μιάν τελειότητα δμοια 
μέ τή δική του, άλλά ποτέ δέν άποφάσι- 
σε νά μεταφράσει ό ίδιος τά Εργα του. 
Είναι περίεργο, άλλά είναι Ελάχιστοι οί 
δίγλωσσοι συγγραφείς πού αύτομετα- 
φράζονται.

Ή  πιό γνωστή περίπτωση είναι τοΰ 
Jorge Sembrun πού γράφει τό ϊδιο άνετα 
στά Ισπανικά καί στά γαλλικά, άλλά, 
πάντα, άλλα Εργα στή μιά γλώσσα κι 
άλλα στήν άλλη. Ποτέ δέν Εγινε μετα
φραστής τοΰ Εαυτού του. Πιό Εκπληκτι
κή άκόμη είναι ή περίπτωση τοΰ Ίρλαν- 
δοΰ νομπελίστα Σάμουελ Μπέκετ πού 
γράφει δυό φορές τό κείμενό του: πρώτα 
στά άγγλικά κι ΰστερα στά γαλλικά. 
Είναι τό ίδιο Εργο σέ δυό διαφορετικές 
γλώσσες, άλλά ό συγγραφέας ύποστηρί- 
ζει πώς τό Ενα κείμενο δέν είναι μετά
φραση τοΰ άλλου καί δτι πρόκειται γιά 
δυό Εργα Εντελώς διαφορετικά.

Μερικά χρόνια πρίν, Ενα φλογερό 
καλοκαίρι στήν Παντελάρια, είχα μιά 
άρκετά περίεργη μεταφραστική Εμπει
ρία. Ό  κόμης Τσικόνια, πού ώς τό 
θάνατό του ήταν ό μεταφραστής μου στά 
ιταλικά, μοχθοΰσε έκείνη τήν έποχή 
πάνω στόν «Παράδεισο», τό μυθιστόρη
μα τοΰ Κουβανοΰ Jose Lezama Lima. 
Είμαι Ενθερμος θαυμαστής τής ποίησης 
τοΰ Lezama κι έξίσου λάτρης τής σπά
νιας προσωπικότητάς του, μολονότι λί
γες φορές στή ζωή μου είχα τήν τύχη νά 
τόν συναντήσω. Έκείνη τήν έποχή έπι- 
θυμοΰσα διακαώς νά γνωρίσω καλύτερα 
αύτό τό Ερμητικό μυθιστόρημα. Έτσι, 
Εδωσα Ενα χέρι στόν Τσικόνια, λιγότερο 
στή μετάφραση καί περισσότερο στήν 
προσπάθειά του νά άποσαφηνίσει αύτή 
τή δύσκολη πρόζα. Μεταξύ άλλων, πέ
σαμε καί σέ μιά φράση τής όποιας τό 
ύποκείμενο, μέσα σέ δέκα άράδες, άλλα
ξε πολλές φορές γένος καί άριθμό Ετσι

πού στό τέλος ήταν άδύνατο νά καταλά
βεις γιά ποιόν έπρόκειτο, τί συνέ βαίνε 
καί πότε. Γνωρίζοντας τόν Lezama Lima 
θά μπορούσαμε νά ύποθέσουμε πώς δλα 
αύτά ήταν σκόπιμα, άλλά μόνο ό ίδιος 
θά μποροΰσε νά τό έπιβεβαιώσει, καί 
ποτέ δέν μπορέσαμε νά τοΰ θέσουμε τό 
Ερώτημα. Ό  Τσικόνια άναρωτιόταν κα
τά πόσο, σέ μιά περίπτωση σάν κι αύτή, 
ό μεταφραστής δφειλε νά σεβαστεί στήν 
ιταλική άπόδοση τίς συντακτικές άσυ- 
ναρτησίες τοΰ πρωτότυπου ή Επρεπε νά 
τίς υποτάξει στούς συμβατικούς κανό
νες. Ή  γνώμη μου ήταν πώς Επρεπε νά 
τίς κρατήσει, Ετσι ώστε τό κείμενο νά 
περάσει στήν άλλη γλώσσα στήν πραγ
ματική του μορφή, μέ τίς άρετές καί τά 
έλαττώματά του. Ήταν ζήτημα έντιμό- 
τητας Εναντι τοΰ ξένου άναγνώστη.

Γιά μένα δέν ύπάρχει τίποτα πιό ένο- 
χλητικό καί πιό παράξενο άπό τό νά 
διαβάζω διάφορες μεταφράσεις τών βι
βλίων μου στίς τρεις ξένες γλώσσες πού 
καταλαβαίνω. Δέν άναγνωρίζω τόν Εαυ-
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τό μου παρά μόνο στά ισπανικά. Έχω 
διαβάσει όρισμένα άπό τά κείμενά μου 
στήν άγγλική απόδοση τοϋ Γκρέγκορι 
Ραμπάσα κι όφείλω νά όμολογήσω πώς 
συνάντησα αποσπάσματα πού μέ ευχαρί
στησαν περισσότερο στή δική του άπό- 
δοση παρά στή δική μου. Οϊ μεταφρά
σεις τοΰ Ραμπάσα δίνουν τήν έντύπωση

πώς εμαθε πρώτα άπ’ Ιξω τό ισπανικό 
κείμενο καί μετά κυριολεκτικά τό ξανά
γραψε στά άγγλικά. Έδώ ή πιστότητα 
στό πρωτότυπο είναι πολύ πιό έπιτήδεια 
καί πανούργα άπό μιά κατά λέξη πιστή 
μεταφορά. Ποτέ δέν καταφεύγει στή μέ
θοδο τών ύποσημειώσεων πού χρησιμο
ποιούν έλάχιστα ικανοποιητικά, καί δυ

στυχώς πολύ συχνά, οί κακοί μεταφρα
στές. Ένα άπό τά πιό Αξιοθρήνητα 
παραδείγματα αύτής τής πρακτικής είναι 
ή έξήγηση τής λέξης «astromelia» πού 
δίνει σέ υποσημείωση ό Βραζιλιανός 
μεταφραστής ένός βιβλίου μου: «φαντα
στικόν άνθος έπινοηθέν ύπό τοϋ Γκαρ
σία Μάρκες». Τό έξοργιστικό είναι πώς

άφοϋ είχε διαπραχθεί ή ύποσημείωση, 
διάβασα κάπου, δέ θυμάμαι πιά ποΰ 
άκριβώς, πώς οί astromelias δχι μόνο 
ύπάρχουν (δλος ό κόσμος τίς ξέρει στήν 
Καραϊβική) άλλά κι δτι τό δνομά τους 
είναι πορτογαλικό.

Μτφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Τό αύριο

Γ. Ζαμιάτιν

«Κάθε σήμερα 
είναι ταυτόχρονο» 
ένα λίκνο 
κι ένα 
σάβανο»

Κάθε σήμερα είναι ταυτόχρονα ένα 
λίκνο καί ένα σάβανο: ένα σάβανο 
γιά τό χτές, ένα λίκνο γιά τό αύριο. 
Τό σήμερα, τό χτές καί τό αύριο 
είναι έξίσου κοντά τό ένα μέ τό 
άλλο καί έξίσου μακριά. Είναι γε
νιές, είναι παποΰδες, πατέρες κι έγ- 
γονοί. Οί έγγονοί άγαποΰν καί μι
σούν τούς πατέρες απαράλλαχτα · οί 
πατέρες μισοΰν κι άγαποΰν τούς πα- 
ποϋδες άπαράλλαχτα.

Τό σήμερα είναι καταδικασμένο 
νά πεθάνει — γιατί πέθανε τό χτές 
καί γιατί θά γεννηθεί τό αύριο. Αυ
τός είναι ό σοφός καί σκληρός νό
μος τής ζωής. Σκληρός, γιατί κατα
δικάζει σ’ αίώνια δυσαρέσκεια έκεί
νους πού ήδη σήμερα βλέπουν τίς 
μακρινές κορυφές τοϋ αύριο- σοφός, 
γιατί ή αίώνια δυσαρέσκεια είναι ή 
μόνη έγγύηση τής αίώνιας κίνησης 
πρός τά μπρός, τής αίώνιας δημιουρ
γίας. Αύτός πού άνακάλυψε σήμερα 
τό Ιδεώδες του έχει γίνει, κιόλας, 
σάν τή γυναίκα τοΰ Αότ, δηλ. στήλη 
άλατος, έχει κιόλας βουλιάξει μέσα 
στή γή καί δέν προχωρεί άλλο. Ό  
κόσμος διατηρείται ζωντανός μόνο 
άπό τούς αιρετικούς τόν αίρετικό

Χριστό, τόν αίρετικό Κοπέρνικο, 
τόν αίρετικό Τολστόι. Σύμβολο τής 
πίστης μας είναι ή άίρεση: τό αύριο 
είναι άναπόφευχτα άίρεση γιά τό 
σήμερα, πού έγινε στήλη άλατος, 
καί γιά τό χτές, πού σκορπίστηκε σέ 
σκόνη. Τό σήμερα άρνεΐται τό χτές, 
άλλά τό αύριο είναι μιά άρνηση τής 
άρνησης. Αύτός είναι ό συνεχής 
διαλεκτικός δρόμος πού σέ μιά με
γαλειώδη παραβολική πορεία παρα
σύρει τόν κόσμο πρός τό άπειρο. 
Χτές ή θέση —σήμερα ή άντίθεση— 
αύριο ή σύνθεση.

Χτές ύπήρχε ένας τσάρος καί ύ
πήρχαν σκλάβοι· σήμερα δέν ύπάρ- 
χει τσάρος, άλλά οί σκλάβοι παρα
μένουν- αύριο θά ύπάρχουν μόνο 
τσάροι. Βαδίζουμε έν όνόματι τοΰ 
έλεύθερου άνθρώπου τοΰ μέλλοντος 
— τοΰ βασιλικοΰ άνθρώπου. Ζήσαμε 
τήν έποχή τής καταπίεσης τών μα
ζών- ζοΰμε τήν έποχή τής καταπίε
σης τοΰ άτόμου έν όνόματι τών 
μαζών τό αύριο θά φέρει τήν άπε- 
λευθέρωση τοΰ άτόμου — έν όνόμα-

τι τοΰ άνθρώπου. Οί πόλεμοι, έπε- 
κτατικοί ή έμφύλιοι, έκαναν τόν 
άνθρωπο ύλικό γιά μάχες, άριθμό, 
μηδενικό. *0 άνθρωπος ξεχάστηκε 
γιά χάρη τής «'Ημέρας τοΰ Σαββά
του». Πρέπει νά ξαναθυμηθοΰμε κά
τι άλλο: δτι τό Σάββατο φτιάχτηκε 
γιά τόν άνθρωπο.

Γ. Ζαμιάτιν

Τό μόνο άντάξιο δπλο τοΰ άνθρώ
που — τοΰ αύριανοΰ άνθρώπου — 
είναι ή λέξη. Μέ τή λέξη ή ρωσική 
διανόηση, ή ρωσική λογοτεχνία , 
πολέμησε έπί δεκαετίες γιά τό μεγά
λο άνθρώπινο αύριο. Καί σήμερα 
είναι καιρός νά σηκώσει άκόμα μιά 
φορά αύτό τό δπλο. Ό  άνθρωπος 
πεθαίνει. Ό  περήφανος homo erec- 
tus πέφτει στά τέσσερα, βγάζει δό
ντια καί τρίχωμα σαρκοβόρου- τό 
κτήνος έπικρατεΐ μέσα στόν άνθρω
πο. Ό  βάρβαρος Μεσαίωνας έπι-

στρέφει, ή άξία τής άνθρώπινης ζω
ής πέφτει άπότομα, ένα νέο κύμα 
πογκρόμ άπλώνεται στήν Ευρώπη. 
Είναι άδύνατο πιά νά σιωπάς. Είναι 
ώρα νά φωνάξεις: "Ανθρωπος μέ άν
θρωπο είναι άδέλφια!

Καλούμε τή ρωσική διανόηση νά 
ύπερασπιστεϊ τόν άνθρωπο καί τίς 
άνθρώπινες άξίες. Κάνουμε έκκλη
ση, δχι σέ κείνους πού άπορρίπτουν 
τό σήμερα έν όνόματι μιάς έπιστρο- 
φής στό χτές, δχι σέ κείνους πού 
είναι άπελπιστικά κουφοί στό σήμε
ρα. Κάνουμε έκκληση σέ κείνους 
πού βλέπουν τό μακρινό αύριο — 
καί κρίνουν τό σήμερα έν όνόματι 
τοΰ αύριο, έν όνόματι τοΰ άνθρώ
που.*

[1919-1920]

* Στά έλληνικά κυκλοφορεί καί τό βασι
κότερο έργο τοΰ Γ. Ζαμιάτιν, τό μυθι
στόρημα φαντασίας Έμείς, μτφρ. Άλ. 
Άλεξανδράκη, εκδ. «Πλέθρον», 1978.
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Τά 
Νέα Ελληνικά 

στή 
Μέση Έκπαίδευση

(μιά συζήτηση)

Προβλήματα καί προοπτικές

Θεωρώντας τήν παιδεία γενικά, καί τή διδασκαλία τών Νέων 
Ελληνικών ειδικότερα, καθοριστικούς παράγοντες τής πολι

τιστικής ζωής ένός τόπου, άποφασίσαμε ένα διάλογο πάνω 
στό θέμα, ξεκινώντας άπό τή Μέση Έκπαίδευση, μέ πρόθεση 
νά συνεχίσουμε αύτή τή συζήτηση-έρευνα καί μέ άλλους 
παράγοντες τής έκπαίδευσης ή άτομα πού έχουν άμεσο 
ένδιαφέρον γΓ αύτήν, όπως οί μαθητές καί οί φοιτητές. 
Καλέσαμε κοντά μας τούς φιλόλογους-γυμνασιάρχες Λουκά 
Κούσουλα καί Χριστόφορο Μηλιώνη καί τόν έπιθεωρητή Μ. 
Εκπαίδευσης, φιλόλογο Τάκη Καρβέλη. Καί οί τρεις τους, 

έκτός άπό τή διδακτική τους πείρα, έχουν συνεργαστεί στή 
σύνταξη διδακτικών βιβλίων γιά τή Μ. Έκπαίδευση καί 
είναι γνωστοί λογοτέχνες. Έ χουν, μέ άλλα λόγια, όλα τά 
διαπιστευτήρια τής άρμοδιότητας γιά μιά συζήτηση έπί τοΰ 
θέματος.

Από τή δική μας πλευρά, τό θέμα τοποθετήθηκε ώς έξης: 
Κάθε φορά πού μιλάμε γιά τήν πολιτισμική κακοδαιμονία 

τοΰ τόπου μας, γιά τήν άνεπαρκή ή έλαττωματική έκφραση 
τών Ε λλή νω ν — εϊτε σπουδαγμένοι είναι εϊτε όχι — τό 
απελπιστικά πενιχρό λεξιλόγιο πού χρησιμοποιούμε στόν 
προφορικό μας λόγο, τήν άδυναμία μας νά συντάξουμε μέ 
στοιχειώδη έπάρκεια ένα όποιοδήποτε κείμενο, άκόμα καί 
μιά απλή φιλική έπιστολή, δταν μιλάμε γιά τήν άδιαφορία 
τοΰ Έλληνα πρός τό βιβλίο, ή μάλλον γιά τήν άπέχθειά του

Λουκάς Κούσουλας
Νομίζω δτι τό θέμα της διδασκαλίας τών 
Νέων 'Ελληνικών στή μέση έκπαίδευση 
σήμερα, σχετίζεται πρωταρχικά μέ τό 
θέμα τών κλασικών φιλολόγων, οί ό
ποιοι Ισχυρίζονται δτι δέν είναι υποχρε
ωμένοι νά γνωρίζουν καλά τά Νέα Ε λ 
ληνικά. Καί μολονότι τά Νέα 'Ελληνικά 
κατέχουν σήμερα μιά θέση κυριαρχική 
θά έλεγα στά σχολικά προγράμματα, 
δπως τουλάχιστον έχει κατ' έπανάληψη 
έξαγγελθεΐ, οί περισσότεροι φιλόλογοι, 
ιδίως οί πιό ήλικιωμένοι, έπιμένοντας 
στήν ιδιότητά τους τοΰ κλασικού φιλό
λογου «σνομπάρουν» ώς ένα σημείο τά 
Νέα Ελληνικά καί ξαναγυρίζουν τή νέα 
διδακτική πραγματικότητα στήν παλιά 
μέθοδο, πού ύπαγορευόταν άπό τή διδα
σκαλία τής άρχαίας γλώσσας. Παραμέ
νουν μέ άλλα λόγια σέ γραμματικά καί 
τεχνολογικά θέματα καί δταν μιλούν γιά 
τή μοντέρνα λογοτεχνία έκφράζουν, τα
χτικότατα, μιά διάθεση έχθρική, ένώ, 
δταν τούς παρέχεται ή δυνατότητα, τήν 
άποκλείουν έντελώς. Αύτό βέβαια δη
μιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις, οί ό
ποιες πιστεύω δτι μποροΰν νά άντιμετω- 
πιστοΰν μέ τήν καθιέρωση σχετικών 
σεμιναρίων, ώστε νά βοηθηθοΰν οί διδά
σκοντες στό νά διδάξουν τά Νέα 'Ελλη
νικά δσο γίνεται καλύτερα.

Τάκης Καρβέλης
Δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό κύριο 
βάρος, γιά τήν καλύτερη διδασκαλία 
τών Νέων 'Ελληνικών, πέφτει στή μέση 
έκπαίδευση. Έδώ δμως παρατηρεΐται 
ένας φαΰλος κύκλος, καθώς, οί άτέλειες 
πού παρατηρούνται στή μέση παιδεία, 
κατά κάποιο τρόπο συνεχίζονται καί 
στήν πανεπιστημιακή παιδεία, μέ άποτέ
λεσμα νά μήν έξασφαλίζεται, στήν τε
λευταία, ένας έπαρκής έξοπλισμός τών 
φιλολόγων, οί όποιοι θά βγοΰν άργότε
ρα νά διδάξουν τά Νέα Ελληνικά. Ύ
πάρχουν αύτή τή στιγμή πολλές φιλοσο
φικές σχολές, οί όποιες δέ φαίνεται νά 
έχουν ώς τώρα καταρτίσει τό πρόγραμμά 
τους, ώστε νά βγάζουν φιλολόγους πού 
θά είναι ικανοί νά διδάξουν όρισμένα 
βασικά μαθήματα, δπως είναι τά Α ρ
χαία καί τά Νέα Ελληνικά. Λείπει ά
π’ αύτούς, τουλάχιστον άπό τούς περισ
σότερους, ή βαθύτερη ένημέρωση καί ή 
μεθοδολογία. Καί νομίζω δτι ή κρίση 
στή μέση παιδεία, άπ’ αύτή τήν πλευρά, 
άνεξάρτητα άπό τίς δποιες προόδους

έχουν συντελεστεΐ στά προγράμματα καί 
στά διδακτικά βιβλία, όφείλεται στό δτι 
λείπει δλη έκείνη ή ύποδομή πού είναι 
άπαραίτητη γιά νά διδαχθεί δχι μόνο ή 
νεότερη λογοτεχνία άλλά καί ή παλιότε
ρη. Καί βλέπουμε δτι ή πλειονότητα τών 
φιλολόγων έπιμένει σέ όρισμένα έπιφα- 
νειακά στοιχεία, χωρίς νά είναι σέ θέση 
νά προχωρήσει σέ βάθος, προκειμένου 
νά έπισημανθεΐ ό σκοπός ή τό μήνυμα 
πού ένδεχομένως νά έπιδιώκει νά δώσει 
ό συγγραφέας. Νομίζω έπομένως δτι θά 
πρέπει νά μας άπασχολήσει γενικότερα 
τό ζήτημα τής διδασκαλίας τής νέας 
έλληνικής λογοτεχνίας καί δχι μόνο 
ειδικότερα τής διδασκαλίας τής νεότε
ρης ποίησης καί πεζογραφίας μας.

Σπύρος Τσακινιάς
Γιά νά ξαναπιάσουμε τό θέμα μας άπό 
τήν άρχή: Ένα μεγάλο ποσοστό τής 
δλης κακοδαιμονίας φαίνεται πώς όφεί-' 
λεται στήν άνεπάρκεια ένός σημαντικού 
μέρους τοΰ διδακτικού προσωπικοΰ τής 
μέσης έκπαίδευσης, τό όποιο έχει βγει 
άπό τίς παλιότερες πανεπιστημιακές 
σχολές. Αύτό είναι ή μία πλευρά τοΰ 
ζητήματος. ’Άν δμως ύποθέσουμε δτι ή 
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση πού έχει τώ
ρα ξεκινήσει τείνει ν’ άγκαλιάσει καί τήν 
πανεπιστημιακή διδασκαλία, μέ άποτέ
λεσμα οί αύριανοί φιλόλογοι νά είναι σέ 
θέση νά κατανοήσουν καί νά διδάξουν 
τά νέα έλληνικά σωστά, τί γίνεται, τί 
πρέπει νά γίνει άπό κεί καί ΰστερα; Κι 
άκόμη: πώς κρίνουμε τόν διδακτικό προ
βληματισμό έτσι δπως έκφράζείαι αύτή 
τή στιγμή μέσα άπό τά διδακτικά βι
βλία;

Χριστόφορος Μηλιώνης
Έπειδή χρησιμοποιήθηκε μιά έκφραση 
κάπως βαριά γιά τούς φιλολόγους, έγινε 
συγκεκριμένα λόγος γιά ανεπάρκεια τών 
φιλολόγων, πιστεύω, φοβάμαι μάλλον, 
δτι αύτό θά μποροΰσε νά μάς όδηγήσει 
σέ μιά εύκολη άπάντηση: Ό τ ι φταίνε οί 
φιλόλογοι καί έπομένως έκεί πρέπει νά 
έντοπιστεΐ δλο τό βάρος τοΰ προβλήμα
τος. Βέβαια, τώρα, πού μπήκανε νεότερα 
κείμενα στά βιβλία τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, παρατηροΰμε μιάν άδυνα
μία στό ν’ άνταποκριθοΰν δλοι τουλάχι
στον οί φιλόλογοι στίς άνάγκες τοΰ 
μαθήματος τών Νέων Ελληνικών. Οί 
ρίζες δμως τοΰ κακού έχω τή γνώμη δτι 
βρίσκονται στίς πανεπιστημιακές σχο

λές, πού διδάσκουν τή λογοτεχνία σάν 
ιστορία τών Γραμμάτων μας περισσότε
ρο καί δέ φέρνουν τούς φοιτητές σέ 
άμεση έπαφή μέ τά ϊδια τά κείμενα. 
Αύτό τό ξέρουμε καί άπό τή φοιτητική 
μας έμπειρία καί άπό δ,τι άκοΰμε καί 
διαπιστώνουμε σήμερα. Ά ν  έπί παρα- 
δείγματι γινόταν μία έρευνα στά προ
γράμματα τών φιλοσοφικών σχολών, θά 
διαπιστωνόταν άμέσως δτι έξαντλοΰνται 
στήν ιστορία τής γραμματείας περισσό
τερο καί, μάλιστα, μέχρις ένός όρισμέ- 
νου όρίου. Γιά νά ξεφύγουμε δμως άπό 
τήν έμπλοκή σ' αύτό τό πρόβλημα, άς 
δούμε τά πράγματα κάπως εύρύτερα. Έ -

Χ ριοτόφορος Μηλιώνης

γινε στήν άρχή λόγος γιά έλλειψη παι
δείας στόν τόπο μας, γιά τό δτι ό 
Έλληνας δέν διαβάζει, γιά γλωσσική 
άνεπάρκεια καί δλα αύτά άποδόθηκαν, 
κατά ένα μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, 
στή μέση έκπαίδευση. Γνώμη μου είναι 
δτι ένα μέρος μόνο τής εύθύνης πρέπει 
ν ’ άποδοθεΐ στή μέση έκπαίδευση- ένα 
άλλο, μεγάλο μερίδιο, πιστεύω πώς πρέ
πει ν’ άποδοθεΐ στή δημοτική καί στήν 
πανεπιστημιακή έκπαίδευση, ένώ τό με
γαλύτερο μέρος τής δλης εύθύνης τό 
έχει ό τρόπος ζωής, δπως διαμορφώθηκε 
πιά στόν έλληνικό χώρο, πού μόνο σάν 
άντιπνευματικός θά μποροΰσε νά χαρα-

κτηρισθεΐ. Άλλά κι έτσι θά πηγαίναμε 
πολύ μακριά.

Γιά νά έπανέλθουμε λοιπόν στό μάθη
μα τών Νέων Ελληνικών, δπως γίνεται 
σήμερα στή μέση έκπαίδευση, καλό εί
ναι ν’ αρχίσουμε άπό κάπως παλιότερα. 
Πώς βρήκαμε έμεΐς οί ίδιοι τή λογοτε
χνία στή μέση έκπαίδευση, τί σχετικά 
βιβλία είχαμε, γιά νά καταλήξουμε σιγά 
σιγά στό έπίπεδο πού βρισκόμαστε σή
μερα. Είναι γνωστό δτι παλιά είχαμε τά 
Νεοελληνικά Αναγνώσματα, μέσα άπό 
τά όποια ύποτίθετάι δτι διδασκόταν καί 
ή λογοτεχνία. Άπό τόν τίτλο κιόλας 
αύτών τών βιβλίων καταλαβαίνει κανείς 
περί τίνος έπρόκειτο. Δέν ήταν λογοτε
χνία, άλλά άναγνώσματα, πού προσφέ- 
ρονταν, κατά τή γνώμη αύτών πού τά 
είχαν συντάξει, γιά ποικίλους σκοπούς, 
μέσα στούς όποιους ϊσως νά έντασσόταν 
καί ή διδασκαλία τής λογοτεχνίας.

Σπύρος Τσακνιάς
Θά έλεγα δτι κατά κύριο λόγο ύπηρε- 
τοΰσαν ιδεολογικούς σκοπούς.

Χριστόφορος Μηλιώνης
Υπηρετούσαν ιδεολογικούς σκοπούς 

θετικά ή άρνητικά- άποκοίμιζαν δηλαδή.
Έπί παραδείγματι, σάς άναφέρω δτι 

στά παλιά έγχειρίδια συνυπήρχε ό Σο
λωμός μέ μιά πραγματεία, πολύ κακής 
ποιότητας, γιά τά οικονομικά τοΰ Βυζα
ντίου- ή ό Σολωμός μέ άπλούς στιχουρ- 
γούς, μέ άποτέλεσμα τά παιδιά νά μήν 
άποκτοΰν αίσθηση τών μεγεθών καί τών 
άναλογιών. Αύτά μέχρι καί τήν πτώση 
τής δικτατορίας. Μετά τή μεταπολίτευ
ση άρχισε, πραγματικά, μιά προσπάθεια 
γιά τήν άνανέωση τουλάχιστον τών δι
δακτικών βιβλίων τών Νέων Ελληνικών 
καί άπό τούς τρεις μας έδώ οί δύο 
έξακολουθοΰμε νά έχουμε μιά συμμετο
χή σ ’ αύτήν τήν προσπάθεια άνανέωσης 
τών βιβλίων.

Κώστας Παπαγεωργίου
Μέ ποιά κριτήρια γίνεται συνήθως ή 
έπιλογή τών λογοτεχνικών κειμένων 
σ' αύτά τά βιβλία τών Νέων Ελληνι
κών;

Χριστόφορος Μηλιώνης
Υπάρχει ένα άναλυτικό πρόγραμμα μέ 
κάποιες βασικές προδιαγραφές. 'Οπωσ
δήποτε, πάντως, κύρια μέριμνά μας είναι 
τά κείμενα πού μπαίνουν σ’ αύτά τά
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πρός τό διάβασμα γενικ ά , καταλήγουμε πώς στήν παιδεία  
πέφτει μεγάλο χρέος γιά  τή θεραπεία δλω ν αυτών τών 
δεινώ ν. 'Υποθέτουμε ότι άπό τό όλο φάσμα τής παιδείας  
πρέπει νά ξεχω ρίσουμε τή Μ . Έ κπαίδευση καί σ αύτήν 
ιδιαίτερα νά  έστιάσουμε τήν προσοχή μας, γιατί έκεϊ, ένδεχο- 
μένω ς, κρίνεται τό πα ιχνίδ ι.

Δεκαετίες όλόκληρες, ή έκπαιδευτική πολιτική τοΰ κρά
τους ήταν τελματω μένη. Τά τελευταία χρόνια , άπό τή μετα
πολίτευση κι έδώ, παρατηρεΐται μιά διάθεση νά  ξεφύγουμε  
άπό τό τέλμα, νά  α νοίξει ό δρόμος σέ κάποιες βελτιώ σεις καί 
σέ κάποιες άνακατατάξεις. Σ άν λειτουργοί τής Μ. Ε κπαί
δευσης, δάσκαλοι τών Ν έω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν , καί ύπεύθυνοι 
πνευματικοί άνθρωποι, πώς κρίνετε αύτά τά βήματα πού 
έγινα ν μέχρι σήμερα ή τί νομίζετε πώς χρειάζεται νά  γ ίνει  
άκόμα; Π οιά είνα ι ή γνώ μη σας γιά  τά διδακτικά βιβλία, τό 
πρόγραμμα καί τή μέθοδο διδασκαλίας, τήν έφαρμογή τους 
μέσα στή συγκεκριμένη σ χολικ ή  πραγματικότητα; Πώς δου
λεύουν οί καθηγητές, πώς άντιδροΰν τά παιδιά; Τί θά 
μποροΰσε νά  γ ίνει ώστε νά  διευρυνθεΐ, άν ό χ ι νά  άριστοποιη- 
θεϊ, ή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί νά  αύξηθοΰν οί καρποί

τικ ;  ,

Αύτά νομίζουμε έμεϊς πώ ς είνα ι κάποια έρωτήματα που 
άπασχολοϋν κάθε άνθρωπο πού γνοιάζεται γιά  τή μοίρα  
αύτοΰ τοΰ τόπου. Κι έσεϊς, φυσικά, μπορείτε νά  θίξετε όποιο  
άλλο ζήτημα νομίζετε πώ ς είνα ι σκόπιμο ή άναγκαίο νά  
θιγεΐ.

Γ . κ / Τ .

βιβλία νά είναι λογοτεχνήματα· νά έ
χουν κάποια ποιότητα καθαρά λογοτε
χνική. Αύτός είναι ένας δρος έκ τών sine 
qua non. ’Ιδεολογικές κατευθύνσεις στήν 
έπιλογή τών κειμένων οΰτε παλαιότερα 
οΰτε τώρα μάς έχουν τεθεί.

Σπύρος Τσακνιάς
Έπειδή δύο άπό σάς, έσύ Χριστόφορε, 
μαζί μέ τόν Τάκη Καρβέλη, έχετε συμ
μετοχή στή συγκρότηση αύτών τών βι
βλίων, στό έρώτημα πώς φαίνονται αύτά 
τά βιβλία, θά παρακαλούσα νά άπαντή- 
σει ό Λουκάς Κούσουλας, ό όποιος τά 
χρησιμοποιεί ώς καθηγητής.

Αουκάς Κούσουλας
’Από προσωπική πείρα μπορώ νά πώ δτι 
τά βιβλία αύτά είναι άσύγκριτα καλύτε
ρα άπό τά παλιά. Κι αύτό ισχύει τόσο 
γιά τούς πεπειραμένους φιλολόγους, αύ
τούς πού έχουν ένα μεράκι τελοσπάντων 
γιά τή λογοτεχνία, δσο καί γιά τούς 
άλλους, πού θά ’θελαν νά κάνουν τή 
δουλειά τους σωστά καί μέ σύστημα, 
καθώς τούς έχει δημιουργηθεΐ ή πίστη 
δτι μποροΰν νά βροΰν σ ’ αύτά τά βιβλία 
τά έφόδια ν’ άκουμπήσουν μέ ασφάλεια 
καί στά κείμενα καί στό έρωτηματολό- 
γιο πού συνοδεύει αύτά τά κείμενα- 
ποιητικά καί πεζά, δπως δτι μπορούν 
έπίσης νά βοηθηθοΰν καί άπό τίς μικρές 
εισαγωγές πού ύπάρχουν καί πού είναι 
καθοδηγητές τών διαφόρων περιόδων 
τής λογοτεχνικής μας ίστορίας. Πι
στεύω ώστόσο δτι ή γραμματολογική - 
ίστορική κατάταξη πού έχει γίνει στήν 
ϋλη, μπορεί νά περιπλέξει άντί νά διευ
κολύνει τά πράγματα, γιατί, δσοι φιλό
λογοι άγνοοΰν τήν ποιότητα, μποροΰν 
νά βρίσκουν ένα έπιστημονικό άλλοθι 
στή γραμματολογική κατάταξη τοΰ βι
βλίου, περιοριζόμενοι άποκλειστικά στή 
σειρά πού άκολουθεΐται σ’ αύτό. Έγώ 
προσωπικά έχω προτείνει στό σχολείο 
πού έργάζομαι, οί φιλόλογοι ν’ άκολου- 
θοΰν τά κείμενα μέ τή σειρά πού ύπάρ
χουν στό βιβλίο, κάθε δεκαπέντε μέρες 
δμως νά έπιλέγουν άπό τό βιβλίο ένα 
όποιοδήποτε άλλο κείμενο, ώστε νά δια
κόπτεται κατ’ αύτόν τόν τρόπο ή καθαρά 
γραμματολογική κατάταξη τής ΰλης. 
Καί κάτι άκόμη: λέγοντας προηγουμέ
νως δτι ύπάρχουν καί άνεπαρκεϊς έπι- 
στημονικά συνάδελφοι, δέν είχα τήν 
πρόθεση νά κατηγορήσω κανέναν. Ά 
πλώς ήθελα νά πώ δτι συμπεριφερόμα

στε, πολλές φορές, δταν έχουμε νά κά
νουμε μέ μερικούς δύσκολους συγγρα
φείς, σάν κάποιους ήθοποιούς πού έρμη- 
νεύουν, δπως αύτοί νομίζουν, διάφορους 
ρόλους άπό θεατρικά έργα, ένώ άγνοοΰν 
όλόκληρο τό έργο. Καί βλέπουμε συ
χνότατα νά προσπαθεί ένας καθηγητής

Λ ουκάς Κ ούσουλας

νά διδάξει ένα ποίημα τοΰ Καβάφη λ.χ. 
χωρίς νά γνωρίζει καμιά δεκαριά τουλά
χιστον άλλα ποιήματα τοΰ ίδιου ποιητή, 
όπότε δέν μπορεί παρά καί ή διδασκαλία 
του νά είναι έλλειπής.

Τάκης Καρβέλης
Έγώ έχω νά πώ τό έξής: Έπειδή μέ τόν 
Χριστόφορο είμαστε άπό τούς συγγρα
φείς πού άσχολήθηκαν μ’ αύτά τά βι
βλία, έπιβάλλεται νά δώσω μιά συνοπτι
κή είκόνα γιά τό πώς συντάχθηκαν. 'Η 
συγγραφή, δπως ειπώθηκε ήδη, έγινε μέ 
βάση ένα άναλυτικό πρόγραμμα, στήν 
κατάρτιση τοΰ όποιου μέχρις ένός όρι- 
σμένου σημείου πήραμε μέρος κι έμείς. 
Στά βιβλία πού προορίζονται γιά τήν 
πρώτη καί τή δευτέρα τάξη τοΰ γυμνα
σίου, τά κείμενα δέν είναι καταταγμένα 
σύμφωνα μέ τήν ίστορική έξέλιξη τής 
λογοτεχνίας άλλά σύμφωνα, μέ βάση 
μάλλον κάποιες ένότητες πού δέν έχουν 
καμία σχέση μέ τίς παλιές ένότητες τών 
Νέων Ελληνικών, δπως λ.χ. «κοινωνι
κός βίος», «πρόσφατος έθνικός βίος», 
«άπό τή θρησκευτική ζωή» κλπ. Έδώ οί 
ένότητες βγήκαν μέσα άπό τά ίδια τά 
έργα, μέσα άπό τούς προβληματισμούς 
καί τή θεματική τους.

Σπύρος Τσακνιάς
Ά π ’ δλα δσα λές σχηματίζω τήν έντύ

πωση δτι οί σημερινές ένότητες άνταπο- 
κρίνονται στίς σημερινές άπαιτήσεις 
τών σημερινών μαθητών, ένώ στίς πα
λιές ένότητες, δπου γινόταν λόγος γιά 
μιάν ΰπαιθρο έντελώς ειδυλλιακή, ή ό
ποία δέν ύπάρχει πλέον, ό μαθητής έρ- 
χόταν άντιμέτωπος μέ μιά πραγματικό
τητα άνύπαρκτη, σχεδόν μυθική.

Τάκης Καρβέλης
Έτσι είναι τά πράγματα. Συνεχίζω δμως 
λέγοντας δτι στήν τρίτη γυμνασίου ή 
ΰλη έχει καταταχθεΐ σύμφωνα μέ τήν 
ίστορική έξέλιξη τής λογοτεχνίας. Καί 
είναι ή πρώτη φορά πού είσήχθησαν 
όρισμένες έννοιες, άδιανόητες πρίν άπό 
μερικά χρόνια, δπως λ.χ. γιά ρομαντι
σμό, γιά νατουραλισμό, γιά ρεαλισμό. ■ 
'Οπωσδήποτε βέβαια - κι αύτό θά πρέπει 
νά είπωθεΐ - τά βιβλία αύτά δέν άνταπο- 
κρίνονται άκριβώς στή δική μας πρόθε
ση. Διότι ή δική μας πρόθεση έμπλέκε- 
ται πολλές φορές σέ διάφορα γραφειο
κρατικά γρανάζια, δπως λ.χ. στά γρανά
ζ ια  τώ ν έ π ιτρ ο π ώ ν , ο ί ό π ο ιε ς  
προσθέτουν, άφαιροΰν ή έχουν όρισμέ
νες άπαιτήσεις... Στό λύκειο τώρα, ή 
κατάταξη τής ΰλης στά βιβλία τών Νέων 
Ελληνικών γίνεται σύμφωνα μέ τήν 
ίστορική έξέλιξη τής λογοτεχνίας μας. 
Άλλά κι έδώ, αύτό γίνεται μέχρις ένός 
όρισμένου σημείου. Γιατί, παράλληλα, 
προκειμένου ν’ άποφευχθεΐ ό κίνδυνος 
πού έντόπισε ό Λουκάς, υπάρχει μιά 
έναλλαγή άπό τά παλιά στά σύγχρονα 
κείμενα καί τό άντίστροφο.

Χριστόφορος Μηλιώνης
Θέλω νά κάνω στό σημείο αύτό μιά 
παρεμβολή, γιά νά μήν παρεξηγηθώ. 
Είπα νωρίτερα δτι δέν μάς δόθηκαν 
ιδεολογικές κατευθύνσεις γιά τή συγ
γραφή τών βιβλίων κι αύτό είναι άλή- 
θεια. "Η συγγραφή τών βιβλίων δέν 
συνάντησε τέτοιου είδους δυσκολίες. 
Προέκυψαν ώστόσο άλλες δυσκολίες, 
δχι τόσο άπό ιδεολογικές διαφοροποιή
σεις, δσο άπό άγνοια τών λογοτεχνικών 
μας πραγμάτων, καθώς καί τοΰ τρόπου 
μέ τόν όποιο λειτουργεί ή λογοτεχνία 
καί, κυρίως, άπό ένα πνεύμα πού θά τό 
χαρακτήριζα σάν πνεύμα στείρου παιδα- 
γωγισμοΰ. Άλλά καί πάλι, άνεξάρτητα 
άπό τίς δποιες έπιφυλάξεις πού θά μπο
ροΰσε νά έκφράσει κανείς γ ι’ αύτά τά 
βιβλία, είναι βέβαιο δτι κατάφεραν νά 
δημιουργήσουν ένα νέο μέτρο σύγκρι

σης. Καί δτι συνετέλεσαν ώστε νά μπο
ρεί νά ισχυριστεί κανείς μέ σιγουριά δτι 
τά έπόμενα βιβλία άποκλείεται νά είναι 
χειρότερα· θά είναι όπωσδήποτε καλύτε
ρα.

Τάκης Καρβέλης
Έγώ θέλω άκόμη νά προσθέσω δτι μέ τά 
νέα βιβλία τό έναυσμα δίνεται κυρίως 
στούς καθηγητές. Οί περισσότερο φωτι
σμένοι άπ’ αύτούς θά έχουν πλέον τή 
δυνατότητα ν ’ άσχοληθοΰν ούσιαστικό- 
τερα μέ τή λογοτεχνία· νά τή μελετή
σουν, νά προβληματιστούν, νά έμβαθύ- 
νουν περισσότερο, νά κατατοπιστοΰν.

Κώστας Παπαγεωργίου
Είναι λοιπόν άναμφισβήτητο δτι ή και
νούρια πραγματικότητα, έτσι δπως πα
ρουσιάζεται μέσα άπ’ αύτά τά βιβλία, 
είναι άσύγκριτα καλύτερη καί πολύ πε
ρισσότερο εύοίωνη άπ’ δσο τουλάχι
στον ήταν μέχρι πρότινος. Άπό δώ καί 
πέρα δμως τό έρώτημα πού δημιουργεΐ- 
ται είναι τό έξής: Τά παιδιά, οί μαθητές 
έχουν συνειδητοποιήσει αύτή τήν άλλα
γή πρός τό καλύτερο; Έχουν μέ άλλα 
λόγια συνειδητοποιήσει τίς όπωσδήποτε 
καλύτερες δυνατότητες πού τούς προ- 
σφέρονται γιά τήν προσέγγιση τών λο
γοτεχνικών κειμένων; Καί, συνειδητο
ποιώντας κάτι τέτοιο, έχει έπαυξηθεί τό 
ένδιαφέρον τους γιά τό μάθημα τών 
Νέων Ελληνικών; Σημαίνει γι’ αύτούς 
ή διδασκαλία τών Νέων Ελληνικών 
κάτι περισσότερο άπ’ δ,τι σήμαινε μέχρι 
τώρα;
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Σπύρος Τσακνιάς
Θεωρώ τό έρώτημα τοΰ Κώστα πάρα 
πολύ σοβαρό. Θά μετέθετα όμως αύτή 
τήν έρώτηση γιά λίγο άργότερα. Έγώ 
έτοιμαζόμουν νά πώ: Κατά κάποιο τρόπο 
έξαντλήσαμε τό θέμα, όσο μπορεί νά πει 
κανείς κάτι τέτοιο. Ξεκινήσαμε τήν κου
βέντα μας διαπιστώνοντας κάποια προ
βλήματα πού ύπάρχουν στήν πλήρη ά- 
ξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού προ
σφέρουν τά καινούρια διδακτικά βιβλία, 
έξαιτίας μιας κατάστασης πού ύπάρχει 
σήμερα στό διδακτικό προσωπικό. Είπα
με άκόμη ότι έντύπωσή μας είναι ότι 
κάποια σημαντική προσπάθεια έχει άρ- 
χίσει νά γίνεται καί σέ μερικές πανεπι
στημιακές σχολές. Είναι μάλιστα κρίμα 
πού δέν έχουμε σήμερα κοντά μας καί 
κάποιον πανεπιστημιακό δάσκαλο, νά 
μας πει κι αύτός τί γίνεται. Όπως καί 
νά ’χει πάντως τό πράγμα δέν μπορεί νά 
Αμφισβητήσει κανείς δτι θά χρειαστεί 
νά περάσει κάποιος χρόνος έως δτου 
βγοΰν οί καινούριοι φιλόλογοι, οί κα
ταρτισμένοι μέ βάση τά νέα προγράμμα
τα καί τά νέα ρεύματα μέσα στήν παι
δεία μας. Τί γίνεται δμως μέχρι τότε μέ 
τό ύπάρχον διδακτικό  προσω πικό;
Γι’ αύτό θά ήταν σωστότερο νά μιλή
σουμε πρώτα καί μετά νά φτάσουμε στήν 
έρώτηση τοΰ Κώστα, πώς άντιδροΰν δη
λαδή οί μαθητές στά νέα πράγματα.

Κώστας Παπαγεωργίου
Ρωτώντας πρίν γιά τίς άντιδράσεις τών δώσουν τό παν στόν τομέα τής λογοτε-
μαθητών στήν καινούρια πραγμιιτικότη- χνίας: τής ένημέρωσης, τής εύαισθητο-
τα, έκεί άκριβώς ήθελα νά καταλήξω: ποίησης καί τοΰ προβληματισμού τών
αύτός ό ένδιάμεσος έμψυχος παράγο- μαθητών. Κι αύτά σάν έρεθίσματα θά
ντας, οί καθηγητές δηλαδή, πώς βοηθάει λειτουργήσουν. Άπό κεί καί πέρα είναι
σήμερα, πώς συντελεί ώστε τά παιδιά νά πού άνοίγει ενας άλλος τομέας· έρεθί-
συνειδητοποιήσουν δτι έγινε μιά ούσια- σματα πού θά τούς στρέψουν ποΰ! Φυσι-
στική άλλαγή στό μάθημα τών Νέων κά στή γνωριμία τους μέ έναν εύρύτερο
Ελληνικών; Η, άλλιώς, ν' άντιλη- κύκλο λογοτεχνικών βιβλίων. 'Οπότε τό

ιρθοΰν δτι τό μάθημα τών Νέων Ελληνι- θέμα είναι: Τούς δίνουμε τά έρεθίσματα.
κών θά μποροΰσε, γιατί ύπάρχουν πλέον Τί τούς προσφέρουμε δμως ώστε παράλ-
κάποιες δυνατότητες, νά γίνει πιό έποι- ληλα νά μποροΰν τά παιδιά νά ίκανο- 
κοδομητικό στή διαμόρφωση τής εύαι- ποιήσουν τίς άνάγκες πού ένδεχομένως 
σθησίας καί τής γλώσσας τους; τά έρεθίσματα αύτά τούς δημιούργησαν;

Έτσι, μπαίνουμε στό άλλο μεγάλο πρό- 
Τάκης Καρβέλης βλήμα τής παιδείας μας: τό πρόβλημα
Επειδή έχω πάρει ένεργό μέρος στό πού λέγεται έλλειψη βιβλιοθηκών. Τό
πρόγραμμα τής έπιμόρφωσης τών καθη- παιδί θά πρέπει νά έχει όποιαδήποτε
γητών, έχω διαπιστώσει δτι οί συνάδελ- στιγμή τή δυνατότητα νά βρίσκει άνοι-
φοι πού, οπωσδήποτε, λόγω τής έλλει- χτή μιά πλούσια βιβλιοθήκη, άπό τήν
ποΰς πανεπιστημιακής τους μόρφωσης, όποία νά δανείζεται βιβλία. Δέ νοείται
δέν έχουν πολλές προσβάσεις πρός τή νά ύπάρχει σήμερα σχολείο χωρίς μιά
νεότερη λογοτεχνία καί, είδικότερα, πλούσια βιβλιοθήκη, πάντοτε άνοιχτή 
πρός αύτήν τής γενιάς τοΰ '30 άλλά καί γιά τούς μαθητές. Νομίζω δτι ήρθε ή 
τήν άκόμα νεότερη, δείχνουν πολύ καί στιγμή ή πολιτεία νά άντιμετωπίσει σο- 
πραγματικό ένδιαφέρον καί μελετοΰν, βαρά τό πρόβλημα τών βιβλιοθηκών στά
προκειμένου νά βελτιώσουν τό δικό τους σχολεία,
έπίπεδο καί, κατ’ έπέκταση, τών μαθη
τών τους. Είναι λοιπόν τά σεμινάρια Λουκάς Κούσουλας
κάτι τό πολύ χρήσιμο, δέν είναι δμως Θέλω νά πώ κάτι γιά τό πώς δέχτηκαν τά
καί τό πάν. Επιβάλλεται, κατά τή γνώ- παιδιά τά καινούρια βιβλία: Πολύ πιό
μη μου, οί φιλόλογοι καθηγητές νά πρόθυμα καί προετοιμασμένα άπό πολ-
διαχωριστοΰν σέ όρισμένες ειδικότητες, λους διδάσκοντες. Καί προσθέτω δτι τά 
Γιατί, ένώ, πράγματι, φεύγουν άπό τά παιδιά παρακολουθοΰν πιό εΰκολα άπό
πανεπιστήμια μέ κάποια είδικότητα, τούς μεγαλύτερους τόν Σαχτούρη, λ.χ.,
παίρνοντας πτυχίο ιστορικού, άρχαιολο- έπειδή δέ φέρνουν μέσα τους έτοιμες
γικοΰ, νεοελληνικοΰ ή άλλου τμήματος, ιδέες γιά τό τί είναι λογοτεχνία, καί
άπό τή στιγμή πού οί φιλόλογοι αύτοί καθόλου δέν ξιπάζονται άπό τή μετάβα-
προσληφθοΰν σέ κάποιο γυμνάσιο ή ση άπό τόν ποιητικό όρθολογισμό στόν
ειδικότητά τους άγνοείται παντελώς. Δι- υπερρεαλισμό· άλλοτε γιατί αίφνιδιάζο-
δάσκουν τά πάντα· άσχολοΰνται μέ τά νται καί άλλοτε γιατί τό διασκεδάζουν,
πάντα. Καί νομίζω δτι ή διαπίστωση Καί, πάντως, ένδιαφέρονται γιά τή νεό-
αύτή μάς φέρνει στήν ούσία τοΰ προ- τερη ποίηση πολύ περισσότερο άπ’ δσο
βλήματος. Δέν είναι άντικειμενικά δυνα- γιά τήν παραδοσιακή. Μόλις άς ποΰμε
τόν οί καθηγητές ν ’ άνταποκριθοΰν σέ τούς διαβάζεις σήμερα « Έρωτόκριτο» ή
δλες τίς άπαιτήσεις ένός γυμνασίου ή κομμάτια άπό τήν κρητική ποίηση, σκο-
ένός λυκείου. Καί είναι καιρός να γίνει ντάφτουν άμέσως σέ γλωσσικές δυσκο-
κάποια έξειδίκευση καί μέσα στή μέση λίες, πού καθιστοΰν άμεσα άνιαρό τό
έκπαίδευση. μάθημα. Τέτοιες δυσκολίες δέν άντιμε-

τωπίζουν μέ τή μοντέρνα ποίηση. 
Χριστόφορος Μηλιώνης Καί κάτι άλλο: πρέπει κάποτε νά κα-
Τά σεμινάρια συμβάλλουν οπωσδήποτε ταλάβουμε έμείς οί φιλόλογοι μέχρι ποΰ
στήν προώθηση τών πραγμάτων, δέ νο- μποροΰμε νά ξανοιγόμαστε καί τί δέν
μίζω δμως δτι μποροΰν νά προσφέρουν είμαστε υποχρεωμένοι νά κατέχουμε καί
καί πολλά πράγματα. Τό πολύ πολύ νά νά λέμε. Πρέπει δηλαδή νά καταλάβου-
βοηθοΰν τούς φιλολόγους σέ θέματα με δτι δέν είναι άπαραίτητο νά τά ξέρου-
διδακτικής. Μεγαλύτερη είναι ή συμβο- με δλα καί δτι άν άρκεστοΰμε σέ πολύ
λή τών σεμιναρίων στά έρεθίσματα πού λίγα πράγματα μποροΰμε νά πετύχουμε
μποροΰν νά τούς δώσουν. Καί, γιά νά πολύ καλύτερα άποτελέσματα. Ό σο γιά
συνδυάσω καί τό έρώτημα τοΰ Κώστα, τήν άνάγκη σχολικών βιβλιοθηκών, πού
οϋτε τά καινούρια βιβλία μποροΰν νά έθιξε ό Χριστόφορος, μπορώ νά πώ δτι

δέν θά έβλαφτε ή παρουσία λογοτεχνών 
στά σχολεία, κάθε άλλο μάλιστα... μόνο 
πού παρόμοιες ένέργειες έπιβάλλεται νά 
γίνονται μέ πολλή προσοχή. Άλλά έχω 
νά πώ καί κάτι άλλο. Νομίζω δτι θά 
χρειαζόταν, σέ ένα μεταγενέστερο στά
διο, νά συντάσσονταν βιβλία πρός άπο- 
κλειστική χρήση τών φιλολόγων άλλά 
καί τών μαθητών, γιά δσους άπ’ αύτούς 
θα ήθελαν νά τά μελετήσουν. Φαντάζο
μαι τά βιβλία αύτά μέ τή μορφή ένός 
άνθολογίου, δπου προστρέχοντας ό φι
λόλογος νά μπορεί νά πληροφορείται 
περισσότερα πράγματα γιά κάποιον λο
γοτέχνη, ώστε νά είναι σέ θέση νά κάνει 
καλύτερα τή δουλειά του, άφοΰ τά βι
βλία αύτά δέν θά περιορίζονται σέ μιά 
στείρα άνθολόγηση, άλλά θά περιέχουν 
καί συνοπτικές δσο καί καίριες εισαγω
γές γιά τόν κάθε άνθολογούμενο. Νομί
ζω δτι κάτι τέτοιο θά ήταν έποικοδομη- 
τικό καί γι’ αύτό θά πρέπει νά άντιμετω- 
πιστεί θετικά άπό τούς άρμόδιους φο
ρείς.

Χριστόφορος Μηλιώνης
Σχετικά μέ τήν πρόσκληση λογοτεχνών 
στά σχολεία, θέλω νά πώ δτι αύτό τό 
πράγμα έγώ προσωπικά τό θεωρώ πολύ 
παρακινδυνευμένο, γιά τόν άπλούστατο 
λόγο δτι άλλιώς έμφανίζεται ό λογοτέ
χνης στό γράψιμό του καί άλλιώς στήν 
καθημερινή του συμπεριφορά. Ή  πα
ρουσία του μπροστά στό μαθητικό ά- 

ύπάρχει πραγματικά μεγάλη προθυμία κροατήριο νομίζω πώς θά πρέπει νά 
άπό τά παιδιά γιά διάβασμα μοντέρνων είναι πάρα πολύ προσεχτική. Καί δέν 
άλλά καί παραδοσιακών λογοτεχνών. ξέρω άν δλοι οί λογοτέχνες μποροΰν νά

τό πετύχουν αύτό- νά σταθοΰν δηλαδή 
Τάκης Καρβέλης μπροστά στούς μαθητές σ’ ένα κάποιο
Έδώ θά ’θελα νά προσθέσω κάτι, συ- ύψος. "Οσο γιά τίς γενικότερες πολιτι- 
μπληρώνοντας δσα μέχρι στιγμής είπώ- στικές δραστηριότητες στά σχολεία, 
θηκαν. ’Ήδη νομίζω δτι έπισημάναμε τά σάν ίδέα τή βρίσκω πολύ καλή. Είναι 
βασικά αίτια πού έχουν οδηγήσει τήν μιά άνάσα, μιά άνάπαυλα μέσα στόν 
παιδεία μας στήν κατάσταση πού βρι- κλοιό τοΰ καθημερινού προγράμματος, 
σκόταν μέχρι τήν πτώση τής δικτατο- Ή  πραγματικότητα δμως, φοβάμαι, συ- 
ρίας. Πιστεύω δμως δτι έκτός άπό τά χνά έξουδετερώνει καί τίς καλύτερες 
καινούρια διδακτικά βιβλία, έκτός άπό προθέσεις, γιά νά μήν πώ δτι καμιά 
τά σεμινάρια τά όποια θεωρώ όπωσδή- φορά τίς έκχυδαΐζει κιόλας, 
ποτε άπαραίτητα, έκτός άπό τίς βιβλιο
θήκες, πού πολύ σωστά έθιξε ό Χριστό- Τάκης Καρβέλης 
φορος, πιστεύω, έπαναλαμβάνω, δτι έ- Αναφορικά μέ τό ζήτημα τών πολιτι- 
κείνο πού λείπει καί πού ίσως βοηθήσει στικών δραστηριοτήτων στά σχολεία, 
τό παιδί καί τόν Έλληνα γενικότερα πρέπει νά ομολογήσουμε δτι άπέτυχε ή 
ν ’ άγαπήσει τό βιβλίο καί τό διάβασμα, εισαγωγή τέτοιων πρωτοβουλιών. Πρώ- 
είναι νά ύπάρχουν καί άλλα βιβλία. Νά τα πρώτα, γιατί τό βάρος αύτής τής 
δίνονται δηλαδή στούς μαθητές καί νά προσπάθειας δέν τό έπωμίστηκαν μόνο 
διδάσκονται κάθε χρόνο έξωσχολικά βι- οί φιλόλογοι άλλά καθηγητές καί άλ- 
βλία, έτσι ώστε ή μελέτη, ή έπεξεργασία λων, πολλές φορές άσχετων είδικοτή- 
μάλλον αύτών τών βιβλίων, νά ξεφεύγει των. Καί ύστερα έγιναν χωρίς νά ύπάρ- 
κάπως άπό τά στενά δρια μιάς συγκεκρι- χει κανένας σοβαρός προγραμματισμός, 
μένης διδασκαλίας, πού, δπως καί νά τό οϋτε κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι... 
κάνουμε, πρέπει, έπιβάλλεται νά κινηθεί Καθόλου λοιπόν δέ βοήθησαν τό μαθη- 
μέσα σέ όρισμένα πλαίσια. Νομίζω δτι τή νά έρθει σέ μιά ούσιαστική έπαφή μέ 
αύτό θά άποτελούσε μιά σημαντική ώθη- τή σύγχρονή του πνευματική ζωή. 
ση στό άνέβασμα τοΰ έπιπέδου τών 
μαθητών. Θά δημιουργοΰσε καλύτερες Λουκάς Κούσουλας 
προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία πραγ- Καί κάτι άλλο: Ένώ ζητάμε τόσα πολλά
ματικοΰ ένδιαφέροντος γιά τή λογοτε- άπό τά Νέα Ελληνικά στή μέση έκπαί-
χνία. δευση, προκειμένου νά καλλιεργηθεί ή

εύαισθησία καί ή γλώσσα τοΰ νεοέλλη- 
Σπύρος Τσακνιάς να, καθόλου δέ σκεφτήκαμε έμείς, σήμε-
Ύστερα άπό τά δσα μέχρι τώρα είπώθη- ρα, δτι οί ώρες τής διδασκαλίας τών 
καν, θά έλεγα δτι προκύπτει τό έξής Νέων Ελληνικών παραμένουν δύο έβδο- 
ζήτημα: Πέραν τής διδασκαλίας τών μαδιαίως, όπότε δέν μποροΰμε, κατά τή 
Νέων Ελληνικών ύπάρχει καί τό θέμα γνώμη μου, νά περιμένουμε καί πολλά 
μιάς ζύμωσης πνευματικής μέσα στά πράγματα, γιά εύνόητους λόγους, 
σχολεία, ένα θέμα καλλιέργειας μιάς
άτμόσφαιρας πού θά είναι ένθαρρυντική, Χριστόφορος Μηλιώνης
ώστε οί σπόροι καί τά έρεθίσματα γιά τά Θά πώ κάτι σ’ αύτό τό σημείο πού
όποια μίλησε ό Χριστόφορος νά γονιμο- μάλλον άποτελεϊ νέο στόχο: Ή  σύζευξη
ποιοΰνται καί ν’ άποδίδουν καλύτερα, πού τείνει νά γίνει τοΰ μαθήματος τής
Ύπήρχε καί δέν ξέρω άν έξακολουθεί έκθεσης μέ αύτό τών Νέων Ελληνικών,
νά ύπάρχει άκόμα μιά μέρα τή βδομάδα, ώστε οί έκθέσεις νά μήν είναι γραπτά
άφιερωμένη σέ διάφορες πολιτιστικές έπάνω σέ άόριστα θέματα, πού δέν άπορ-
δραστηριότητες. Ανεξάρτητα άπό τό άν ρέουν άπό καμιά έμπειρία τών μαθητών,
ή μέρα αύτή έξακολουθεί νά είναι μέσα άλλά μέσα άπό τά 'ίδια τά κείμενα πού
στό πρόγραμμα, νομίζω δτι θά μποροΰσε τούς προσφέρουμε, διδάσκοντάς τα. Νο-
κάποιες μέρες νά καλοΰνται στά σχο- μίζω πώς τό ζήτημα ωθείται πρός αύτή
λεία λογοτέχνες καί νά μιλοΰν στούς τήν κατεύθυνση.
μαθητές τών τριών άνώτερων τάξεων τοΰ
λυκείου, νά διαβάζουν κομμάτια άπό τό Τάκης Καρβέλης
έργο τους ή δέν ξέρω τί άλλο. Μ’ αύτόν τόν τρόπο νομίζω κι έγώ δτι

καλλιεργείται τό γλωσσικό αίσθημα τών 
Λουκάς Κούσουλας παιδιών, πράγμα πού πρέπει νά είναι καί
Έγώ προσωπικά είμαι τής γνώμης δτι τό κυρίως ζητούμενο. Πρίν άπό ότιδή-
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ποτε άλλο, έκεϊνο πού έπείγει είναι, 
μέσω τοΰ μαθήματος τών Νέων Ελληνι
κών, νά καλλιεργηθεί σέ βάθος καί νά 
έμπλουτιστεϊ ή γλωσσική καλλιέργεια 
τών παιδιών.

Σπύρος Τσακνιάς
Νομίζω δτι δέ διαφεύγει άπό κανέναν τό 
γεγονός δτι οΐ σημερινές δυνατότητες 
τής μέσης έκπαίδευσης είναι περιορι
σμένες. Μήν ξεχνάμε δτι καί σήμερα 
άκόμη τό παρελθόν έξακολουθεΐ νά δρά 
άνασταλτικά στίς δποιες προσπάθειες 
άνακαινισμοΰ στόν τρόπο διδαχής τών 
Νέων Ελληνικών. Άπό τήν άλλη πλευ
ρά, τό παιδί δέν είναι πιά έκτεθειμένο 
μόνο στά σχολικά έρεθίσματα· έναντι 
τών δύο ώρών διδασκαλίας τών Νέων 
'Ελληνικών ύφίσταται τόν καταιγισμό 
δλων τών τηλεοπτικών καί άλλων συνα
φών ή μή μέσων, πού καί τή γλώσσα τοΰ 
διαστρέφουν καί τά πολιτιστικά έρεθί
σματα πού τοΰ προσφέρουν είναι τε
λείως διαφορετικά άπ’ αύτά πού δέχεται 
στό σχολείο. Ώστόσο, παρά τίς δποιες 
δυσμενείς συνθήκες, άπό τή συζήτησή 
μας αύτή έγώ βγαίνω μέ τό συμπέρασμα 
δτι μποροΰμε νά ποΰμε πώς κάτι τελο
σπάντων άρχισε νά γίνεται... Είμαστε σέ 
μιά μεταβατική φάση. Όπωσδήποτε 
βγήκαμε άπό τό τέλμα. Νέα διδακτικά 
βιβλία, ένας νέος άνεμος σ’ αύτόν τόν 
τομέα, φιλόλογοι πού παρακολουθούν 
σεμινάρια καί θέλουν νά μάθουν, παιδιά 
πού άντιδροΰν θετικά στά νέα κείμενα, 
δλ’ αύτά είναι εύοίωνα καί παρήγορα 
σημάδια. Καί δλοι διατυπώνουμε τήν 
εύχή νά καταβληθεί προσπάθεια άπό 
κάθε πλευρά' άπό τήν πολιτεία, άπό τά 
πανεπιστήμια, άπό τούς διδάσκοντες σή
μερα στή μέση έκπαίδευση, ώστε αύτό 
τό δρομάκι πού άνοιξε νά διευρύνεται 
συνεχώς.

Καί

οί

μαθητές...

Χριστόφορος Μηλιώνης
Γιά νά ένισχύσω αύτή τήν αισιοδοξία 
σου, μπορώ νά καταθέσω καί κάτι πού 
είναι κοινή έμπειρία μας, γιατί καί οί 
τρεις φιλόλογοι πού είμαστε έδώ σήμε
ρα δουλέψαμε τό καλοκαίρι, μέ τίς έξε-

τάσεις, σέ ένα βαθμολογικό κέντρο, δ
που είχαμε τήν εύκαιρία νά δοΰμε πολλά 
γραφτά υποψηφίων γιά τά άνώτερα έκ- 
παιδευτικά ιδρύματα. Καί ήταν κοινή ή 
διαπίστωσή μας δτι μεγάλος άριθμός 
άπ' αύτά βρισκόταν σέ πολύ ύψηλό έπί

πεδο. Σέ έπίπεδο πού, συγκρίνοντάς το 
μέ αύτό τών δικών μου γραφτών, πού 
τυχαίνει νά έχω άπό τά μαθητικά μου 
χρόνια, βρίσκω δτι είναι πραγματικά 
πολύ άνεβασμένο.

Κώστας Γουλιάμος
Τρεις καθηγητές προσπάθησαν νά έντο- 
πίσουν τό πρόβλημα τής διδασκαλίας 
τών Νέων 'Ελληνικών στή μέση έκπαί
δευση. Έπισήμαναν έλλείψεις προερχό
μενες τόσο άπό τό σύστημα δσο καί άπό 
τούς ’ίδιους τούς διδάσκοντες. Παράλλη
λα διατύπωσαν άπόψεις, προτάσεις άν 
θέλετε πού, κατά τήν άποψή τους, θά 
διευρύνουν τούς όρίζοντες τής διδασκα
λίας.

Έσεΐς, σάν μαθητές, κρίνετε δτι τά 
σχολικά άναγνώσματα ίκανοποιοΰν τίς 
άπαιτήσεις σας; Σέ γενικές γραμμές, 
πιστεύετε δτι ή διδασκαλία τών Νέων 
'Ελληνικών μέ τό ύπάρχον σύστημα 
έξαντλεΐ τυπικές ή ούσιαστικές άπορίες 
καί άνησυχίες σας;

Εύδοξία Κ ατσικογιάννη (Γ ' Λυ
κείου)
Νομίζω δτι δέν είμαι άκόμα σέ θέση νά 
κρίνω άν τά σχολικά άναγνώσματα μέ 
ίκανοποιοΰν ή δχι μέ τήν εύρεία έννοια. 
Κι αύτό γιατί δλα τά χρόνια πού πηγαί
νω σχολείο ό τρόπος μέ τόν όποιο έχω 
διδαχθεί τά νεοελληνικά ποτέ δέ μέ 
ικανοποίησε. Δέν έξάντλησε τίς ούσια
στικές μου άνησυχίες καί βέβαια δέν 
άνέπτυξε τήν κρίση μου. Τελικά ό στε
ρεότυπος τρόπος διδασκαλίας τών νεο
ελληνικών νομίζω δτι ξεφτίζει τό ίδιο τό 
μάθημα. ’Ακολουθούμε τό πρόγραμμα 
τοΰ υπουργείου γιά παράδειγμα στά δη
μοτικά τραγούδια άλλά έάν ύπήρχε κά
ποιο άλλο σύστημα φαντάζομαι δτι δέν 
θά είχε δημιουργηθεϊ αύτή ή γενική 
άδιαφορία καί άποστροφή τών μαθητών 
πρός τό μάθημα. ’Έτσι τίς περισσότερες 
φορές γίνεται ένα στερεότυπο μάθημα 
χωρίς τίς δικές σου παρεμβάσεις, δπου ό 
καθηγητής δημιουργεί τό αύταρχικό έ
ρώτημα τοΰ συμφωνείς ή δχι. Ά λλοι

πάλι έντάσσουν τά κείμενα σέ ίστορική 
βάση, χωρίς πιό πέρα νά μπαίνουν στήν 
ούσία τους. Καί σ’ αύτή τήν περίπτωση 
σπάνια άφήνουν περιθώρια γιά σκέψη 
καί κρίση.

Σωτήρης Μαραβελής (Γ' Λυκείου)
Θά συμφωνήσω. Όπως άκριβώς γίνεται 
τό μάθημα δέ μέ ικανοποιεί. Τίς πιό 
πολλές φορές μάς πληροφορεί. Άλλά 
ποιός πιστεύει δτι οί έμμονες πληροφο
ρίες τύπου, ό Παπατσώνης γεννήθηκε τό 
’95, ό Σεφέρης πήρε Νόμπελ ή ό Καβά
φης είναι άπό τούς μεγαλύτερους ποιη
τές μας, ποιός λοιπόν πιστεύει δτι αύτές 
οί πληροφορίες ταυτίζονται μέ τή γνώ
ση. Ειδικά μάλιστα δταν λέγονται αύτά 
τά γενικά πράγματα, άς ποΰμε περί τοΰ 
μεγαλύτερου ποιητή, κρύβονται κάποιοι 
κίνδυνοι γιατί δέν άναλύονται. Κάνουμε 
δηλαδή ένα ποίημα τοΰ Κάλβου, μάς 
λένε δτι πρόκειται γιά μεγάλο ποιητή κι 
έκεί σταματά τό ζήτημα. Καμιά έμβά- 
θυνση. Εκτός πιά καί άν ό καθηγητής 
άποτελεΐ τήν έξαίρεση. Είναι γνώστης 
κι έχει τίς εύαισθησίες πού άπαιτεΐ τό 
ίδιο τό μάθημα, όπότε κι έμεΐς οί μαθη
τές ένεργοποιούμαστε. Μέ λίγα λόγια 
είναι άδιανόητο ή διδασκαλία τών νεο
ελληνικών νά έξαρτάται άπό τόν παρά
γοντα τύχη. Γιά ποιά τότε παιδεία μπο
ροΰμε νά μιλάμε;

Φώφη Λαζάρου (Γ' Λυκείου)
Γενικότερα, θά έλεγα δτι δέν είναι υπαί
τιοι τόσο οί καθηγητές δσο τό έκπαιδευ- 
τικό σύστημα. Έχω παρατηρήσει δτι οί 
περισσότεροι σάν δικαιολογία προβάλ
λουν τό πρόγραμμα. Προχωροΰν σύμφω
να μέ δσα τό υπουργείο έπιβάλλει. Έ 
τσι, σάν νομοταγείς πολίτες, άποφεύ- 
γουν νά* βάλουν τό δάχτυλο στή φωτιά. 
Προστατεύουν τόν έαυτό τους καί δχι

τίς άπαιτήσεις τοΰ μαθήματος κι αύτό 
έχει τίς συνέπειες πού δλοι μας λίγο - 
πολύ γνωρίζουμε. Αδιαφορία....

Σωτήρης Μαραβελής
Τό θέμα είναι δτι μέσα του κάθε μαθη
τής έχει όρισμένες άνησυχίες κι άναζη- 
τήσεις. Ίσως ό καθένας δέν είναι σέ 
θέση μόνος του νά ψάξει νά τίς βρει. 
Θέλει όπωσδήποτε καί κάποια βοήθεια. 
Στόν καθηγητή λοιπόν μένει ένας τρό
πος, μιά μέθοδος, ώστε νά τόν έρεθίσει 
μέσα άπό τά σημεία πού άναμφισβήτητα 
έχει ένα ποίημα ή ένα πεζό όποιασδήπο
τε σχολής. Μέ αύτή τήν προϋπόθεση 
νομίζω δτι δέν γίνεται μόνο ένας καλός 
άναγνώστης τής λογοτεχνίας άλλά κυ
ρίως ένας άνθρωπος μέ κρίση.

Φώφη Λαζάρου
Ν’ άσχοληθεΐ μέ τή λογοτεχνία γίνεται. 
Άλλά δλες του οί άνησυχίες ή κρίσεις 
νά ικανοποιηθούν μέσα στό σχολείο μέ 
τόν καθηγητή καί μέ τό σύστημα γενι
κότερα άποκλείεται...

Σωτήρης Μαραβελής
Δεν άντιλέγω. Όμως θά ’ναι μιά άρχή 
γιά ν’ άσχοληθεΐ καί μέ τό σχολείο. 
Γιατί δταν ό καθένας έκεί μάθει νά μήν 
άσχολεΐται μέ κάτι, μή νομίσεις δτι στή 
ζωή του θά τοΰ έρθει μιά έπιφοίτηση καί 
θ’ άρχίσει νά διαβάζει βιβλία. Αύτά μό
νο στά θρησκευτικά γίνονται.

Θά μοΰ πεις, ίσως στό δρόμο του 
βρεθεί κάτι πού νά τοΰ κινήσει τό ένδια
φέρον. Εντάξει. Όμως δέ θά είναι άπό 
μιά δική του συγκρότηση.

Φώφη Λαζάρου
Έγώ πάντως δέχομαι δτι μέσα άπό τά 
νεοελληνικά θά μπορέσουμε νά διαβά-
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σουμε λογοτεχνία. Νομίζω δτι σ ’ αύτό 
συμφωνοΰμε.

Σωτήρης Μαραβελής
’Ακριβώς. Αύτός πρέπει νά ’ναι, σ ’ ένα 
μεγάλο βαθμό, καί ό σκοπός τοΰ μαθή
ματος. Νά σκοπεύει στήν άφύπνιση, στό 
ένδιαφέρον γιά τή λογοτεχνία καί γενι
κότερα στήν άνάπτυξη τής προσωπικό
τητας.

Ευδοξία Κατσικογιάννη
Έγώ νομίζω δτι δέν είναι μόνο τό 
ένδιαφέρον γιά τή λογοτεχνία δπως τό 
λέμε άλλά ό διάλογος, ή διαλεκτική πού 
τό ίδιο τό μάθημα πρέπει νά καλλιεργή
σει γιατί βασανιστικά, πιστεύω, μας λεί
πει. Ό  καθένας πρέπει νά λέει τή γνώμη 
του, ν’ άντικρούει τόν άλλο. Νά ψάξει 
μέσα του νά δεϊ τί πιστεύει. Ύπάρχουν 
άτομα πού δέν έπιστρέφουν στόν έαυτό 
τους. Έτσι δύσκολα μποροΰν νά μιλή
σουν, νά σκεφτοΰν. Κι δμως μέ τό διά
λογο ό καθένας βάζει κάτω σκέψεις, 
ιδέες κι έμπειρίες. Μέ τήν παράθεση καί 
τήν άντιπαράθεση έρχεται ή κρίση.

Ή  ρίζα λοιπόν τοΰ κακοΰ στά σχο
λεία είναι ή έλλειψη διαλόγου. Δέν 
μποροΰμε νά συζητήσουμε. Κι αύτό έπε- 
κτείνεται καί στήν κοινωνική μας ζωή. 
Ό ταν έρχεται στιγμή ν’ άναλάβουμε κά
ποιες εύθύνες δέν μποροΰμε στοιχειωδώς 
νά κουβεντιάσουμε. Μόνο όμιλητές υ
πάρχουν, δχι άκροατές. Δέ μαθαίνουμε 
ν’ άκοΰμε. Νομίζω λοιπόν δτι μιά δχι 
τυποποιημένη διδασκαλία τών νεοελλη
νικών θά συμβάλει θετικά στό σημείο 
αύτό.

Σωτήρης Μαραβελής
Αύτό κι έγώ έννοοΰσα δταν μίλησα γιά 
άνάπτυξη τής προσωπικότητας. Καί γιά 
νά συμπληρώσω, πιστεύω δτι μέ τό διά
λογο κορυφώνεται άπό τή μιά ή κριτική 
συμπεριφορά μας καί άπό τήν άλλη ένα 
ήθος πού άντιστέκεται σέ δασκαλι
σμούς, μόδες ή περιοδικές ύπερβολές. 
Στοιχεία πού πρέπει νά ύπογραμμιστοΰν 
στή διάρκεια τοΰ μαθήματος. Άλλά έ
τσι δπως κάνουμε τή λογοτεχνία μόνο 
σάν άνάγνωση έγκυκλοπαίδειας ή λεξι- 
κοΰ μποροΰμε νά τή χαρακτηρίσουμε.

Κατερίνα Νίκα (Α' Λυκείου)
Σέ δλα δσα είπατε θά πρόσθετα καί τήν 
έλλειψη κάποιων θεωρητικών κειμένων 
ή βιβλίων. Τό λέω αύτό έπειδή τό νά 
πηδήσουμε άπό τόν Άκριτικό Κύκλο ή 
τόν Πορφύρα στόν Σαχτούρη ή στόν 
Καροΰζο πού είχε τό βιβλίο τής Γ ' 
Γυμνασίου δέν είναι μιά εύκολη ύπόθε- 
ση. Λείπει, μέ λίγα λόγια, ένας συνδετι
κός κρίκος, κάποιο βοήθημα πού θά μας 
δώσει νά καταλάβουμε τίς διαφορές τής 
παλιάς άπό τή σύγχρονη ποίηση ώστε 
τό μάθημα νά μήν είναι ώρα άνεκδότων 
ή διαλείμματος.

Φώφη Λαζάρου
Καί τά βιβλία νά ήταν δπως είναι τώρα, 
καλά ή άσχημα, νομίζω δτι έάν οί καθη
γητές είχαν μιά διαφορετική νοοτροπία 
θά ύπήρχαν λύσεις στό πρόβλημα.

Σωτήρης Μαραβελής
Ναί, άλλά πώς θά γίνουν οί καθηγητές 
διαφορετικοί; Δέν θά γίνουν καί αύτοί 
άπό μόνοι τους.

Φώφη Λαζάρου
Ώραία. Άλλά γιά νά γίνουν οί καθηγη
τές διαφορετικοί πρέπει σαφώς ν’ άλλά- 
ξει ό έκπαιδευτικός μηχανισμός.

Σωτήρης Μαραβελής
Συνεπώς χρειάζεται θεραπεία ένός άρρω
στου μηχανισμού πού πληρώνει καί ή 
δική μας γενιά άκόμα.

Ευδοξία Κατσικογιάννη
Σέ κάποια φάση οί καθηγητές Ισχυρίζο
νται δτι φταίνε τά παιδιά. Π.χ. μιά 
καθηγήτριά μου έφερε νά μάς διαβάσει 
στήν ώρα τών νεοελληνικών Μακρυ-

γιάννη. Μέσα άπό τήν τάξη παρακολου- 
θοΰσαν δυό - τρεις. Μόλις άντιλήφθηκε 
τήν κατάσταση έθεσε ώς έξής τό θέμα: 
έγώ θέλω, έσεΐς δέ θέλετε, συνεπώς στα
ματά ή συνεργασία μας. Νομίζω ότι ή 
λύση μπορεί νά βρεθεί άπό τίς άλλαγές 
πού πρέπει νά γίνουν στό εκπαιδευτικό 
σύστημα. Γιατί, άν στά παιδιά δοθοΰν τά 
κατάλληλα έρεθίσματα, ώστε νά ξεφύ- 
γουν, δπως είπε ό Σωτήρης, άπό μιά 
τυπική, άρρωστημένη κατάσταση, τότε 
δημιουργεί μιά τρομερή, μοναδική εύ- 
καιρία τό μάθημα τών νεοελληνικών γιά 
έπικοινωνία καί άναζήτηση πού κάποιος 
δέν μπορεί νά τίς βρει μέσα του έπειδή 
ίσως δέν έχει τίς δυνατότητες. Έ χει τίς 
άπορίες, έχει τίς άμφιβολίες άλλά δέν 
μπορεί μόνος του νά τίς κουβεντιάσει. 
Έ χει άνάγκη καί άπό τούς άλλους.

Πιστεύω λοιπόν δτι άν αύτό δέ γίνει 
στό μάθημα, στό σχολείο, δέν πρόκειται 
νά γίνει ποτέ στή ζωή του. Μόνο σ ’ ένα 
θαΰμα μπορεί άπό έκεί κι έπειτα νά 
έλπίζει.

Κατερίνα Νίκα
Συμφωνώ μαζί σου, μόνο πού αύτή ή 
έλλειψη έπικοινωνίας δέν έντοπίζεται 
άποκλειστικά άνάμεσα στά παιδιά άλλά 
καί άνάμεσα στούς καθηγητές μέ τούς 
μαθητές. Καί γίνεται άκόμα πιό φανερή 
σ’ ένα μάθημα, δπως είναι ή λογοτεχνία, 
πού κάθε άλλο παρά αύτό έπιζητεί.

Κώστας Γουλιάμος
Ά ν κρίνω δσα διατυπώσατε καί προσθέ
σω τίς έμπειρίες πού είχα πρίν δέκα 
χρόνια σάν μαθητής, τά σχολεία μαστί
ζονται δχι μόνο άπό τήν έλλειψη ούσια- 
στικοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήματος άλλά 
καί άπό τήν έλλειψη βιβλίων θεωρητι
κών γιά τή λογοτεχνία δπως έπισήμανε 
ή Κατερίνα καί, θά πρόσθετα, κειμένων 
αισθητικής. Γνωρίζω δτι μετά τή δικτα
τορία έγιναν προσπάθειες καί στά βι
βλία πέρασαν ποιητές μεταπολεμικοί, 
σύγχρονοι, κάπως δύσκολοι δχι μόνο 
στούς μαθητές άλλά καί στούς καθηγη
τές. Όμως δέν γνωρίζω ποιό άκριβώς 
έπίσημο σύστημα υιοθετήθηκε. Μέ 
ποιόν δηλαδή τρόπο ή μέθοδο έκπαιδευ- 
τική γίνεται σαφής, σέ βαθμό άφομοίω
σης, ή άντιδιαστολή λ.χ. τής παλαιας 
άπό τή νέα ποίηση.

Κι άκόμα μέ ποιόν άκριβώς τρόπο, κι 
άν γίνεται κάτι τέτοιο, καταδεικνύονται 
έπαναστατικές θέσεις, τάσεις, ειτε έκ- 
φραστικές ή αισθητικές είτε Ιδεολογι
κές, πού ήρθαν σέ ρήξη μέ τήν ιδεολο
γία μιάς άρχουσας τάξης πού, άναμφι- 
σβήτητα, άναπαραγόταν μέσα άπό τόν 
ίσχύοντα έκπαιδευτικό μηχανισμό.

Αύτά έπειδή πιστεύω δτι ένας πλα
σματικός, παθητικός τρόπος διδασκα
λίας, άπόρροια τοΰ δλου συστήματος, 
δίνει άποτελέσματα άνάλογα, πού φυσι
κά άπωθοΰν τό μαθητή άπό τό μάθημα 
καί τήν άνάγνωση. Ή  κάνω λάθος;

Ευδοξία Κατσικογιάννη
Ά ν  κρίνω άπ’ δσα μοΰ δόθηκαν, εϊτε 
άπό τήν παλιά ποίηση είτε άπό τή 
σύγχρονη, πιστεύω δτι δόθηκαν στερεό
τυπα. Δηλαδή έπιμένουν σ’ έξωτερικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα· π.χ. στό 
Σεφέρη κυριαρχεί ή λέξη άγαλμα. Μέ 
λίγα λόγια χαρακτηρίζουν τόν κάθε συγ
γραφέα, χωρίς δμως νά έξετάζουν πώς 
πέρασε άπό τή ρίμα στόν έλεύθερο στί
χο, άπό τό α στό β θέμα. Ποιές κοινωνι
κές συνθήκες έπέβαλαν τίς συγκεκριμέ
νες διασπάσεις μορφής.

Σωτήρης Μαραβελής
Γιά δλους αύτούς τούς λόγους θά ήταν 
θετικό νά ύπήρχε ένα βιβλίο θεωρίας, 
δπως πρόσεξε καί ή Κατερίνα, πού θά 
έδειχνε πώς διάφορα κοινωνικά γεγονό
τα έπέδρασαν δχι μόνο στό θέμα άλλά 
καί στόν τρόπο γραφής κάποιου ποιητή 
ή πεζογράφου. Ποιά ρεύματα έξω άπό 
τήν Ελλάδα έπηρέασαν τούς δικούς μας 
συγγραφείς. Γενικά θά είναι ένα βιβλίο 
χωρίς προκαταλήψεις, πού θά δείχνει

πώς έξελίχθηκε στόν τόπο μας δλο αύτό 
τό φαινόμενο τής λογοτεχνίας. Μόνο 
έτσι θά έχουμε κάποια όλοκληρωμένη 
είκόνα μέσα μας. Διαφορετικά, δ,τι 
παίρνουμε, γεγονός πού γίνεται τώρα, 
είναι λανθασμένες άντιλήψεις καί εικό
νες γιά πρόσωπα καί κείμενα.

Ευδοξία Κατσικογιάννη
Θά πρότεινα κάτι άκόμα. Τό μάθημα τών 
νεοελληνικών νά πλαισιωθεί μέ μερικά 
άλλα μαθήματα, δπως ιστορία τής γλώσ
σας, ζητήματα αισθητικής πού έθιξε ό 
Κώστας, ώστε νά μποροΰμε νά κρίνουμε, 
νά συγκρίνουμε τά έργα, άκόμα καί νά 
τ ’ άπορρίπτουμε μέσα άπό σωστές καί 
δχι έπιπόλαιες διαδικασίες.

Κατερίνα Νίκα
Άκόμα καί τό βιβλίο ένός συγγραφέα 
πού ήταν σταθμός δχι μόνο στήν έποχή 
του άλλά καί σήμερα, θά μπορούσαμε νά 
διδαχθούμε στά πλαίσια τοΰ μαθήματος.

Σωτήρης Μαραβελής
Ό λοι μας, νομίζω, καταλαβαίνουμε δτι 
αύτές οί προτάσεις άπαιτοΰν ένα νεωτε- 
ρικό τρόπο διδασκαλίας. Άλλά κι έτσι 
δπως έχουν τά πράγματα, χωρίς τήν 
ύλοποίηση τών παραπάνω προτάσεων, 
χρειάζεται πάλι μιά μέθοδος, άπό πλευ
ράς καθηγητών, πού δέ θά σταματά σ ’ έ
ξωτερικές, ρηχές άναλύσεις τών συγγρα
φέων. Γεγονός πού συνέχεια παρατηρεί- 
ται, έπειδή έλάχιστοι διάβαζαν λογοτε
χνία σάν μαθητές ή φοιτητές καί τόίδιο 
κάνουν καί σήμερα. Δέ διαβάζουν, δέ 
γνωρίζουν κι αύτό μεταδίδουν.

Κώστας Γουλιάμος
Δηλαδή σ’ έλάχιστες περιπτώσεις ό κα
θηγητής βρίσκεται μέσα στό λογοτέχνη. 
Στήν πλειοψηφία τους οί καθηγητές ά- 
δρανοποιοΰν έρεθισμούς ή ένδιαφέροντα 
τών μαθητών. Μήπως δμως ύπάρχουν 
καί άλλοι λόγοι, άν παραβλέψουμε τήν 
έλλειψη έξοικοίωσής τους μέ τή λογοτε
χνία, πού τούς άναστέλλουν τήν δποια 
καλή πρόθεση ή διάθεση γιά ένα ουσια
στικό μάθημα;

Ευδοξία Κατσικογιάννη
Καταρχήν νομίζω δτι πρέπει νά λείψει 
αύτό τό φαινόμενο δπου ένας φιλόλογος 
διδάσκει καί άρχαΐα καί νέα καί ιστορία 
καί έκθεση καί λατινικά. Σέ κανένα 
πολιτισμένο κράτος δέ γίνεται αύτό. 
Χρειάζεται λοιπόν μιά έξειδίκευση. Αύ
τός πού θά μάς κάνει νεοελληνικά, αύ
τόν τόν τομέα θά έχει σπουδάσει. Δέ θά 
είναι λίγο άπ’ δλα. Γιατί έτσι άναπαρά- 
γεται ή ήμιμάθεια. Καί οί προθέσεις, 
δσο καλές κι άν είναι, δέν άποδίδουν τό 
ζητούμενο.

Φώφη Λαζάρου
Ό  καθηγητής μπορεί νά έχει νά πει 
πολλά πράγματα. Έχουμε συγκεκριμένα 
παραδείγματα. Όμως δέν τό κάνει έπει- 
δή τό σύστημα λειτουργεί σάν τροχοπέ
δη. Φοβάται νά τά πει έπειδή δλος αύτός 
ό έκπαιδευτικός μηχανισμός τόν κτυπά. 
Υπάρχει δηλαδή φόβος. Δέν μπορεί νά 
μιλήσει άνοικτά κι άνετα. Θά ρωτηθεί 
καί θ’ άπαντήσει ή μέ ύπονοούμενα ή 
σταμάτώντας κάθε έπέκταση. Καί νομί
ζω δτι αύτά τά θέματα πού γιά διάφο
ρους λόγους σκοπιμότητας δέ λέγονται, 
αύτά άκριβώς έμείς θέλουμε νά μάθουμε. 
Γιατί κάπου έκεί βρίσκονται καί οί 
άνησυχίες μας. Έγώ λίγους ξέρω πού 
παραβιάζουν τούς συντηρητικούς μηχα
νισμούς καί μ’ αύτούς μπορεί νά έπικοι- 
νωνεί όλόκληρη ή αίθουσα. Δέ σέ υπνω
τίζουν. Σοΰ προτείνουν βιβλία, περιοδι
κά καί γενικά κείμενα παράλληλα τής 
λογοτεχνίας, τά όποια άνεβάζουν τό έν
διαφέρον καί τήν άνησυχία.

Σωτήρης Μαραβελής
Ό ,τι κάνουν λίγοι καθηγητές θά μπο
ροΰσε νά τό κάνει τό ύπουργείο. Νά 
έπιλέξει δηλαδή δυό-τρία καλά λογοτε
χνικά περιοδικά καί στή συνέχεια νά 
υποδείξει τήν προαιρετική άγορά τους 
άπό τούς μαθητές. Τό ίδιο έπίσης μπορεί 
νά γίνει καί μέ βιβλία. Έκτός καί άν 
ύλοποιηθεί ή ιδέα γιά τή συγκρότηση 
βιβλιοθηκών, όπότε καί λύνονται άρκε- 
τά πράγματα.
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Ό  Άντόρνο
γιά τή σύγχρονη άστική κοινωνία

(Ά πό τή μεταφυσική στήν 
αρνητική διαλεκτική)

Ό  Louis Althusser σ’ ενα άρθρο του1 
έπισημαίνει ώς βασικό χαρακτηριστικό 
τής κλασικής φιλοσοφίας τό δτι «ή 
γνώση ένός πραγματικού Αντικειμένου 
πέρνα δχι άπό τήν άμεση έπαφή μέ τό 
συγκεκριμένο, άλλά έξαρτάται άπό τήν 
παραγωγή τής έννοιας τοΰ έν λόγω Αντι
κειμένου (μέ τήν έννοια τοΰ άντικειμέ- 
νου γνώσης) ώς άπόλυτη προϋπόθεση 
γιά τή θεωρητική του δυνατότητα». Καί 
ό Georg Lukacs τονίζει ώς βασικό γνώ
ρισμα τής σύγχρονης καπιταλιστικής 
κοινωνίας τό δτι «ή πραγματικότητα, 
πού ό ίδιος ό άνθρωπος "έφτιαξε” (ώς 
τάξη) παρουσιάζεται μπροστά του σά 
μιά φύση τής όποιας ή ούσία τοϋ είναι 
ξένη»2. Άνάμεσα στή γνωσιοθεωρητική 
διαπίστωση τοΰ Althusser πού άναφέρε- 
ται στή σχέση σκέψης καί Είναι καί 
στήν κοινωνιολογική παρατήρηση τοΰ 
Lukacs, ή όποία ΰπαινίσσεται τό φαινό
μενο τής πραγμοποιημένης συνείδησης, 
ύφίσταται ένας διαλεκτικός συσχετι
σμός, τόν όποιο έπιχειρεΐ νά διελευκά- 
νει ό Theodor Adorno στό βιβλίο του 
’Αρνητική Διαλεκτική (Negative Dialektik, 
1966).

Αντικείμενο τής 'Αρνητικής Διαλεκτικής 
δέν είναι ή σχέση άνάμεσα στή φιλοσο
φική σκέψη καί τήν κοινωνική πραγμα
τικότητα γενικά, άλλά ή σχέση άνάμεσα 
στό μεταφυσικώς σκέπτεσθαι, τό όποιο 
ώς δομικό στοιχείο μιάς έργαλειακής 
όρθολογικότητας μεταμορφώνει τό 
«δλο» σέ «άληθές» καί τήν άστική κοι
νωνία, τής όποιας συστατικό στοιχείο 
είναι ή άνταλλαγή. Ή  ’Αρνητική Διαλε
κτική  έξετάζει, σέ κοινή φιλοσοφική 
γλώσσα, τό πρόβλημα τοΰ μεταφυσικού 
σκέπτεσθαι, τό όποιο είναι τό άντικείμε- 
νο τής Φαινομενολογίας τοΰ πνεύματος 
(1807) τοΰ Hegel καί τό πρόβλημα τής 
κριτικής τής άστικής κοινωνίας, πού 
είναι τό άντικείμενο τοΰ έργου τοϋ Marx 
καί ιδιαίτερα τοΰ βιβλίου του: Κριτική  
τής πολιτικής οίκονομίας (1859). Διαβάζο
ντας κανείς τήν 'Αρνητική Διαλεκτική  ώς 
συμπλήρωση καί προέκταση τής Φαινο
μενολογίας τοΰ πνεύματος, μέ έπιστημονο- 
λογική βάση τήν Κριτική τής πολιτικής  
οίκονομίας, άν δέν άντιληφθεΐ δτι είναι 
δυνατό νά υποκατασταθεί ή μακροανά
λυση τής άστικής κοινωνίας άπό τή 
μικροανάλυση τοΰ μεταφυσικώς σκέπτε
σθαι, σίγουρα θά διαπιστώσει δτι ή ϊδια 
ή σκέψη τοϋ Adorno συνιστά ένα σταθε
ρό βήμα προόδου στήν περιοχή τής 
γνωσιοθεωρίας ώς κοινωνικής θεωρίας.

Ή  ύποκατάσταση τής κοινωνικής θεω
ρίας άπό τήν άνάλυση καί τήν κριτική 
τών μηχανισμών τής γνώσης καί τοΰ 
πνεύματος δέν είναι αύθαίρετη, στό βαθ
μό πού ή μετάβαση στίς κοινωνικές 
κατηγορίες είναι δυνατή «μόνο μέσω 
τής άποκρυπτογραφήσεως τοϋ περιεχο
μένου άλήθειας τών φιλοσοφικών κατη
γοριών»3, οΰτε ξένη πρός τή φιλοσοφι
κή παράδοση, άφοΰ στήν ιστορία τής 
φιλοσοφίας ύπάρχουν φιλόσοφοι, οί ό
ποιοι υίοθετοΰν τέτοιου είδους μετασχη
ματισμούς. Γιά παράδειγμα ό Fichte έρ- 
μηνεύει τόν Kant μέ ήθικές κατηγορίες
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Θεόδωρος Γεωργίου

Στή σκέψη τοΰ Adorno ή άφηρημένη 
ύποκειμενικότητα, ή γνωστική σχέση 
ύποκείμενο - άντικείμενο, ή άρχή τής 
ταυτότητας, ή άρχή τής άνταλλαγής 
είναι πράγματα, τά όποία συνδέονται 
μεταξύ τους μέσω όντολογικών καί γενε
σιουργών σχέσεων. « Ή  άρχή τής ά
νταλλαγής έχει μιά άρχέγονη συγγένεια 
μέ τήν άρχή τής ταυτότητας. Στήν ά
νταλλαγή βρίσκει ή τελευταία τό κοινω
νικό της πρότυπο...»4. Όπως ή άρχή τής 
ταυτότητας μετατρέπει τό πράγμα σέ 
έννοιολογικό άντικείμενο καί συλλαμ
βάνει μόνο τήν έννοιολογική πλευρά 
τοΰ πράγματος, έκεϊνο δηλ. τό τμήμα 
τοϋ πράγματος, τό όποιο μπορεί νά συλ- 
λάβει μέ έννοιες ό άνθρώπινος νοΰς, 
έτσι καί ή άρχή τής άνταλλαγής μετα
τρέπει τό προϊόν σέ έμπόρευμα καί έπι- 
βάλλει ώς άποκλειστικό γνώρισμα τοΰ 
έμπορεύματος πιά τήν τιμή του στήν 
άγορά. Ή  συνύφανση τοΰ μεταφυσικώς 
σκέπτεσθαι μέ τήν άστική κοινωνία γί
νεται περισσότερο σαφής, άν σκεφθεί 
κανείς ότι τό άστικό γνωστικό υττοκείμε- 
νο καί ό άτομικός ιδιοκτήτης συγκε
ντρώνονται ώς ιδιαίτερα γνωρίσματα

σ τ ό  π ρ ό σ ω π ο  τ ο ϋ  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο υ  ά τ ό μ ο υ  
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κ ο ιν ω ν ία  σ τ ό  β ιβ λ ίο ,  τ ο υ :  Διαλεκτική τοΰ 
Διαφίοτιομοΰ (Dialektik der Aufklarung, 
1947), τ ό  ό π ο ίο  έ γ ρ α ψ ε  ά π ό  κ ο ιν ο ΰ  μ έ  

τ ό ν  H o r k h e im e r .  Τ ό  έ ρ γ ο  α ύ τ ό  σ υ μ π λ η -

νωνίας:
1. ή έξαφάνιση τής διάκρισης μεταξύ 
γενικού καί ειδικού, μεταξύ έννοιας καί 
πράγματος καί ή πλήρης έπικράτηση 
τοΰ γενικού. Απόληξη τής σταδιακής 
αύτής έξαφάνισης ύπήρξε τό Auschitz5. 
'Ένα παρόμοιο φαινόμενο επισημαίνει 
καί ό Lukdcs μιλώντας γιά ένα καθολικό 
καπιταλιστικό μετασχηματισμό τής κοι
νωνίας. Σέ μιά τέτοια κοινωνία έπικρα- 
τεΐ ό καπιταλισμός καί δχι οί καπιταλι
στές.
2. ή σύγχρονη άστική κοινωνία είναι 
άνταγωνιστική καί άνταλλακτική, δηλ. 
τό κοινωνικό δλο στήν άστική κοινωνία 
συγκροτείται μέσω τοϋ άνταγωνισμοΰ 
τών έπιμέρους στοιχείων πού τό συναπο- 
τελοΰν. Στόν άνταγωνισμό αύτό, ό ό
ποιος άποτελεΐ δομικό στοιχείο τής οι
κονομικής όργάνωσης τής άστικής κοι
νωνίας, όφείλεται τό χάσμα άνάμεσα 
στό άτομο καί τήν κοινωνία. Τοΰτο τό 
χάσμα στήν άστική κοινωνία άποκτά 
μιά θεσμική ιδιομορφία καί καθιερώνε
ται μέσω τοΰ γνωστικοΰ μηχανισμοΰ τής

παραδοσιακής φιλοσοφικής σκέψης, 
στό βαθμό πού τά ύποκείμενα τής άστι
κής κοινωνίας δέν είναι παρά άποδέκτες, 
μέ μειωμένες ικανότητες άντιστάσεως, 
γενικών, άφηρημένων καί αιώνιων άρ- 
χών, οί όποιες άπορρέουν άπό ήδη ύφι- 
στάμενους θεσμούς πού ένσαρκώνουν τό 
άνταγωνιστικό κοινωνικό δλο. Τό άτομο 
τής άστικής κοινωνίας άγωνίζεται νά 
διαφυλάξει τήν «αύτονομία» του, νά 
διευρύνει τίς δυνατότητες «αύτοκαθορι- 
σμοΰ» του ή άκόμη νά κατοχυρώσει 
τόσο άπό ήθική δσο καί άπό νομική

ζουν τήν άξία τοΰ άτόμου—. Ώστοσο 
δμως ό άγώνας αύτός, πού καθοδηγείται 
άπό τόν λόγο, θά μετατραπεί σέ μιά 
δονκιχωτική προσπάθεια: οί θεσμοί ένα
ντίον τών όποιων στρέφεται έχουν άπο- 
κτήσει ένα συμβολικό καί φαντασιακό 
περιεχόμενο· έτσι ή καταπολέμησή τους 
είναι άρνηση τής ίδιας τής ύποκειμενι- 
κότητας τοΰ άτόμου, τό όποιο ύφίσταται 
μόνο ώς προέκταση τούτων τών θεσμών. 
Ή  άναζήτηση τής άτομικότητας είναι 
μιά μάταιη προσπάθεια, γιατί ή ίδια ή 
άτομικότητα στήν άστική κοινωνία εί
ναι ψευδαίσθηση. Ό  άστός άποκτά συ
νείδηση αύτοΰ τοΰ πράγματος μόνο σέ 
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, στίς 
νευρώσεις, οί όποιες ώς τέτοιες είναι 
μέθοδοι άναζήτησης τής χαμένης άτομι
κότητας.

Κατά τόν Adorno τήν εύθύνη γιά τήν 
κατάσταση τής χαμένης υποκειμενικό
τητας, τής πραγματοποίησης τοΰ «έργα- 
λειακοϋ λόγου», τής «μονοδιάστασης 
όρθολογικότητας», φέρει τό φιλοσοφι- 
κώς σκέπτεσθαι τής άστικής κοινωνίας, 
πού δέν είναι άλλο άπό τό μεταφυσικώς 
σκέπτεσθαι. Πρόκειται γιά έκεϊνο τόν 
τύπο φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, πού έχει 
τήν καταγωγή του στούς προσωκρατι- 
κούς καί στή νεότερη έποχή γνωρίζει 
τήν πλήρη άνάπτυξή του στή φιλοσοφία 
τής ταυτότητας τοΰ Hegel καί στή θεμε
λιώδη όντολογία τοΰ Heidegger. Ή  πλή
ρης έπικράτηση τοϋ μεταφυσικώς σκέ
πτεσθαι καί ή ταύτιση τής φιλοσοφίας 
μέ τή μεταφυσική, «μέ τή θεωρητική 
έπιστήμη τών πρώτων άρχών καί αι
τιών»6, πού άσχολείται μέ τή θεώρηση 
τοϋ δντος στήν έκταση πού είναι δν7, 
κατά τόν άριστοτελικό όρισμό είναι οί 
βασικές αιτίες τής σημερινής κατάστα
σης τής άστικής κοινωνίας. Ό  Adorno 
πιστεύει, δτι προϋπόθεση γιά τό μετα
σχηματισμό τής άστικής κοινωνίας σέ 
όρθολογική κοινωνία καί γιά τή διαμόρ
φωση μιάς λογικής καί άνθρώπινης μορ
φής ζωής είναι ό μετασχηματισμός τοΰ 
φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι, ό μετασχημα
τισμός τής φιλοσοφίας άπό μεταφυσική 
σέ άρνητική διαλεκτική.

Ό  Adorno διατυπώνει τό φιλοσοφικό 
του πρόγραμμα, τό όποίο συνίσταται 
στήν καταστροφή τοΰ παραδοσιακοΰ 
γνωστικοΰ μοντέλου, πάνω στό όποιο 
στηρίζεται ή μεταφυσική καί τό φιλοσο
φικό του δραμα, πού είναι ή κατασκευή 
ένός καινούριου γνωστικοΰ μοντέλου

ρώνει τή μαρξική άνάλυση τής άστικής 
κοινωνίας, στό βαθμό πού ερευνά τό ιδιο 
άντικείμενο κάτω άπό τήν όπτική γωνία 
τοΰ πολιτισμού καί τής κουλτούρας. Γιά 
τόν Adorno δύο είναι τά βασικά χαρα
κτηριστικά τής σύγχρονης άστικής κοι-

άποψη τήν «άνθρώπινη άξιοπρέπεια» 
του —πρόκειται γιά έννοιες πού τονί-
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καί ένός καινούριου τύπου φιλοσοφικώς στικής σχέσης, άλλά καί μιά καινούρια
σκέπτεσθαι, έκείνου τής άρνητικής δια- σχέση τών έννοιών πρός τά πράγματα,
λεκτικής στό βιλβίο του 'Αρνητική Δια- Άκόμη ή αναγνώριση τής «προτεραιό-
λεκτική. Ή  φιλοσοφία σήμερα είναι
δυνατή μόνο ώς αρνητική διαλεκτική, 
δηλ. ώς «συνεπής συνείδηση τοΰ μή - 
ταυτόσημου»8. 'Η  άρνητική διαλεκτική 
είναι ή έπιστήμη τοΰ «μή - ταυτόση
μου», (Nichtidentisches), δηλ. έκείνης 
τής όψης τοΰ πραγματικοΰ πού δέν μπο
ρεί νά έκφρασθεί σέ έννοιες, τοΰ μερι
κού πού δέν μπορεί νά μεταμορφωθεί σέ 
παράσταση τοΰ γενικοΰ. Έτσι ή φιλο
σοφία άπό κατάφαση τοΰ γενικοΰ μετα- 
τρέπεται σέ κριτική καί άρνηση τοΰ 
γενικοΰ, σέ θεωρία τοΰ μερικοΰ, πού δέν 
έχει υποταχθεί άκόμη στό λόγο. Ή  
φιλοσοφική σκέψη ώς άρνητική διαλε
κτική δέν ύπαγορεύει τούς νόμους στήν 
πραγματικότητα, άλλά άντιθέτως ή ίδια 
ή πραγματικότητα μέσα άπό τήν αυθυ
παρξία της έπιβάλλει τή ριζική άναμόρ- 
φωση τών σχέσεων σκέψη καί Είναι , 
ύποκείμενο καί άντικείμενο.

Στήν παραδοσιακή γνωσιοθεωρία ή σχέ
ση: σκέψη καί Είναι χαρακτηρίζεται 
άπό τήν άρχή τής ταυτότητας, σύμφωνα 
μέ τήν όποία ή σκέψη είναι σέ θέση νά 
συλλάβει τήν όλότητα τοΰ πραγματικού 
ή είναι σύστοιχη μέ τό Είναι9. Ή  σχέση 
ύποκείμενο — άντικείμενο, ειδική έκ
φραση τής σχέσης: σκέψη καί Είναι 
χαρακτηρίζεται άπό τήν άρχή τής ύπο- 
κειμενικότητας, ή όποία άναγνωρίζει 
τόν κυρίαρχο ρόλο τοΰ ύποκειμένου. 
Ά πό τό συνδυασμό τών δύο αύτών άρ- 
χών προκύπτει ή άρχή τοΰ συστήματος.
Ή  γνώση πού θεμελιώνεται στή σχέση 
ταυτότητας άνάμεσα στή σκέψη καί τό 
Είναι διαμορφώνεται σέ σύστημα, τό 
όποιο όφείλεται στό γεγονός τής προτε
ραιότητας τοΰ ύποκειμένου άπέναντι 
στό άντικείμενο. Έ τσι ή παραδοσιακή 
γνωσιοθεωρία άντιμετωπίζει τό πρόβλη
μα τής γνώσης: 1. ώς πρόβλημα τής 
γνώσης έκείνου τοΰ πράγματος πού πα- 
ράγεται άπό τό ύποκείμενο καί 2. ώς 
πρόβλημα τής όρθολογικής γνώσης, 
δηλ. τής γνώσης πού παράγεται μέ βάση 
τό μεθοδολογικό μοντέλο τής σύγχρο
νης έπιστήμης.

Ό  Adorno εισάγει στή γνωσιοθεωρητι- 
κή προβληματική δύο βασικές καινοτο
μίες: 1. στή σχέση: σκέψη καί Είναι τήν 
άρχή τοΰ μή - ταυτόσημου10 καί 2. στή 
σχέση: ύποκείμενο - άντικείμενο τήν 
άρχή τής «προτεραιότητας τοΰ άντικει- 
μένου». Ή  παραδοσιακή γνωστική δια
δικασία πού στηρίζεται σέ άξονες δπως 
είναι ή ταυτότητα, ή υποκειμενικότητα 
καί τό σύστημα άντικαθίσταται άπό μιά 
καινούρια γνωστική διαδικασία, τής ό
ποιας κεντρικά χαρακτηριστικά είναι «ή 
προτεραιότητα τοΰ άντικειμένου» καί ή 
ΰπαρξη τοΰ «μή - ταυτόσημου». Ένώ 
στήν παραδοσιακή γνωσιοθεωρία ή γνω
στική σχέση είναι μιά ίεραρχική διαδι
κασία, στήν όποία ή ίδια ή σχέση καί τά 
μέρη πού συνδέονται μέσω αύτής τής 
σχέσης άποτελοΰν ένα σύνολο άρθρωμέ- 
νο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε νά κυριαρ- 
χοΰν σ ’ αύτό ή ταυτότητα, ή ύποκειμενι- 
κότητα καί τό σύστημα, στήν άρνητική 
διαλεκτική άναγνωρίζεται ή «προτε
ραιότητα τοΰ άντικειμένου». Τό άντικεί- 
μενο άπελευθερώνεται άπό τήν ιδιοκτη
σιακή έξουσία τοΰ ύποκειμένου καί κα
τακτά στή γνωστική σχέση μιά θέση 
τέτοια, ή όποία τοΰ έξασφαλίζει ένα 
καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής 
γνώσης, χωρίς νά άντιστρέφονται οί 
ίεραρχικές σχέσεις στό έσωτερικό τής 
γνωστικής διαδικασίας. Το αντικείμενο 
στό γνωστικό μοντέλο, πού προτείνει ή 
άρνητική διαλεκτική, δέν είναι πιά δια
νοητικό προϊόν ουτε και ένα καθαρό 
έμπειρικό δεδομένο. Είναι τό πράγμα 
στή διαφοροποιημένη έκδοχή του ώς 
ύπαρκτή δυνατότητα ένός μή έννοιολο- 
γικοΰ μετασχηματισμού. Τελικά ή «προ
τεραιότητα τοΰ άντικειμένου», δέν είναι 
μόνο ένας καινούριος τρόπος οργάνω
σης τών μερών στό έσωτερικό τής γνω-

τητας τοΰ άντικειμένου» σημαίνει ένί- 
σχυση τής έγγένειας τής σχέσης ύποκεί
μενο - άντικείμενο. Ώ ς έγγένεια νοείται 
τό σύνολο τών καταστάσεων σχέσεων 
καί έπιδράσεων πού συγκροτούν τή δυ
νατότητα τής έμπειρίας· ή έγγένεια είναι 
μέ άλλα λόγια μιά όντολογική άρθρωση 
τής ύποκειμενικότητας (έμπειρία) μέ τήν 
άντικειμενικότητα (τό σύνολο τών άντι- 
κειμένων).

Ή  δεύτερη γνωσιοθεωρητική καινοτο
μία τοΰ Adorno είναι τό «μή - ταυτόση
μο», δηλ. «ή ιδιαίτερη ταυτότητα τοΰ 
πράγματος άπέναντι στή διαδικασία τής 
ταύτισής του»12. Γιά τήν κλασική φιλο
σοφία ή σκέψη είναι ένας μηχανισμός 
ταύτισης τοΰ περιεχομένου της μέ τό 
άντικείμενο της. «'Η σκέψη», γράφει ό 
Adorno, «ώθεΐ μιά έννοιολογική τάξη 
μπροστά σ’ αύτό πού ή ίδια θέλει νά 
συλλάβει». Αγνοεί τούς πραγματικούς 
άνταγωνισμούς, τίς πραγματικές άντιφά- 
σεις πού ύπάρχουν στό πραγματικό· μο
ναδική της φροντίδα είναι ή ύπαγωγή 
τών πιό έτερόκλιτων καί άνομοιογενών

ναι άρκετά άρνητική14. Ή  έγελιανή ά
ποψη περί ολότητας έκλαμβάνει ώς ταυ
τότητα μιά όποιαδήποτε δψη τοΰ πράγ
ματος, ή όποία βρήκε τήν έκφρασή της 
σέ έννοιολογική παράσταση. Αύτό ση
μαίνει, δτι ή γνωστική συνείδηση καθο-. 
ρίζει ή ’ίδια τήν έννοιολογική παράστα
ση τού πράγματος, έπιλέγει ή ίδια ποιά 
δψη τοΰ πράγματος θά έκφρασθεί μέσω 
έννοιών. Άκριβώς ένας τέτοιος μηχανι
σμός ταυτότητας ύποδηλώνει τήν ύπαρ
ξη τοΰ «μή — ταυτόσημου», έκείνης 
δηλ. τής δψης τοΰ πράγματος πού δέν 
είναι δυνατό νά συλληφθεΐ μέσω έν- 
νοιών.

Ά ν  ή άρνητική διαλεκτική ώς άναγνώ- 
ριση τοΰ μή — ταυτόσημου θεωρεί, δτι 
ή γνώση αύτής τής δψης τοΰ πραγματι- 
κού δέν είναι δυνατή μέσω έννοιολογι- 
κών μηχανισμών, γεννιέται τό έρώτημα 
έάν ύπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης 
τής σκέψης σ’ αύτή τήν δψη τοΰ πραγ
ματικού. Ό  Adorno πιστεύει, δτι ένας 
τέτοιος τρόπος, ό όποιος έκφράζει στό 
έπίπεδο τής σκέψης τό μή - ταυτόσημο, 
είναι ή γλωσσική πρισματικότητα (Κοη- 
stellation)15. Τούτη ή πρισματικότητα 
συνδέει τή γνωστική δυνατότητα τοΰ

γλωσσική της έκφραση στόν δοκιμιακό 
λόγο. Ό  Adorno βλέπει στήν Αίσθητική 
θεωρία του (Asthetische Theorie) έργο πού 
δημοσιεύτηκε τό 1970, ένα χρόνο μετά 
τό θάνατό του, τό πρότυπο τόσο τής 
σκέψης τής άρνητικής διαλεκτικής δσο 
καί τοΰ δοκιμίου ώς γλωσικοΰ τρό
που αύτής τής σκέψης. Ή  αίσθητι
κή θεωρία ώς φιλοσοφική σκέψη πού 
έχει άπαλλαγεϊ άπό τήν τάση νά ά- 
ναζητεΐ τίς πρώτες άρχές, δέ διατυπώ
νει άξιολογικά συστήματα άνάλυσης καί 
έπεξεργασίας τοΰ έργου τέχνης. Ή  άλή- 
θεια τοΰ έργου τέχνης κρίνεται άπό τό 
«πράγμα» τό ίδιο.

Άπό τή συνοπτική αύτή άνάλυση τής 
'Αρνητικής Διαλεκτικής προκύπτει, δτι ή 
ριζοσπαστικότητα τής σκέψης τοΰ Α- 
domo δσον άφορά στό πρόβλημα τοΰ 
φιλοσοφικώς σκέπτεσθαι έγκειται στό 
έξής: 1. στή διαπίστωση, δτι ή μεταφυ
σική είναι πιά μιά τελειωμένη φιλοσο
φία, μιά φιλοσοφία πού γέννησε καί 
θεμελίωσε τόν κόσμο τής άστικής κοι
νωνίας· μιά φιλοσοφία τής όποιας τό 
τέλος, δηλ. ή έλευση μέχρι τοΰ σημείου 
πέρα άπό τό όποιο δέν μπορεί νά δοθεί 
συνέχεια, ύποδηλώνει καί τό τέλος τής 
άστικής κοινωνίας 2. στή διακήρυξη, 
δτι ή φιλοσοφία είναι δυνατή σήμερα 
μόνο ώς άρνητική διαλεκτική, καί ή 
φιλοσοφία ώς τέτοια, δηλ. ώς άναζήτη- 
ση καί άνακάλυψη τής έτερογένειας τοΰ 
πράγματος, είναι ένας μετασχηματισμός 
τής σχέσης: σκέψη καί Είναι- ένας γνω- 
σιοθεωρητικός μετασχηματισμός πού εί
ναι συνάμα καί μετασχηματισμός τής 
κοινωνίας μας.
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Ρούλα Κακλαμανάκη

Α π ό  τά  (ΑΔΕΣΠΟΤΑ Γ )

ι

Πολλές φορές ή καρέκλα, αύτή ή συνηθισμένη 
ή δική σου καρέκλα, σου μεταδίνει 'έναν πόνο 
στό σώμα. Αύτή τήν ίδια τή σκληρότητα τών 
υλικών της. Κι δμως τόσες φορές σέ κράτησε 
στοργικά καί σέ βόλεψε. Αύτή ή καρέκλα 
πού γιά χάρη της πρόδοσες 
Αχάριστη κι αύτή σάν τίς άλλες 
Τί θαυμαστό τ ί  θλιβερό καί τ ί παράδοξο 
ενα κορμί νά πονάει παντού καί μάλιστα πάνω 
στήν ίδια, τή δική του καρέκλα.

II

Ποτέ δέν μπόρεσα νά έξηγήσω τά χαρχαλέματα
τοϋ πάνω πατώματος. Σκάβουν άδέζια τό
παγωμένο τσιμέντο. Σχεδόν τυχαία
σχηματίζουν ρωγμές κάποτε Ανοίγματα κάποτε δρόμους
μυστηριώδες
ποτέ δέν μπόρεσα νά έξηγήσω καί τίς γκριμάτσες της
Κι δμως ήτανε δλα άπλά
έτσι άπλά καί τυχαία γίνονται τά θαύματα,
πού μέ υποδειγματική τάχα έπιμέλεια
κι Ακρίβεια, υφαίνουν τίς άπειρες στιγμές
τής Ανίας.

στοιχείων κάτω άπό μιά γενική έννοιο- 
λογική όλότητα. Γιά τόν Hegel ή έννοια 
τής όλότητας περιλαμβάνει τήν άρχή 
τής άρνητικότητας, σύμφωνα μέ τήν 
όποία τό κάθε πράγμα γιά νά είναι αύτό 
πού πραγματικά είναι, πρέπει νά γίνει 
δ,τι δέν είναι καί τήν άρχή τής ταυτότη
τας, σύμφωνα μέ τήν όποία τό κάθε 
πράγμα είναι ταυτόσημο μέ τήν ιδέα 
του, δηλ. τήν έννοια πού έκφράζει τήν 
ούσία του. Τούτη δμως ή άποψη περί 
όλότητας παραβλέπει τή σημασία καί τό 
ρόλο τής άρνησης στή διαδικασία τοΰ 
γίγνεσθαι· στόν Hegel ή άρνηση τής 
άρνησης συμπίπτει μέ τή θετικότητα, 
ένώ στόν Adorno ή άρνηση τής άρνη
σης δέν άκυρώνει τήν 'ίδια τήν άρνηση 
άλλά άντιθέτως άποδεικνύει δτι δέν εί-

ύποκειμένου μέ τήν ΰπαρξη τοΰ άντικει- 
μένου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ή οικείω
ση τοΰ άντικειμένου άπό τό ύποκείμενο 
δχι μόνο δέν είναι έννοιολογική έκφρα
ση, άλλά άντιθέτως είναι έκφραστική 
έπικοινωνία στό βιωματικό κόσμο τοΰ 
ύποκειμένου καί τοΰ άντικειμένου. Μέ 
άλλα λόγια ό κατάλληλος γλωσσικός 
τρόπος γιά νά έκφρασθεί μιά σκέψη πού 
άρνεΐται νά ταυτισθεΐ μέ τό πράγμα καί 
πού έπιδιώκει νά συλλάβει τό μή 
ταυτόσημο είναι τό δοκίμιο16. Οπως ή 
σκέψη τής μεταφυσικής , δηλ. ή σκέψη 
πού στηρίζεται στό μηχανισμό ταύτισης 
τοΰ περιεχομένου της μέ τό άντικείμενο 
της άνασυνθέτει τόν κόσμο μέσω τοΰ 
συστηματικοΰ λόγου, έτσι καί ή σκέψη 
τής άρνητικής διαλεκτικής βρίσκει τή
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Τό 
τζούκ - μτχό

Τοϋ Γιάννη Χρυσούλη

Κοσμάς Ξενάκης, Ναοί Θρησκείας 1946

(Δ υό  μ π ο γ ια τζ ή δ ες  πού βάφουν ένα δ ω μ ά τ ιο  ο 
Ν Τ ΙΝ Α Ρ Α Σ  δουλεύει σ π ά το υ λ α  —  τρ α γο υ δά ε ι τό  
« "Ε να ς  ά λή τη ς  π έθανε»  —  φω νή χοντρή , εκ φ ρ α σ τι
κή _  π ά ντα  θά ά ρ χ ίζε ι κάθε τρ α γο ύδ ι ά λλ ά ζοντά ς 
το  ξαφ νικά, σάν ένα π α ιχ ν ίδ ι — ό Μ Α Ν Ω Λ Η Σ  

δουλεύει π ινέλ ο ).

M A N . (Σ φ υ ρ ίζε ι ά κολουθώ ντα ς το  σκοπο τοϋ 
« 'Έ ν α ς  ά λ ή τη ς» ) — Έ  ρέ, κ ά τ ι τρ α γο ύ δ ια  π ο ύ  σοϋ 
γράφουν οί π α λ ιο ί λοιπον! Α θα να τα !... Ε ίχα ν  
μεράκι οί ά νθρω πο ι, τέρμ α! Β άζανε καί τη ν  ψυχη 

το υ ς  μέσα!

N T . (" Ο π ό τ ε  μ ιλά ει ο άλλος, θά έξακολουθεϊ τό  
τρ α γο ύ δ ι σέ χα μ η λ ότερ ους τόνους).

M A N . Π ρόσ εξε σ τ ίχο  φ ίλε μου! Φ ίνο π ρ α γμ α ! Κ αί 
ούσία, έ Ν τινά ρ α , δχ ι κουραφέξαλα! Έ ν α ς  ά λή τη ς, 
σοΰ λέει! ουτε ό άλφα, ουτε ό δεϊνα! Κ α τευθεία ν στό 
ψητό! (τό  μουρμουρίζει λ ίγο ) .

N T . ( ’Α λ λ ά ζε ι ξαφνικά  ά τμ όσ φ α ιρ α  — δουλεύει 
π ιό  γρ ή γο ρ α  τή  σ π ά το υ λ α  — π ιά ν ε ι « Τ α  μ α τό κ λ α 

δά σου λ ά μ π ουν» ).

M A N . (Μ ερ α κ λ ώ νετα ι) — Α ύ τό ς  είσαι! (ένθουσια- 
σμός). "Α σμα τώ ν  ά σ μ ά τω ν  ρέ Ν τιναρα! Ε χουνε 
γράψ ει ισ τορ ία  τ ά  μ ατόκλαδα! ξ έ ρ ε ις  έ; Τ ο  τ ρ α 
γ ο ύ δα γα  τή ς  γυνα ίκ α ς μου, δτα ν  ή μ α σ τα ν  στό 
ψηστήρι! 'Ω ρ α ίε ς  έπ ο χές  τ ό τ ε , μέ νόημα! Κ άθε 
βραδάκι έξ ω  ά π ’ τό  σ π ίτ ι  της! (τρ α γο υ δ ά ε ι). Τ ά  
μ α τόκ λα δά  σου λάμ πουν βρέ!! Μ ’ αύτό τήν έρ ιξα  νά 
ποΰμ ε! Μ εγά λ η  φάση τ ά  μ α τόκ λα δα !... Ρ έ  συ 
Ν τινά ρ α , γ ιά  π έ ς  ρέ θηρίο, καί κείνο το  άλλο μέ τή 

Μ αντουβάλα!

N T . ( ’Α ρ χ ίζ ε ι Τ ή  «Μ α ντουβά λα »).

M A N . (Π ολύ  ένθουσιασμένος) —  Γ ε ιά  σου Ν τινα - 
ρα τσ ίφ τη ! άηδόνι!

N T . (Ρ ίχ ν ε ι μ ιά  μ εγ α λ ο π ρ επ ή  κορώ να).

M A N . (Θ α υμ α σ μ ός) — Μ πράβο!

N T . (Σ υ ν εχ ίζε ι) .

M A N . —  Έ ,  λο ιπόν , στό  ξα νάπα ! Έ σ ύ  ά δ ικεΐσα ι 
δώ  μέσα! Μ ά  τό  Θ εό , έτσ ι; Ε ίσ α ι φωνή νά ποΰμε! 
χρυσό λ α ρ ύ γγ ι. Ν ά β γ ε ις  έσύ σέ κέντρο , νά τό  
κάνουν θερινό οί π ελ ά τες! Τ ό  λέω  καί το  υπογρ ά φ ω , 

άλίμονο!

N T . ( Γ ι ’ ά π ά ντη σ η  — Τ ή  «Φ ραγκοσυριανή»).

M A N . ( Ά φ ή ν ε ι  τό  π ινέλ ο  — ρίχνει μ ια  χορευτική  
β όλ τα ) —  ’Ό π α  της!! Μ ά τσ ο  τ ά  χ ιλ ιά ρ ικ α  γ ιά  
κονόμα Ν τινάρα! Π ρ ώ το  νούμερο θα ήσουν, να μ περ  
ούάν μέ τ* ονομα. Μ ου ’χουνε β γε ι κ α τ ι σ ουπ ια δες 
στό  κλαρί, κ ι έσένα σέ τρ ώ ε ι τό  μ εροκάμ ατο! ’ Ε  ρέ, 
λ ίγη  τύ χη  χρ ειά ζεσ α ι! Λ ιγο  σ π ρ ώ ξ ιμ ο  στην αρχη! 
τ ίπ ο τ ’ άλλο! Κ ά π ο ιο ς  νά σ ’ άκούσει δηλαδή! Νά 

κολλοϋσες κάπου!

N T . (Σ υ ν εχ ίζε ι Τ ή  «Φ ραγκοσυριανή» , κάνοντας 

έπ ίδ ε ιξη  τεχν ικ ή ς).

M A N . — Α ύτό  ’ναι ξέρεις! Ώ σ π ο υ  ν ά νο ίξεις το  
σ τόμ α  σου! Ά π α ξ  κι άκουστεϊ νότα , έληξε! Β ουβα- 
μάρα  θά π έσ ε ι στό άκροατήριο . Π ετύ χα μ ε  ράτσα, 
θά ποΰν! Θ ησαυρό ά νεκ τίμ η το !... Ν ά  σου χρή μα  
κ α τό π ι! Ν ά  σου δόξα , τηλεόραση! Ο ,τ ι τρ α β α ε ι η 
ψ υχούλα σου!... Έ  ρέ μ εγ α λ ε ία  Ν τινάρα! ουτε γ ε ιά  
θά μ α ς λές! οΰτε χα ίρετε!

N T . (ξ α φ ν ικ ά  
στό  γ ια λό» .

π ολύ  χαρούμενη  στροφή στό «Β αρκα

Π ο ιό ς τή  χάρη σου νά ποΰμε! Τ υχη  π ού  σέ 

π ερ ιμ ένει!

N T . (Σ υ ν εχ ίζ ε ι τ ίς  «Π όρτες»  μέ θεα τρ ικές κινή

σεις).

M A N . (Κ ά π ο ια  ά π ογο ή τευ σ η ) —  Ά λ λ ά  τ ί νά 
κάνεις; ’Έ χ ο υ ν  π ιά σ ε ι τ ά  π ό σ τα  οί έπ ιτή δ ε ιο ι 
βλέπεις! Δ έν  άφήνουν τόν  άλλον, νά δει ήλιου 
π ρόσ ω πο! Σ έ  κόβουν στή  μέση, σέ ξηλώνουν! 
(Α γ α ν ά κ τ η σ η ) . Γ ια τ ί  ρέ μ ά γκ ες, νά ποΰμ ε; Φ υμ α - 
τ ικ ό ς  ε ϊν ’ ό άλλος, άνίκανος; Τ ί τοϋ μ π α ίνετε  
μ π ά σ τα κ ες , νά τόν θάψ τε! Τ ι τοΰ  γ κ ρ εμ ίζε τε  τα

M A N . — 'Η  μ εγά λη  φ ίρμ α , θά λέν! Ο μ εγά λος 
ά σ τέρα ς τοΰ π εντά γρ α μ μ ου ! ’Ά σ ε  τ ίς  γυνα ίκ ες νά 
ποΰμ ε! Γ ο ν α τ ισ τέ ς  θά τ ίς  έχ ε ις  σ τά  π ό δ ια  σου! 
"Ο π ο ια  κ εφ άρεις, π ά π -π ά π !  ’Ό χ ι  σάν κι έμ α ς πού 
βά λα μ ε στεφ ά νι γ ιά  νά λαδώ νουμε το  μηχανάκι 
κάθε βράδι! Έ σ ύ  θα σα ι ελεύθερος σκοπευτής! 

άητός!

N T . (Γ ελ ά ε ι, τοΰ  άρέσει — κ α τ ό π ι π ιά νε ι τό  «Δ υό 
π ό ρ τες  έχ ε ι ή ζω ή » , π ου  είνα ι το  σουξέ του. 
’Α π ο δ ίδ ε ι στό  φ όρτε).

M A N . —  ’Ό ν ε ιρ ο  ρέ Ν τινά ρα , δνειρο! Κ αί ξά π λ ες, 
έ! Ν τερ λ ίκ ω μ α  καί ξά πλες! Θ ’ ά νο ίγε ις  τά  χε ίλη  
π ό τ ε -π ό τ ε , ν ’ άκοΰν π ώ ς  είν ε ν τά ξ ε ι το  εμ π όρευμ α  
καί τέρμ α ! Θ α  πουλ ά ς Ν τιναρα! Κ ι ακρ ιβα , ετσ ι, 
τρ ιά ν τα  χ ιλ ιά ρ ικ α  σκαστά  τή  μέρα , θά λές στο 
μ α γα ζί! τρ ιά ν τα  κα ί λ ίγ α  β γά ζω ! γ ια  τή  δική σου 
ά ξ ία , είνα ι τζ ά μ π α ! Χ ώ ρ ια  τ ίς  π α ρ α γ γ ε λ ιέ ς  δηλαδή 
κα ί τ ά  το ια ΰ τα . Χ ιλ ιά ρ ικο  καί τρ α γο ύ δ ι, θά κόψεις 
ταρίφα! δ π ο ιο ς  λ α δώ σ ει, τόν Κ ύριον είδε!

N T . (Γ ελ ά ε ι εύχα ρ ισ τημ ένος).

M A N . —  Θ ά π ή ξ ε ις  τήν Ε λ λ ά δ α  στο  δίσκο και 
στήν κασ έτα! Σ π ίτ ι  χω ρ ίς  Ν τινά ρ α , δέ θά γ ίνετα ι!

όνειρα!

N T . (Κ ά π ω ς  πεσ μ ένος κι α ύτό ς — οι «Π όρτες»  σέ 

θλιμμένο  μ ο τίβ ο ).

M A N . —  Μ έ α ίμ α  τ ά  ’φ τ ιά ξε  τ ά  δνειρά του ρέ, μέ 
πόνο ψυχής! Τ ί τόν  σ π ρ ώ χνετε  στή  λάσπη! Τ ί τόν 
κ ο μ μ α τ ιά ζε τε  λύκοι, έ λύκοι! (σ υντρ ιμένος). "Ο που 
μ π ορεί νά  φ τά σ ει, νά φ τά σ ει, γ ια τ ί  θά ’ναι φ τω χο - 
μ π ινές α ιω νίω ς! Κ αθήκια! Π ουλημένοι!

N T . (Σ υ γκ ινη μ ένο ς — μόλις α κ ο υ γετα ι).

M A N . — Ε ίνα ι ρέ ά ξ ία  ό Ν τινά ρ α ς στή φωνή; 
Ε ίναι! Ν ά  γ ίν ε ι σπουδα ίος καί τρα νός τότε! Γ  ια τ ί 
νά μή γίνει! (πολύ  ά ναμ μ ενος). Π ο ιος θα τον 
έ μ π ο δ ίσ ει ρέ τενεκ έδες , π ο ιό ς; Τ ί ά να κ α τώ νεσ τε  νά 
τόν ξεκά νετε τόν άλλον! Ν α τοΰ  β γ ά λ τε  τ α  μ α τια !... 
Δ έν  π εθ α ίν ε ι ρέ ό Ν τινά ρα ς, δέν πεθα ίνει! (μ εγά λη  
συγκίνηση). Δ έν  π εθ α ίνε ι ρε, π α ρ τε  το  χα μ πα ρ ι! 
Σ τό ν  α ίώ να , τώ ν  α ιω νω ν, τον α ιώ να! Ο ,τ ι κ ι αν 
κά ντε , δέν π εθ α ίνε ι τό  χρυσό λαρύγγι! καθάρματα! 
'Η  φ ίρμα  ρέ δέν πεθα ίνει!!

N T . (Δ ουλεύε ι άργά  τή  σ π ά το υ λ α  — συγκινημένος 
π ιά ν ε ι τόν  « Σ α κ α φ λ ια » ).

ΝΟΕΡΗ 
■ΛΜΙΝΙΚΗ 
. 101X11- 
1965-1980

μια α νθ ο λο γ ία  -  το μη  
στη νιχότερη η ο ίη ο η
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Χάρολντ Πίντερ 
Ό έπιοτάτης

Σκηνοθεσία: Κώστας Μπάκας 
Θέατρο «Άλάμπρα»

X. Π ίντερ

Τό Θεατρικό έργο « Ό  Επιστάτης» τοΰ 
Χάρολντ Πίντερ, γράφτηκε στά 1959 καί 
πρωτοανέβηκε τό 1960, στό «Ά ρτς Θή- 
ατερ Κλάμπ» τοΰ Λονδίνου. 'Ο  Χάρολντ 
Πίντερ είχε ήδη γράψει δυό μονόπραχτα 
κι ενα τρίπραχτο θεατρικό εργο στά 
1957. Μέ τόν «Επιστάτη» δμως, έρχεται 
ή μεγάλη έπιτυχία γιά τόν «περίεργο» 
αύτόν συγγραφέα, πού τάραξε τά ήρεμα 
νερά τοΰ Βρεττανικοΰ θεάτρου. 'Ο  Πί
ντερ είχε θεωρηθεί «περίεργος», γιατί τά 
έργα του είχαν ένα έντελώς προσωπικό 
ϋφος, μέ άρκετές συγγένειες μέ τόν Μπέ- 
κετ, ενα ϋφος πού έφερε καινοτομίες στό 
Βρεττανικό Θέατρο, άλλά καί σέ άλλα 

θεάτρα τοΰ κόσμου. Άνάμεσα σ ’ αύτά 
συγκαταλέγεται καί τό Ελληνικό Θέα
τρο, δπου τό «πιντερικό» ϋφος συναντιέ
ται συχνά-πυκνά στά έργα τών νέων, τής 
δεκαετίας τοΰ '70, Ελλήνω ν δραμα
τουργών.

Ή  Ιδιαίτερη βαρύτητα τοΰ «Επιστά
τη», έγκειται στό δτι ταιριάζει άρκετά 
μέ τήν 'Ελλάδα τοΰ '82, μέ τήν Αθήνα 
τοΰ '82. Ό ταν πρωτοπαρουσιάστηκε τό 
1959 στό Λονδίνο, στήν 'Ελλάδα παιζό
ταν ή «Αύλή τών Θαυμάτων» τοΰ Κα- 
μπανέλλη. Κι άναφέρω αύτό τό έργο, 
γιατί ήταν ό καθρέφτης τής 'Ελλάδας 
στά τέλη τής δεκαετίας τοΰ '50. Οί 
γραφικοί ρόλοι τής «Αύλής», οί ήθο- 
γραφικές άναφορές, ή όμορφιά καί ή 
τραχύτητα τοΰ έλληνικοΰ χαρακτήρα, 
μ’ αύτό τό «ήμίκαλο-ήμίκακο» πλάσμα 
πού λέγεται Έλληνας νά πρωταγωνι
στεί, ήταν ή 'Ελλάδα ή άγουροξυπνημέ- 
νη τής βιομηχανικής έπανάστασης, τοΰ 
νάυλον, τών νέων ήθών, τής πολυκατοι
κίας. Ό  Λονδρέζος «Επιστάτης», τοΰ 
'59, είναι μιά μεγάλη μερίδα τών Νεοελ
λήνων τοΰ '82, τώρα πού πιά δέν ΰπάρ-, 
χουν «Αύλές» νά έξωραΐζεται άπό τό 
βασιλικό καί τή ρετσίνα τοΰ γερο-’Ιορ
δάνη ό χαρακτήρας τοΰ Νεοέλληνα.

Ή  αίσθηση πού σού μεταδίδει τό 
έργο τοΰ Πίντερ, είναι ή ίδια μ’ αύτή 
πού νοιώθει όποιοδήποτε εύαίσθητο ά
τομο τήν ώρα πού περπατάει στό δρόμο 
ή βρίσκεται στό λεωφορείο. Τριγύρω 
άνεκδιήγητη βρωμιά —άν κι έχει περά
σει ή έποχή τών βρωμοποδαράδων. Α 
σχήμια άφόρητη, ήμιμάθεια καί άγρια 
μιζέρια. Μιά μιζέρια πού έπιβάλλεται 
συνεχώς πάνω στή λογική ή καί τήν 
παράνοιά μας.

"Ενα κράτος παλαβό, καί ένα σωρό 
πολίτες του ηλίθιοι μέσα στήν άσχετω- 
σύνη καί τή μιζέρια τους!

Ή  ύπόθεση τοΰ «Επιστάτη» είναι 
άπλή καί ήθελημένα χωρίς πλοκή. Δύο 
ήμιπαρανοϊκά άδέλφια —πλήν δμως 
θαυμαστά λογικά, περιμαζεύουν έναν γε- 
ρο-άλήτη στό δωμάτιο ένός έτοιμόρρο- 
που ύγροΰ σπιτιοΰ τοΰ Λονδίνου. Έκεί 
ό άλήτης, άφοΰ πρώτα «κατατοπιστεί»

καί προσαρμοστεί στόν καινούριο χώρο, 
θά χρισθεΐ έπιστάτης τοΰ παλιοΰ σπι
τιού άπό τόν έναν άπό τά δυό αδέρφια. 
Στή στοιχειώδη αύτή πλοκή τοΰ έργου, 
τά πάντα περνάνε μέσα άπό τό λόγο ή 
άπό τίς σιωπές. "Ολα «παίζονται» καί 
λειτουργούν άμφίδρομα. Είναι δύσκολο 
τό νά καταλήξεις «ποιός είναι ό ρόλος» 
τοΰ καθενός άπό τά τρία άτομα. Ποιός 
καταπιέζει καί ποιός καταπιέζεται. 
Ποιός έπωφελεϊται καί ποιός δχι. Ποιός 
ξέρει τί θέλει καί ποιός δχι. Θά 'λεγε 
κανείς δτι τά πάντα κινοΰνται σ’ ένα 
βυθό, δπου οί σιωπές καί τά βλέμματα 
«μιλάνε» πιό πολύ άπ' τίς άτάκες. Στό 
έργο τοΰ Πίντερ, ό καθένας λέει τά δικά 
του, έχει τό δικό του κώδικα. Δημιουρ- 
γεϊται έτσι ή έντύπωση, δτι τά τρία 
άτομα τοΰ έργου ένώνονται άπό ένα καί 
μοναδικό κοινό στοιχείο: τήν κοινή 
γλώσσα. Μιλάνε μέ λέξεις πού τίς γνω
ρίζουν, άλλά δέν τίς καταλαβαίνουν ού
σιαστικά. Ό  λόγος στό έργο τοΰ Πίντερ 
χάνει τό νόημά του σάν γέφυρα έπικοι- 
νωνίας. Οί πιντερικές σιωπές είναι ένα 
δίλημμα, φέρνουν τό θεατή σέ άμηχα- 
νία. Τί μπορεί νά σημαίνει μιά σιωπή; 
Μήπως ό συνομιλητής σκέφτεται τί θά 
άπαντήσει ή μήπως δέν καταλαβαίνει 
τίποτε άπ’ δσα έχουν ειπωθεί; 'Ή τέλος 
αύτή ή σιωπή φέρνει μαζί της μιάν 
άπειλή; Ή  δλη έπικοινωνία μεταξύ τών 
κρίκων τοΰ έργου, είναι τόσο έρμητικά 
κλεισμένη στίς άντιλήψεις τοΰ καθενός 
ξεχωριστά, ώστε καταντάει «μή-έπικοι- 
νωνία». Ά λλά μήπως αύτό δέν χαρα
κτηρίζει τήν περιβόητη έλλειψη έπικοι- 
νωνίας; Ή  έλλειψη έπικοινωνίας είναι 
μιά παρανόηση. Διάθεση τοΰ σύγχρονου 
άνθρώπου γιά έπι-κοινωνία ύπάρχει. 
Διάφοροι δμως παράγοντες δέν τήν άφή-

Νίκου 
Κυρίτση, 
έκθεση 
στή γκαλερί 
«Κρεωνίδη»

νουν νά καρποφορήσει. Οί άνθρωποι 
μιλάνε άλλά δέν έπικοινωνοΰν μέ τήν 
ούσιαστική έννοια τοΰ δρου «έπικοινω- 
νία». «"Ελλειψη έπικοινωνίας» μεταξύ 
τών ήρώων ένός έργου, θά ύπήρχε μόνο 
άν δέν ύπήρχε διάλογος, δέν ύπήρχε 
όμιλία παρά μόνο σιωπές ή μονόλογοι. 
Διάλογος σημαίνει έπικοινωνία. "Οταν 
δμως ό διάλογος είναι δύο μονόλογοι, 
ύπάρχει ούσιαστικά άσυνεννοησία καί 
δχι έλλειψη έπικοινωνίας. Καί ’ίσως αύ
τό νά είναι παρήγορο.

Στήν Αθήνα τοΰ ’82, «Έπιστάτης» 
μπορεί νά είναι ό όποιοσδήποτε τιποτέ
νιος. Άπό τόν όδηγό τοΰ λεωφορείου 
ώς τό δημόσιο άνώτερο υπάλληλο μέ τίς 
σφραγίδες, κι άπό τόν άστυνομικό μέ τό 
πηλήκιο ώς τόν προϊστάμενο τοΰ γρα
φείου. "Ολοι δσοι έπιβάλλονται μέ τή 
δύναμη τής κενότητάς τους. Ρόλοι πού 
ύποδυόμαστε μέ χαρισμένες άνωθεν κε
νές οίωνεί έξουσίες. Αύτοί οί περίεργοι 
«έπιστάτες» προτιμοΰνται μεταξύ αύτών 
πού ή αίσθητική καί πνευματική τους 
καλλιέργεια είναι άνύπαρκτη. "Οσο γιά 
δλους τούς ύπόλοιπους, πού δέν έχουν 
άποδεχθεϊ τό ρόλο ένός κάποιου «έπι- 
στάτη», δέν είναι τίποτ’ άλλο άπό ψυχο
παθείς ή νευροπαθεΐς, ναρκισσευόμενοι 
γιά τήν εύαισθησία τους καί τήν άνώτε- 
ρη πνευματική τους καλλιέργεια. Τό 
έργο τοΰ Πίντερ, δπως καί ή κοινωνική 
πραγματικότητα, είναι ένας κόσμος 
κλειστός. Ά ν  δέν είσαι ύγιής έπιστά
της, θά 'σαι άρρωστος, νευρωτικός. Ό  
Δυτικός πολιτισμός είναι νευρωτικός — 
καί δλοι έμείς, τά παιδιά του, πότε 
θύματα, πότε θύτες, κάποτε καί τά δυό 
ταυτόχρονα, είμαστε έτσι κι άλλιώς νευ
ρωτικοί — τό λιγότερο — ή ψυχοπαθείς.

Αύτό πού είναι άξιοπερίεργο στόν

Μιά έκθεση τοΰ περασμένου μήνα (21 
'Οκτωβρίου — 6 Νοεμβρίου) πού άξίζει 
νά σημειωθεί έδώ, ήταν αύτή τοΰ Νίκου 
Κυρίτση, στή γκαλερί Κρεωνίδη.

Πολλά θέματα, «άπλά πράγματα» δ
πως λέει κι ό ίδιος ό καλλιτέχνης, άλλά 
φορτισμένα μ’ έναν έντεχνο συμβολι
σμό, τό έργο, στό σύνολό του, μπορεί νά 
διακριθεΐ σέ μερικές θεματικές' ένότητες: 
τό θέμα πού έπαναλαμβάνεται συχνά καί 
είναι ή γενεσιουργός ιδέα τής δουλειάς, 
είναι τό άνδρικό κορμί- γυμνό καί έξιδα- 
νικευμένο, έκπληκτικό μόνο μέσα στή 
ζωγραφισμένη έπιφάνεια, ένώ, συχνά, ό 
κορμός στό πρώτο πλάνο συνοδεύεται 
στό δεύτερο άπό μιά μηχανή. Σύγχρονος 
Κένταυρος ή άνάγκη φυγής; Νεκρές φύ
σεις (ρόδια), ένα ζευγάρι μαΰρα γάντια, 
τοπία πόλης, κτίρια καί σκάλες.

Έκεϊνο πού ξεχωρίζει καί άποτελεϊ 
κοινό χαρακτηριστικό μέσα σ’ αυτήν 
τήν πολύπλευρη θεματικά δουλειά είναι 
ό τρόπος πού δίνεται ή άνθρώπινη πα
ρουσία ή ό συμβολισμός της. Ή  άνθρώ
πινη μοίρα είναι κι έδώ, δπως καί σέ 
κάθε μορφή τέχνης, τό άντικείμενο: Μο-

«Έπιστάτη» τοΰ Πίντερ, είναι δτι τό 
κοινό γελάει, χωρίς τό έργο νά είναι 
κωμωδία. Τό φαινόμενο έχει τό άντί- 
στοιχό του στά φίλμς τρόμου. Τό κοινό 
μόλις μυηθεϊ στό έργο, καί νιώσει τήν 
άδρεναλίνη νά ρέει στό αίμα του, άντι- 
δρά μέ τόν άκρως άντίθετο τρόπο άπ’ αύ
τόν πού θά ’πρεπε. Ά ντί γιά ούρλιαχτά 
τρόμου, γελάει ή είρωνεύεται τόν τρόμο 
πού άναδίδει τό φίλμ. ’Εφαρμόζει έτσι 
ένα είδος περιέργης αποστασιοποίη
σης, πού τό βοηθάει στή μή ταύτιση μέ 
τά δρώμενα τοΰ φίλμ. Στόν «Επιστάτη» 
τό γέλιο τοΰ κοινοϋ ήχεϊ σάν μή άποδο- 
χή καταστάσεων, συμβολικά, τόσο οι
κείων.

Γιά τήν τωρινή παράσταση τοΰ «Ε πι
στάτη», ό Θύμιος Καρακατσάνης, άπο- 
δεικνύει πόσο μεγάλος ήθοποιός είναι. 
Τόσο μεγάλος πού χωνεύει δλους τούς 
ρόλους πού έχει παίξει, καί δλοι οί 
ρόλοι θυμίζουν Θύμιο Καρακατσάνη. 
Μέτριος ό Τάκης Χρυσικάκος, στό Β' 
μέρος τοΰ έργου, πού δυστυχώς δέν 
ξέρει τί νά κάνει τά χέρια του. Ό  
Γιώργος Μιχαλακόπουλος τέλος, δίνει 
ρεσιτάλ ήθοποιίας. Άποδεικνύει γιά άλ
λη μιά φορά πόσο άξιος ήθοποιός είναι. 
Στόν έκπληκτικό μονόλογο τών άναμνή- 
σεων τοΰ ψυχιατρείου, καθηλώνει τό 
κοινό γιά ώρα, χωρίς νά κάνει παρά 
έλάχιστες κινήσεις. Υπόδειγμα άφαιρε- 
τικότητας καί πλήρους έλέγχου τών έκ- 
φραστικών δυνατοτήτων του. Ή  καλή 
έρμηνεία τών ήθοποιών καί τό έργο 
αύτό καθεαυτό, προσφέρουν μιά σπάνια 
αίσθητική άπόλαυση γιά τούς φίλους 
τοΰ θεάτρου.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

Εικαστικά

ναξιά, περιπλάνηση, άκρωτηριασμός 
τοΰ άνθρώπου μέσα στήν πόλη, στά 
κτίρια, στίς μηχανές. Οί άνθρώπινες 
φιγούρες είναι άποκεφαλισμένες: άλλοτε 
τό κεφάλι λείπει γιατί ξεπερνάει τό 
χώρο πού όρίζεται άπ’ τίς τέσσερις δια
στάσεις, άλλοτε είναι άπλά σκιτσαρι- 
σμένο σέ άντίθεση μέ τή χρωματική 
άπόδοση τοΰ ύπόλοιπου σώματος, κι 
άλλες φορές κρύβεται άπ’ τά χέρια, σύμ
φωνα μέ τήν πανάρχαιη χειρονομία τής 
άπόγνωσης! Κι έκεϊ πού ό άνθρωπος 
είκονίζεται μέσα στήν πόλη, άπορροφά- 
ται κυριολεκτικά άπ’ αύτήν, άθέατος ά
π’ τόν βιαστικό παρατηρητή. Ένα τόξο 
έπισημαίνει τήν παρουσία του.

Ό λα αύτά έκφράζονται μέσα άπό μιά 
τεχνική ιδιαίτερη, μέ «πολλές, πολλές 
ξυραφιές, κάθετα καί όριζόντια στά κορ
μιά, στόν ούρανό, στά ρόδια, σ’ ένα 
άμφίβληστρο άπό χρωματικές εύθεϊες 
πού κάμπτονται πρόσκαιρα». Τό περί
γραμμα είναι σαφές, δλη δμως ή άτμό- 
σφαιρα τοΰ πίνακα δίνεται μέ δέσμες 
γραμμών πού συγχέουν τά χρώματα καί 
δημιουργοΰν μιά έντύπωση ταχύτητας
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καί ιλίγγου. Μόνο τό κόκκινο καί τό 
μπλέ δρουν σέ μεγάλες έπιφάνειες στίς 
νεκρές φύσεις.

Γύρω άπ’ τά κεφάλια κόκκινες κυκλι
κές γραμμές καί στά τοπία κόκκινες 
εύθεΐες δρουν σάν άπαγορεύσεις. Στά 
πρόσωπα έκφράζουν ίσως ένα κλείσιμο, 
τή μοναξιά, πού χωρίζει τόν έξω κόσμο 
(τό θεατή) καί τόν είκονιζόμενο (ή τόν

’ίδιο τόν καλλιτέχνη;) Μέ τόν ίδιο τρόπο 
λειτουργούν καί οί εύθεΐες στά τοπία 
τής πόλης, δπου παρεμβάλλοντας ένα 
άκόμη οπτικό πεδίο μεταξύ τών δύο, 
δυσκολεύουν τήν έπαφή τους.

Μή θέλοντας νά άφαιρέσουμε τίποτα 
άπ’ τή γνησιότητα τοϋ βιογραφικοΰ τοϋ 
ζωγράφου, τό παραθέτουμε έδώ δπως 
άκριβώς τό ’γράψε έκείνος στό σημείω

μά του γιά τήν έκθεση. «Γεννήθηκα 
στόν Πειραιά τό 1949, άλλά σχεδόν τό 
έχω ξεχάσει. Ό λο γιά τή Μήλο μιλάω 
δταν μέ ρωτοΰν γιά τήν καταγωγή μου. 
Σπούδασα Νομικά, ναί, άλήθεια καί 
σκηνογραφία καί έχω πάρει κάποια μα
θήματα ζωγραφικής σέ έλεύθερα σπου
δαστήρια. Έχω λάβει μέρος σέ πολλές 
όμαδικές έκθέσεις, σέ μιά Πανελλήνια

τό 1975 καί αύτή είναι ή τέταρτη άτομι- 
κή μου».

Σ η μ ε ίω σ η : 0 1  π ρο τά σ εις  πού π ερ ικ λ ε ίο ν τα ι 

σ έ ε ισ α γ ω γ ικ ά  μέσ α  σ τό  κ ε ίμ ε ν ο , ε ίν α ι έπ ί
σ η ς  άπ’ τό  σ η μ ε ίω μ α  το ΰ  Ν ίκ ο υ  Κ υ ρ ίτσ η .

Α Ν ΤΑ  ΚΑΤΟΥΛΑ

Βιβλίο

Πορεία άντιστροφη
Ή σφαιρική άποτίμηση τοΰ έργου τής Πλασοαρά 
παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες. Σωστά κατα
τάσσουμε τή συγγραφέα στή νεότερη γενιά τών 
πεζογράφων μας, έχουμε δμως νά αντιμετωπί
σουμε ένο ήδη κατατεθειμένο έργο, σημαντικό 
σέ όγκο, προβληματισμένο -καί πρσβληματικό- 
στίς άναζητήσεις του, πολύπλευρο θεματικά, πού 
άντιστέκεται στή σχηματική παράσταση καί οτήν 
άπλουστευτική ανάδειξη κάποιας άξονικής ή 
δεσπόζουσας γραμμής. Οί δυσχέρειες μεγαλώ
νουν περισσότερο άπό τό γεγονός δτι μιλάμε γιά 
ένα έργο έν εξελίξει. Ή δημιουργική καμπύλη 
βρίσκεται σαφώς στήν άνοδική της φάση καί 
όποιαδήποτε εικασία γιά τήν παραπέρα πορεία 
της είναι επικίνδυνα πρόωρη. Μέ άλλα λόγια, 
στόν κριτικό λόγο δέν παρέχεται οϋτε ή εύχέ- 
ρεια τών πρώτων έπισημάνσεων, οϋτε ή άνεση 
τής εποπτικής κατόπτευσης μιάς ολοκληρωμέ
νης, λίγο πολύ, εισφοράς. Μέ αύτές τίς προφυ
λάξεις, άς ρίξουμε μιά ματιά στό έργο τής 
συγγραφέως.

Μιά προσέγγιση 

στήν πεζογραφία 

τής Κατερίνας 

Πλασσαρά

Ή Πλασσαρά έχει έκδώσει πέντε βιβλία μέχρι 
σήμερα. Τρία μυθιστορήματα καί δύο ουλλογές 
διηγημάτων, άκριβώς μέ τή σειρά πού τά άνέφε- 
ρα. Βλέπουμε πώς ξεκίνηοε μέ τή συνθετική 
μυθιστορηματική φόρμα καί προχώρησε σέ μιά 
πιό στοιχειακή μορφή πεζού λόγου, τό διήγημα. 
Προσωπικά, συμβαίνει νά θεωρώ τό διήγημα μιά 
δύσκολη καί άπαιτητική φόρμα. Γενικά, πάντως, 
θεωρείται ένας χώρος άσκησης τών πεζογραφι- 
κών ικανοτήτων, ένα σκαλοπάτι πού χρησιμοποιεί 
ό συγγραφέας γιά νά περάσει σέ πιό σύνθετες 
μορφές - χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς ή 
παράδοσή μας δέν έχει νά έπιδείξει μιά λαμπρή 
σειρά καθαρόαιμων διηγηματογράφων. 'Επισημαί
νω τήν άντιστροφη πορεία τής Πλασσαρά χωρίς 
ϊχνος άξιολογικής πρόθεσης, θά τήν έπικαλεσθώ 
άργότερα γιά τή διατύπωση μιάς ύπόθεσης πού 
άφορά στό ίδιοσυστασιακό στοιχείο τοΰ συγγρα
φικού της προσώπου.

Ανορθόδοξη, κατά κάποιο τρόπο, ύπήρξε καί 
ή πορεία τών εκφραστικών της άναζητήαεων. 
Εννοώ, άπλώς, πώς ή πορεία αύτή διαταράσσει 
τίς προκαταλήψεις μας όσον άφορά τήν εύθύ- 
γραμμη άνέλιξη άπό μιά παραδοσιακή γραφή 
πρός ένα μοντέρνο στύλ, μέσα άπό διαδοχικούς 
πειραματισμούς πού άποκλείουν, ύποτίθεται, ύ-

ποστροφές καί άνακυκλήσεις. Ό «Μικρός ιδιωτι
κός φόνος», γραμμένος τό 1966, είναι μιά 
άκραία μορφική άναζήτηοη. Καρπούς της θά 
συναντήσουμε όπωσδήποτε στά έπόμενα βιβλία 
της. Όατόσο, τόσο ή «Παρένθεση» όσο καί τά 
διηγήματα τών συλλογών «Μάγισσα» καί «Τελευ
ταία Ιθάκη», υιοθετούν ουντηρητικότερους τρό
πους άφήγησης. Στό «Μικρό ιδιωτικό φόνο», γιά 
νά παρακολουθήσει κανείς τό ξετύλιγμα τοϋ 
μύθου, πρέπει νά είναι έφοδιασμένος μέ τήν 
«άλγεβρα τών ονείρων», όπως θά λεγε ό 
Μπόρχες. Στά έπόμενα βιβλία, παρά τό ότι δέν 
ύπάρχει ή κλασική πυραμιδική δόμηση, τό οτι 
άφαιροϋνται πολλοί κρίκοι τής άφήγησης, συναι
ρούνται διαφορετικοί χράνοι καί έναλλάσσονται 
ποικίλες οπτικές γωνίες -νεοτερισμοί πού άπαι- 
τοϋν τεταμένη προσοχή, άπό τήν πλευρά τοϋ 
άναγνώστη, γιά τή σύλληψη τοϋ μύθου ή τήν 
ταυτοποίηση τών ήρώων καί τών μεταξύ τους 
σχέσεων- ή άφήγηοη παραπέμπει σέ μιά πραγμα
τικότητα πού είναι αναγνωρίσιμη άπό τήν κοινή 
συνείδηση. Ό άναγνώστης βρίσκει μέσα στό 
κείμενο δλες τίς ψηφίδες πού τοϋ χρειάζονται 
γιά νά άνασυνθέσει τή ροή τοΰ μύθου στή λογική 
καί χρονική της άλληλουχία. Τό δτι ή συγγραφέας 
«άνακατώνει» κάποτε τίς ψηφίδες αύτές κατά τή 
διάρθρωση τής πλοκής, είναι δχι άπλώς νόμιμο 
άλλά καί εύκταϊο, άφοΰ έτοι πετυχαίνει δχι μόνο 
έκφραοτική οικονομία άλλά καί μεγαλύτερη συμ
μετοχή τοϋ άναγνώστη στήν περιπέτεια τής 
άνάγνωσης. Παρά ταΰτα, στίς δύο τελευταίες 
συλλογές διηγημάτων τής Πλαοοαρά, συναντάμε 
ένα εύρύ φάσμα άφηγηματικών τεχνικών. Άπό 
τήν παραδοσιακής ύφής «Μάγισσα», τής ομώνυ
μης συλλογής, καί τήν «Τρομοκρατική ένέργεια», 
τής «Τελευταίας Ιθάκης» ώς τό «"Ενα διήγημα 
άπό τή μυθολογία» καί τό «Αίτηση γιά τήν ένταξη 
στήν ΕΟΚ», πού θά τά χαρακτήριζα γόνιμες 
άναζητήσεις ένός νεότροπου άφηγηματικοϋ λό
γου πού δέν θέλει τίς γέφυρες έπικοινωνίας μέ 
τήν κοινή συνείδηση καί τόν τρόπο πού ή 
συνείδηση αύτή εισπράττει τήν πραγματικότητα. 
Γενικά, θά διακινδύνευα τήν ύπόθεση δτι οί 
άναζητήσεις τής Πλασσαρά συγκλίνουν πρός τή 
διαμόρφωση έκφραστικών τρόπων πού τείνουν 
πρός τήν άνανέωση τής παράδοσης μάλλον παρά 
τήν άγεφύρωτη ρήξη μαζί της. Αξίζει νά 
σημειωθεί, πώς σ’ αύτό τό εύρύ φάσμα έκφρα
στικών τρόπων κινείται μέ άνεση πού δημιουργεί 
ή οικείωσή της μέ τίς διαφορετικές τεχνικές καί 
στηρίζει ένα πλούσιο καί συγκροτημένο γλωσσικό 
όργανο.

Στό σημείο αύτό, θά μποροΰσε κανείς νά 
θέσει τό έρώτημα: Ποιές είναι οί σκοπεύσεις 
τής Πλασσαρά, τί προσπαθεί νά έκφράσει μέσα 
άπό τίς αισθητικές άναζητήσεις της; Ποιά είναι 
τά προβλήματα πού τήν άπασχολοϋν, ποιά είναι ή 
εύπάθειά της μέσα στόν κόσμο, ποιά θέματα ή 
ποιές καταστάσεις έρεθίζουν τήν εύαισθησία της 
καί πυροδοτούν τή συγγραφική της βούληση; Καί 
πάλι ή άπάντηση δέν είναι εύκολη. Τό έργο της 
άντιστέκεται στή μονοσήμαντη κατάταξη. Ή 
Πλασσαρά δέν είναι μονόχορδη συγγραφέας, 
θέλω νά πώ, δέν θητεύει άποκλειστικά σέ ένα 
χώρο τόν όποιο σκάβει έπίμονα καί μεθοδικά ώς 
τήν έξάντληση τοϋ πολύτιμου μεταλλεύματος 
του. Κι αύτή ή πρόταση δέν έχει άξιολογική 
πρόθεση. Ψηλαφώ διαγνωστικά ένα έν έξελίξει

έργο, μέ σκοπό, μιά προκαταρκτική έπιοημανση 
τοϋ ίδιοσυστασιακοϋ στοιχείου μιάς συγγραφικής 
προσωπικότητας, πού έχει ξεχωρίσει κιόλας ώς 
μιά άπό τίς σημαντικές δυνάμεις τής νεότερης 
πεζογραφίας μας. Ή ψηλάφηση αύτή, σχηματική 
κατ' άνάγκην, σταματάει, πρώτα-πρώτα, στό 
«Πέτρινο καλοκαίρι», ένα μυθιστόρημα στό όποιο 
διερευνοΰνται έξονυχιστικά οί σχέσεις δύο νέων 
γυναικών, ή, γιά τήν άκρίβεια, οί ψυχολογικοί 
μαίανδροι μιάς ύπερευαίσθητης γυναίκας καθώς 
βιώνει μιάν ιδιόμορφη σχέση μέ μιάν άλλη 
γυναίκα, μέσα σ’ ένα πύρινο καί πάμφωτο 
νησιώτικο καλοκαίρι. Ό πειραομός τής Αρτεμί
σιας, μέ άνεπούλωτες άκόμη τίς πληγές της άπό 
μιάν οδυνηρή έρωτική έμπειρία, νά δοκιμάσει τά 
όρια τής έπιρροής της πάνω οτή νεαρή φίλη 
της, καί ή έπιστράτευση τών δυνάμεών της γιά 
τήν άποτροπή τής έπικίνδυνης έκτροπης, στά

πρόθυρα τής πραγμάτωσής της, δίνονται μέ 
έξαιρετική λεπτότητα καί άξιοσημείωτη ψυχολο
γική διεισδυτικότητα. Τό «Πέτρινο καλοκαίρι» 
κινείται σ' ένα χώρο άτομικό, έσωτερικό. Τό ϊδιο 
θά έλεγα καί γιά τό «Μικρό ιδιωτικό φόνο». 
Μολονότι πρόκειται γιά μιά πολιτική άλληγορία, 
μολονότι έδώ δέν έχουμε τήν ψυχογραφία μιάς 
ιδιωτικής περίπτωσης, μολονότι μέοα άπό ονειρι
κές ή έφιαλτικές παραστάσεις άντανακλάται ή 

σύγχρονη κοινωνική, πολιτική καί πολιτισμική 
πραγματικότητα, έντέλει, ό άξονας τής προβλη
ματικής τοϋ μυθιστορήματος γέρνει άποφαοιστι- 
κά πρός τίς επιπτώσεις αύτής τής πραγματικότη
τας οτήν ψυχική κατάσταση τής ήρωίδας. 'Εκεί
νο πού άπασχολεΐ τή συγγραφέα είναι άκριβώς 
αύτή ή ψυχική κατάσταση ή ϊδια ή πραγματικότη
τα άντιμετωπίζεται σάν δεδομένη.

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
Α Κ Ο Υ Α Ρ Ε Λ Λ Ε Σ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑ ΡΟ ΥΧ Η
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Καμπή οτήν έξέλιξη τής προβληματικής της 
αποτελεί ή «Παρένθεση» πού γράφτηκε τό 1972. 
Η μετάβαση άπό τόν ιδιωτικό χώρο οτόν 

κοινωνικοίστορικό γίνεται μέ τρόπο θεαματικό, 
άλλά καί ένίεικτικό τής προσέγγισης πού θά 
διαπιστώσουμε καί οτά έπόμενα βιβλία της. θά 
θελα νά άναφερθώ διεξοδικότερα στήν «Παρέν

θεση», άλλά φοβάμαι πώς δέν μέ παίρνει ό 
χρόνος. Περιορίζομαι νά έπισημάνω τή διεύρυν
ση τοΰ οπτικού της πεδίου. Γιά νά γίνω κατανοη
τός άπό τούς ακροατές* πού δέν έτυχε νά 
διαβάσουν τό μυθιστόρημα, συνοψίζω τήν ύπόθε- 
σή του μέ όσο τό δυνατό λιγότερα λόγια. Μέσα 
στά χρόνια τής δικτατορίας, μιά συντροφιά νέοι, 
σκορπισμένοι πιά, ίδιωτεύοντες, πού προδικτατο- 
ρικά, στά φοιτητικά τους χρόνια, τούς ουνέδεαν 
κοινά οράματα καί κοινοί πολιτικοί άγώνες, 
συγκεντρώνονται, μέ πρωτοβουλία ένός μέλους 
τής συντροφιάς, στό σπίτι τής Σάρας, σέ κάποιο 
έλληνικό νησί. Σκοπός αύτής τής καλοκαιρινής 
συμβίωσης, δέν είναι τόοο ή άναούνδεση τών 
δεομών τους, όσο ή προσπάθεια έπαναπροσδιορι- 
σμοϋ τους, μέσο στίς νέες πολιτικές καί κοινωνι
κές συνθήκες, καί ή άπόπειρα έπαναδραστηριο- 
ποίηοής τους, μέ τήν έκδοση κάποιου περιοδικού 
ή τή συγκρότηση κάποιου θιάοου. Μέσα άπό τίς 
συζητήσεις καί τίς συγκρούσεις τους, καθώς καί 
μέοα άπό τίς γοργές περιγραφές τής περιρρέου- 
σας ατμόσφαιρας, ίχνογραφείται ή φυσιογνωμία 
τής γενιάς τής άμφιοβήτησης. Στό μεταξύ, χάρη 
οέ μιά εύστοχη επινόηση, στήν άνακάλυψη τοϋ 
ήμερολογίου τοΰ παππού τής Σάρας καί κάποιων

έπιστολών, φωτογραφιών κ.τ.λ. πού άναφέρονται 
στή ζωή τών γονιών της, άναπαράγεται ή ζωή 
δυό γενεών πρίν άπό τή γενιά τών καθαυτό 
ηρώων τοΰ μυθιστορήματος. Μ' αύτό τόν τρόπο, 
ή συγγραφέας προσπαθεί νά ουλλάβει τό πρόσω
πο τής γενιάς της όχι μόνο μέοα άπό τήν 
καταγραφή τής δικής της σύντομης ιστορικής 
διαδρομής, άλλά καί μέοα άπό τή διερεύνηση 
τών καταβολών της, τής ιστορικής της προέλευ- 
οης. Ισως ή λέξη «διερεύνηση» δέν αποδίδει 
σωστά τή μέθοδο τής Πλαοσαρά. Δέν πρόκειται 
γιά τή μέθοδο τοΰ κλασικού ρεαλισμού πού 
καταγράφει ύπομονετικά καί άποδεικτικά τό ιστο
ρικό γίγνεσθαι. Στή μέθοδό της ταιριάζει καλύτε
ρα ό όρος «ιμπρεσιονιστικός ρεαλισμός» πού τής 
έχει ήδη άποδοθεϊ άπό τήν κριτική. Είναι ή 
μέθοδος τοΰ γοργού, χαρακτηριστικού σκίτσου. 
Μιλώ γιά σκίτσο κι όχι γιά φωτογραφικό ένστα- 
ντανέ. Ή Πλαοσαρά δέν προσπαθεί νά άκινητο- 
ποιήσει τήν ιστορική στιγμή. 'Επιδιώκει νά συλ- 
λάβει τίς στιγμές οτήν κίνησή τους, στήν 
άλληλοδιαδοχή καί στή ροή τους. Στιγμές πού 
στοιχειοθετούν τό ιστορικό γίγνεσθαι καί άπα- 
ντούν στό έρώτημο «ποιοί είμαστε» μέοα άπό τό 
ξεψάχνιομα τοΰ «άπό ποΰ ερχόμαστε». Στή 
στοιχειοθέτηση αύτή, άπαιτεϊται ή ένεργός συμ
μετοχή τοΰ άναγνώοτη, καθώς ή συγγραφέας 
περιορίζεται σέ νύξεις μόνο, σέ έρεθίσματα γιά 
τή δραοτηριοποίηοη τής δικής μας φαντασίας.

Μίλησα πιό πάνω γιά σύγκλιση τών έκφραστι- 
κών της άναζητήαεων. θά διακινδύνευα άκόμη 
τόν ισχυρισμό ότι ύπάρχει μιά τάση σταθεροποίη
σης τοΰ άπτικού της πεδίου. Καθώς έπιμαρτυ- 
ροϋν τά δυό τελευταία της βιβλία, ή Πλαοσαρά 
συνεχίζει τίς άνιχνεύσεις πού άρχισε μέ τήν 
«Παρένθεση». Τήν ένδιαφέρουν πάντα οί ψυχικές 
καταστάσεις τών άτόμων, τών γυναικών κατά 
κύριο λόγο. Αλλά ό φακός της δέν παρακολου
θεί άποκλειστικά τίς μικρές ή μεγάλες χειρονο
μίες τους. Γιά νά φωτίσει τίς ψυχικές καταστά

σεις πού τήν απασχολούν, στρέφει άνήσυχα τό 
μάτι της πρός τόν κοινωνικό καί πολιτικό περίγυ
ρο, τό πολιτισμικό περιβάλλον, τήν ιστορία. Στά 
διηγήματά της, κοινωνικοί καί γεωγραφικοί χώροι 
έναλλάσοονται. Συγγραφέας καί άναγνώοτες με
τατοπίζονται ουνεχώς άπό τά μεγαλοαστικά 
στρώματα στά μεσαία καί στά λαϊκά. Άπό τά 
μεγάλα άστικά κέντρα στά νησιά καί οτά χωριά. 
Μετατοπίζονται άκόμα μέσα στό χρόνο, στίς 
έποχές. Άπό τό σήμερα στό χτές, στό προχτές, 
στίς άρχές τοΰ αιώνα, ή πιό πίσω άκόμα. Οί 
έποχές δέν άντιπαρατίθενται γιά νά ώραιοποιη- 
θεϊ ή μιά είς βάρος τής άλλης, άλλά γιά νά 
άλληλοφωτισθοϋν, νά άλληλοπροσδιοριστοΰν καί, 
κυρίως, γιά νά άπαντήσουν στά έρωτήματα πού 
διαισθάνομαι δτι καίνε τή ουγγραφέα: ποιοί 
είμαστε, έμείς οί σημερινοί "Ελληνες, άπό ποΰ 
έρχόμαστε, ποϋ πάμε. Μάταια, νομίζω, θά 'ψά
χνε κανείς γιά άντίστοιχες άπαντήσεις μέσα στό 
έργο της. Ή πολιτική καί κοινωνική της συνείδη
ση εκφράζονται άποκλειστικά σχεδόν μέσα άπό 
τήν άγωνιώδη διατύπωση έρωτημάτων καί προ
βλημάτων. Άπό τήν άποψη αύτή, συνάδει μέ τό 
μεγαλύτερο μέρος τής νεότερης πεζογραφίας 
μας. Ό βαθμός τής άνησυχίας της, τό εύρος 
τών προβληματισμών της, καί οί συνεχείς εκφρα
στικές άναζητήοεις της ορίζουν τό ίδιοσυστασια- 
κό στοιχείο τής συγγραφικής της φυσιογνωμίας. 
Υπενθυμίζω ότι ό λόγος είναι γιά ένα έργο πού 
βρίσκεται έν έξελίξει. Καί θέλω νά έλπίζω πώς 
μέσα άπό τήν προσπάθεια νά έπισημανθοϋν 
κάποιοι οταθμοί τής ώς τώρα πορείας του, 
διαφάνηκε ή σημασία καί τό ειδικό του βάρος 
μέοα στή σημερινή πεζογραφία μας.

*Τό κείμενο αύτό διαβάστηκε οτή ραδιοφωνική έκπο
μπή «Αιχμές τοϋ Λόγου» (2.7.82), τήν αφιερωμένη οτό 
έργο τής Κατερίνας Πλαοσαρά.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Ποίηση καί πολιτική
Σ. Μ. Μπάουρα
Ποίηση κα ί πολιτική ·  1900-1960 
Μετάφραση: Λύντια Στεφάνου 
Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα 
Αθήνα 1982

Δέν πιστεύω δτι ύπάρχει οήμερα άξιόλογος 
μελετητής τής ποίησης ό οποίος νά άρνεϊται τή 
σχέση της μέ τήν πολιτική. Οί στοχαστές έκεϊνοι 
πού θεωρούσαν τήν ποίηση ειδικά καί τή λογοτε
χνία καί τήν τέχνη γενικά άπομονωμένες άπό τήν 
πολιτική άτμόσφαιρα καί κατάσταση, δέν έπηρεά- 
ζουν πιά τούς σύγχρονους μελετητές τοϋ λογο
τεχνικού καί καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Άλλά καί ό 
άντίποδάς τους, δηλαδή όσοι άντιμετώπιζαν τό 
λογοτεχνικό φαινόμενο ώς άμεση, κυρίως, άντα- 
νάκλαση τής κοινωνικής καί πολιτικής δομής, δέν 
έξασκεί οήμερα καμιά σημαντική έπιρροή. Τώρα 
γνωρίζουμε ότι ή πραγματικότητα, ή όποια πραγ
ματικότητα, είναι άρκετά πολυσύνθετη· έπομέ- 
νως καί τά πολιτισμικά φαινόμενα πού τήν 
αντανακλούν δέν είναι λιγότερο ούνθετα. Κανέ
νας άξιόλογος θεωρητικός δέν τό άγνοεϊ τοΰτο. 
Καί οί άπόψεις γιά τήν «καθαρή ποίηση» καί οί 
άπλοϊκές συλλήψεις τοϋ χυδαίου κοινωνιολογι- 
σμοϋ έχουν πέσει οέ γενική άνυποληψία.

Ή οχέση τής ποίησης μέ τήν πολιτική συχνά 
δέν είναι άπλή. Ή ποίηση άποτελεϊ συγκινησιακή 
λειτουργία, ένώ ή πολιτική άναφέρεται στίς 
δραστηριότητες τών άνθρώπων γιά τή μονιμο
ποίηση ή τήν άλλαγή τών κοινωνικών σχέσεων. 
Ή πολιτική είναι φαινόμενο τών ταξικών κοινω
νιών. Όταν δημιουργηθεί ή άταξική κοινωνία, οί 
πολιτικές δραστηριότητες θά σβήσουν. Ή ποίη
ση ύπήρχε πρίν άπό τήν πολιτική, καί θά 
έξακολουθήοει νά ύπάρχει καί ύστερα άπ' αύτήν. 
Αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο πού, άν καί άνάγε- 

ται στή συγκινησιακή σφαίρα, σχετίζεται, στίς

ταξικές κοινωνίες, μέ τήν πολιτική, έπειδή ή 
τελευταία διαρρέει όλόκληρο τόν κοινωνικό κορ
μό. Ό όρος πολιτική χρησιμοποιείται έδώ καί μέ 
τή οτενή καί μέ τήν εύρεία του σημασία. Ή 
πρώτη δηλώνει τίς καθαυτό πολιτικές δραστηριό
τητες, ή δεύτερη τήν περιρρέουσα άτμόσφαιρα 
ένός ταξικού κοινωνικού σχηματισμού, ή όποία 
χρωματίζει καθετί τό μή πολιτικό - άκόμα καί τίς 
άντιλήψεις μας γιά τό έρωτα. Τά πάντα, μέ τή 
δεύτερη έννοια, άποτελοΰν έκδηλώσεις τής 
πολιτικής.

Οί προηγούμενες διασαφηνίσεις μάς βοηθούν 
νά οριοθετήσουμε οωστά τό θέμα μας. Άλλοτε 
ή ποίηση έκφράζει καθαρά ή όχι πολιτικές ιδέες 
καί άλλοτε, τίς περισσότερες φορές, άπλώς 
επηρεάζεται άπό τήν περιρρέουσα άτμόσφαιρα. 
Στήν πρώτη περίπτωση μιλάμε γιά πολιτική 
ποίηση. Διαφορετικά είναι τά πράγματα στή 
δεύτερη περίπτωση. Εδώ, οί άτομικές καί 
ομαδικές συγκινήσεις εκδηλώνονται κατά τρόπο 
άρκετά πολυσύνθετο. Τήν όποιαδήποτε άξια τής 
ποίησης δέν τήν προκαθορίζει τό είδος όπου 
έκείνη έντάσσεται. Μόνο ή ιδιοφυία τοϋ δη
μιουργού τήν καταξιώνει. Άμα λείπει τό ταλέ
ντο, τά δεκανίκια τών άγαθών προθέσεων δέν 
μποροΰν νά τή στηρίξουν στά πόδια της.

Ό σπουδαίος Άγγλος φιλόλογος Μπάουρα 
(1898-1971), βαθύς γνώστης τών ποιητικών 
πραγμάτων τών κυριότερων λογοτεχνιών τοΰ 
κόσμου, μελετά στό βιβλίο του πού κρίνουμε 
έδώ τή οχέση τής ποίησης μέ τήν πολιτική, κατά 
τήν περίοδο 1900-1960. Τό ϋφος του είναι 
πολύλογο, γεγονός όχι συνηθισμένο γιά Άγγλο 
συγγραφέα, άλλά έχει τή χάρη τοϋ άτημέλητου. 
Ορισμένες φράσεις τίς χαρακτηρίζει κάτι τό 

ρευστό καί φευγαλέο, όπότε, γιά νά τίς καταλά
βει κανείς, χρειάζεται νά τίς ξαναδιαβάσει. Τό 
θέμα του, πάντως, θά κέρδιζε πολύ, άν ήταν 
πυκνά διατυπωμένο καί άν έλειπαν ορισμένες,

πολιτικής χροιάς, άστοχες γενικεύσεις. Ή μετά
φραση τής κ. Λύντιας Στεφάνου, άξιόλογης 
ποιήτριάς καί δοκιμιογράφου, κρίνεται πετυχημέ
νη. (Τά ορθογραφικά σφάλματα είναι δικά της ή 
οφείλονται οέ τυπογραφική άβλεψία;).

« 0 πολιτικός ποιητής δέν κατασκευάζει ένα 
φανταστικό παρελθόν προσπαθεί νά συλλάβει 
καί νά έρμηνεύσει ένα τεράστιο παρόν». Τούτη ή 
φράση τοϋ Μπάουρα στήν άρχή τοΰ βιβλίου του 
(σελ. 9) δίνει τό στίγμα τοΰ πολιτικού ποιητή. Τά 
δημόσια θέματα άποτελοΰσαν άντικείμενο τής 
ποίησης τών Αρχαίων Ελλήνων, έστω καί άν 
κάποτε τά μεταμφίεζαν σέ σύμβολα καί μύθους. 
Οί Λατίνοι Βιργήλιος καί Όράτιος οφείλουν τή 
μισή τους φήμη στό δτι ή ποίησή τους περιείχε 
πολιτικές πραγματείες. Στή «θεία Κωμωδία» τοϋ 
Δάντη ή πολιτική είναι θεμελιώδης όσο καί ή 
θεολογία, καί περισσότερο δραματική. Άλλά καί 
ό Σαίξπηρ δέ μένει πίσω. "Ενα σημαντικό μέρος 
τής ποίησης τοϋ μεγαλύτερου, κατά τή γνώμη 
μου, λογοτέχνη όλων τών έποχών, τό σφραγίζει 
ή πολιτική. Στό 19ο αιώνα, ή ποιότητα τής 
πολιτικής ποίησης πέφτει αισθητά. Ένώ οί 
Αρχαίοι 'Έλληνες ποιητές, γράφει ό Μπάουρα, 

έβλεπαν τούς εαυτούς τους ώς άφοσιωμένα καί 
άντιπροσωπευτικά μέλη τοϋ συνόλου τής μικρής 
πόλης-κράτους, οτό όνομα τοϋ οποίου μιλούσαν, 
οί πολιτικοί ποιητές τοϋ προηγούμενου αιώνα, 
άνήκοντας σέ πολυάριθμα έθνη, άδυνατοΰσαν 
ν' άντιληφθοΰν τίς έπικρατέστερες διαθέσεις 
τού ουνάλου. Η ποίησή τους ήταν κονφορμιστι- 
κή. Δέν τή δονούσε ή πάλη τών ίδεών. Άντί νά 
θέτει πρότυπα ριζοσπαστικής συμπεριφοράς, λι
βάνιζε τά ρηχά αισθήματα τοΰ κοινοΰ. Ή μεγα- 
λοστομία της, ή ευκολία της καί ή άπλούστευση 
τών γεγονότων τή χαρακτήριζαν ολοκληρωτικά.
0 πατριωτισμός της ήταν γελοίος.

Τό πέρασμα στό δικό μας αιώνα τό συνοδεύει 
ή άλλαγή τής στάσης τών πολιτικών ποιητών. Τά

δημόσια πράγματα έκτραχύνονται. Τριγμοί άκού- 
γονται παντού. Ό άστικός κόσμος χρεοκοπεί. Ή 
κρίση τών άξιών γενικεύεται. Τά νέο φύτρα 
άρχίζσυν νά νικούν τό χώμα. Μιά καινούρια 
εύαισθησία γεννιέται κι έπιβάλλει τή νέα ποίηση. 
Ή καθιερωμένη τεχνοτροπία τής άγοραίας ποίη
σης άποσυντίθεται. Ή πραγματικότητα κάθε 
άλλο παρά άπλή είναι. Πώς, λοιπόν, νά έξακολου- 
θήοει νά είναι άπλή καί ή ποίηση; ('Ορισμένες 
άπό τίς παραπάνω διαπιστώσεις δέν είναι τοΰ 
Μπάουρα). «Τώρα, σιγά σιγά, ένας τόνος προσω- 
πικότερος άρχιζε ν'άκούγεται στήν ποίηση καί 
μαζί μ αύτόν μιά όξύτερη αίσθηση τής αλή
θειας», παρατηρεί ό Μπάουρα στή σελίδα 23. Τήν 
άλλαγή τής ποιητικής στάσης τήν ένίσχυσε ό 
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ή βάρβαρη άλλη- 
λοσφαγή κέντρισε καί όξυνε τήν ευαισθησία. 
Ενας άπό τούς βασικούς έκφραστές τής νέας 

ποιητικής τεχνοτροπίας είναι ό Β. Μαγιακόφσκυ 
(1893-1930). Άπό τήν έφηβική του ήλικία, μέ 
καινούριες μεθόδους, έκφράζει τήν άηδία του 
γιά τήν έπικρατοΰσα κατάσταση. Ό Άγγλος 
μελετητής παρατηρεί: «Τό παράδειγμα τοϋ Μα- 
γιακόφοκυ δείχνει ότι ή νέα τεχνοτροπία, παρ' ό
λο τόν έκρηκτικό υποκειμενισμό της, είναι ικανή 
νά δουλέψει θέματα πλατιά... Τό πειραματικό 
ϋφος του ταίριαζε καλά καί μέ τήν έπαναοτατι- 
κότητα καί μέ τό παράπονο, καί ήταν πολύ πιό 
κατάλληλο γιά νά έκφράσει ψυχικές διαθέσεις 
πού δέν έμπαιναν μέσα στά κανονικά πλαίσια 
ένός ύφους πιό συμβατικού» (σελ. 43).

Συμπερασματικά, ή καινούρια οτάση τής πολι
τικής ποίησης διακρίνεται άπό τά άκόλουθα 
γνωρίσματα: Αποφεύγει τή ρητορεία καί τίς 
παραχωρήσεις οτήν έπωνομαζόμενη κοινή γνώ
μη. Δέν άλλοιώνει, μέ τεχνικές οριοθετήσεις, 
τόν πλούτο καί τήν αύθεντικότητα τών δημοοίων 
θεμάτων, όσο άθλια, παράξενα ή γελοία κι άν 
είναι. Δίνει έμφαση καί άπαιτεϊ νά είναι συνεπής 
ό ποιητής στήν ατομική του όραση κι εύαισθησία. 
Καί, τό σημαντικότερο, έπαναβεβαιώνει τό βασι
κότερο κανόνα: αύθεντική πολιτική ποίηση είναι 
έκείνη πού ύπακούει οτούς νόμους τών ποιητι
κών άξιών, καί πουθενά άλλού.

Άπό τή δεκαετία τοΰ 20 κι έπειτα, ή τάση 
πού σκιαγραφήσαμε προηγουμένως ισχυροποιεί
ται- Η ποίηση παρουσιάζει προσεκτικά ιδιωτικές 
έμπειρίες καί διανοητικές καταστάσεις. Αφήνει 
στήν άκρη τίς γενικεύσεις καί συγκεντρώνει τήν 
προσοχή της οτό ειδικό. Τό ίδιο συμβαίνει καί 
οτή φιλοσοφία. Η κατασκευή συστημάτων μέ 
τόν τρόπο τοϋ Κάντ καί τοϋ Χέγκελ άνήκει οτό 
παρελθόν. Οί έμπειρικές μέθοδοι τής μοντέρνας 
έπιστήμης τήν έπηρεάζουν. Αντικείμενό της 
γίνεται ή μελέτη τής γλώσσας. Οί σχετικές 
διαπιστώσεις τοϋ Μπάουρα είναι σωστές. Έδώ 
έχω νά κάνω μόνο μιά παρατήρηση: Δέν έρμη- 
νεύει τή μετατροπή τής ποίησης σέ ιδιωτικό 
όραμα- άπλώς, τήν περιγράφει. Άς σταθούμε 
λίγο στό θέμα. Τί αυνέβαινε σέ μιά τέτοια 
έξέλιξη τής ποίησης; Ενόσω ό άστικός κόσμος 
βρισκόταν στήν περίοδο τής άκμής του, ή θέαση 
τών λογοτεχνών καί τών καλλιτεχνών ήταν σέ 
γενικές γραμμές αισιόδοξη. Ή σταθερότητα τοϋ 
κόσμου έκφραζόταν μέ τίς διαυγείς καί σταθε
ρές καλλιτεχνικές συλλήψεις καί τίς πλατιές 
τοιχογραφίες τής ζωής. Ή όξυνση τών ταξικών 
καί διεθνών συγκρούσεων άποκαλύπτει τό νέο 
πρόσωπο τοΰ άοτιομοϋ. 0 θρυμματιομός του 
μεταβάλλεται καί οέ θρυμματισμό τής ποιητικής 
εικόνας. Οί μεγάλες συλλήψεις δέ ουγκινοϋν πιά.
Κάθε άτομική μονάδα, ψάχνοντας νά ανακαλύψει 
τό νόημα τής σάπιας ζωής, γίνεται ένα ξεχωρι
στό σύμπαν, συχνά άπομονωμένο άπό τά άλλα 
πού πλανώνται γύρω του. Ό καθένας σκάβει στό 
χωράφι τοΰ έαυτοΰ του. Καί, σάν νά μήν άρκοΰν 
τά προαναφερόμενα, οί σπουδαίες έπιστημονικές 
άνακαλύψεις γιό τή βαθύτερη δομή τής ύλης 
πλουτίζουν τίς καλλιτεχνικές καί ποιητικές εικό
νες. Τό άποτέλεσμα όλων αύτών είναι νά παρα
τηρούνται άπανωτές έπαναστάσεις στίς εικαστι
κές τέχνες καί τή λογοτεχνία. Ειδοποιό γνώρισμα 
τών νέων τεχνοτροπιών αποτελεί ή ιδιωτικοποίη
ση τών συλλήψεων καί τών έκφραστικών τρό
πων.

Τό ιδιωτικό όραμα έπηρεάζει τώρα καί τήν 
πολιτική ποίηση. Γίνεται ό σχεδόν άποκλειστικός 
της χώρος. «Ή ποίηση ντρέπεται γιά τήν 
πλούσια φωνή πού είχε κάποτε καί σπάνια 
έπιχειρεϊ νά τή χρησιμοποιήσει» (σελ. 92). Αρκε
τές περιπτώσεις ποιητών τοΰ ιδιωτικού οράμα
τος έξετάζει ό Μπάουρα οτό «Ποίηση καί 
πολιτική 1900-1960». Εδώ θό σταθώ μόνο σέ 
δυό. Αφορούν στούς κορυφαίους Έλληνες Κ. Π. 
Καβάφη καί Γ. Σεφέρη.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Οί άντιλήψεις του γιά τόν Καβάφη, χωρίς νά 
τίς διακρίνει ή παραμικρή πρωτοτυπία, είναι 
ολωσδιόλου εσφαλμένες. "Οσο ζοϋσε ό 'Αλεξαν
δρινός ποιητής, άντιμετώπιζε τίς λοιδωρίες τών 
σεμνοτύφων. Άφότου πέθανε, ορισμένοι μελε
τητές του βάλθηκαν νά τόν προικίσουν μέ 
άξιοθαύμαστες πολιτικές ιδιότητες, πού ό ίδιος 
δέν είχε. Τόν άγιοποίησαν. Τήν άγιοποίηση, δμως, 
τή χρειάζονται οί μούμιες, όχι οί ζωντανοί 
άνθρωποι - γιατί τέτοιος ήταν έκείνος. Ή 
ποίησή του είναι μεγάλη διότι είναι αύθεντική. 
Κλεισμένος στά τείχη του καί δούλος τοϋ 
πάθους του, κάνει ποίημα τή ζωή του, δίχως νά 
δίνει πεντάρα τσακιστή γιά τά κοινά. Ή πολιτική 
δέν άγγίζει τήν τέχνη του. Αλλά, ιδού! ό 
Μπάουρα έχει άλλη γνώμη. Γράφει: «Ό Κωνστα
ντίνος Καβάφης... άντλεΐ άπό τό Ελληνιστικό καί 
τό Βυζαντινό παρελθόν γιά νά 'ιστορήσει πλευρές 
τής αύγχρονης πολιτικής καί κοινωνικής ζωής» 
(σελ. 102). Όχι! Άναφερόμενος ό Καβάφης σέ 
πραγματικά ή φανταστικά ιστορικά πρόσωπα καί 
γεγονότα, εϊτε προβάλλει τό σεξουαλικό του 
πάθος, άφοΰ οί συνθήκες τής 'Αλεξάνδρειας δέν 
τοϋ έπέτρεπαν νά τό κοινολογήσει άπευθείας καί 
άφοΰ ή προβολή, μέ τή χρήση προσωπείων, 
προσδίδει ποιητική διάσταση στό θέμα (κατά τήν 
τελευταία περίοδο τής δημιουργίας του, όταν 
όλοι γνωρίζουν τούς όμοφυλοφιλικούς του έρω
τες καί δέν μπορεί πιά νά τούς κρύψει, μιλάει 
δίχως προσωπεία, όπότε τό ποιητικό άποτέλεσμα 
μειώνεται αισθητά), εϊτε, στά καθαυτό ιστορικά 
του ποιήματα, άναβιώνει άπλώς τήν ψυχολογική 
άτμόοφαιρα καί νοοτροπία μιάς ιστορικής έποχής 
ή ένός ιστορικού προσώπου, εϊτε διδάσκει τήν 
ήθική-προσοχή: όχι πουριτανική! -στάση στή ζωή 
(βλέπε, π.χ., τό ποίημα «Θερμοπύλες»). Γιατί ό 
Καβάφης, δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει, είναι καί 
μεγάλος μοραλιστής. "Ολες οί σοβαρές φιλολογι
κές έρευνες, πάντως, καταρρίπτουν τίς προσπά
θειες νά δοθεί πολιτική διάσταση στήν ποίησή 
του. Ό Μπάουρα, όμως, επιμένει. Άσχολείται 
μέ τό ποίημα «'Υπέρ τής Αχαϊκής Συμπολιτείας 
Πολεμήοαντες». Λέει: Ο ποιητής, τοποθετώντας 
τό θέμα του στό 146 π.χ., δταν ή Αχαϊκή 
Συμπολιτεία κατατροπώθηκε άπό τούς Ρωμαίους, 
άναφέρεται οτή Μικρασιατική καταστροφή τοϋ 
1922. Ίσως ή Άθηνά νά βγήκε άπό τό κεφάλι 
τοϋ Δία· ώστόσο, ή προαναφερόμενη θέση τοϋ 
"Αγγλου φιλολόγου δέ γεννήθηκε στόν έγκέφαλό 
του. 'Αρκετά χρόνια πρίν άπό τό 1966, πού 
πρωτοεξέδωσε ό Μπάουρα τό βιβλίο του, είχε 
γράψει τά ϊδια άκριβώς γιά τό «'Υπέρ τής 
Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήοαντες» καί ό 

Γιώργος Σεφέρης (κοίτα τή μελέτη του «Κ. Π. 
Καβάφης, θ. Σ. "Ελιοτ1 παράλληλοι» οτόν πρώτο 
τόμο τών «Δοκιμών», σελ. 324-363). Τότε, ό 
κατ' έξοχήν Καβαφολόγος κι έξαίρετος κριτικός 
Τίμος Μαλάνος άπέδειξε τό λάθος τοϋ ποιη
τή. Μεταξύ τών σπουδαίων έπιχειρημάτων του, 
τό πιό άτρωτο είναι τό άκόλουθο: « Η Μικρασια
τική καταστροφή μήτε εϊχε γίνει τό Φεβρουάριο 
τοϋ '22 (τότε δημοσιεύθηκε τό ποίημα Α. Σ.), μήτε 
καί κανείς τήν περίμενε. Καί μήτε, νομίζω, ότι ό 
Καβάφης εϊχε ιδιαίτερους λόγους νά βιαστεί νά 
ταυτίσει προκαταβολικώς» βλέπε τή μελέτη του 
«Καβάφης-"Ελιοτ- είναι πράγματι παράλληλοι;» 
στόν τόμο «Καβάφης 2», σελ. 121-161).

Αλλά ό Μπάουρα, ένώ άτύχησε οτίς δανεικές 
κρίσεις του γιά τόν 'Αλεξανδρινό, σημειώνει 
σωστά τό ποιητικό στίγμα τοϋ Σεφέρη. Οί 
παρατηρήσεις του λίγες, μά καίριες. Αφορούν 
έλάχιστα ποιήματα, μετρημένα στά δάκτυλα τοϋ 
ένός χεριού. (Άς μήν ξεχνάμε· γράφει γιά τή 
οχέση ποίησης καί πολιτικής, όχι πραγματείες 
περί ποιητών). Ο Σεφέρης είναι ποιητής τής 
πνευματικής άγωνίας, ή όποία τόν οδηγεί «νά δει 
τά πράγματα μέσα σέ πολύ ευρύτερες διαστά
σεις καί νά βρεϊ ένα οχήμα γιά νά τό περικλεί- 
σει» (σελ. 113). "Οπως καί μερικοί άλλοι ομότε
χνοί του, νιώθει νά τόν θίγουν έντονα τά 
γεγονότα, κατά τρόπο πού νά τά θεωρεί προσω
πικά του ζητήματα. Ή δική του άγωνία είναι καί 
αγωνία τοϋ δυτικού κόσμου. Άν καί βαθιά 
πεσιμιστής ό Σεφέρης (ό χαρακτηρισμός δέν 
άνήκει στόν Μπάουρα), ώρες ώρες αίσιοδοξεϊ κι 
έμπιστεύεται τό μέλλον τοϋ άνθρώπινου γένους. 
Τότε, τό «θέμα του καθαγιάζεται άπό τήν 
έπιθυμία καί τή δύναμη τής ζωής».

Ή ποίηση τοϋ ιδιωτικού οράματος έπευθύνε- 
ται, έξαιτίας τής φύσης της, ο ένα κοινό μέ 
γερή παιδεία. Ό πολύς κόσμος δέν τήν καταλα
βαίνει. Τούτο προκάλεσε βίαιες άντιδράοεις σέ 
όσους άπαιτοϋν νά είναι άμεοα κατανοητή. 
Ιδιαίτερα δυσαρεστήθηκαν οί έπαναοτάτες, οί 

όποιοι προσδοκούσαν τήν άπευθείας θετική ά- 
νταπόκριση τών ποιητών στό κοσμογονικά τους 
έργο. Βέβαια, ή 'Οκτωβριανή Έπανάατααη τοΰ 
1917 άποδέομευσε πάμπολλα ταλέντα. Έως τό 
1925, γράφει ό Μπάουρα, «ή ποίηοη γνώρισε 
μέρες γεμάτες ζωντάνια καί περιπέτεια» (σελ. 
135). Άπό τότε όμως, συνεχίζει ό ϊδιος, ή 
ιστορία της είναι «ζοφερή καί δυσκολοπερίγρα- 
πτη» (σελ. 137). Τά ταλέντα άναγκάζονται νά 
σωπάσουν ή ν’ άλλάξουν θεματογραφία, έτοι 
ώστε ή πρωτοτυπία νά έξαφανίζεται. Καθιερώνε
ται ύποχρεωτικά ή ρεαλιστική τεχνοτροπία, ή

Μαρξιστική θεωρία. Ή αισθητική της είναι 
άντιδογματική καί μελετά τό λογοτεχνικό φαινό
μενο στήν πραγματική του διάσταση, τό θεωρεί, 
δηλαδή, ένα άέναο γίγνεοθαι πού άποκαλύπτει 
νέες εύαισθησίες καί καινούριους τρόπους γιά 
τήν έκφρασή τους. "Οσες άλλες άπόψεις χρησι
μοποιούν τό όνομα τοϋ Μαρξισμού καί, άπομονώ- 
νοντας μιά οτιγμή τοϋ καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, 
τήν παρουσιάζουν ώς τή γνήσια έκφραση τής 
αισθητικής του, είναι άντιδιαλεκτικές καί τίποτα 
τό κοινό δέν έχουν μαζί του. Στήν πιό άκραία, 
μάλιοτα, έκδήλωσή τους, τοϋ είναι έντελώς 
έχθρικές. Τά σφάλματα πού έγιναν τότε οφείλο
νται στό πάθος, τό άγνό πάθος, τών έπαναστα- 
τών νά μεταλλάξουν ριζικά τήν κοινωνία, θεώρη
σαν άναγκαίο νά συνδέσουν άπευθείας μέ τήν 
κοσμογονική πάλη, τή λογοτεχνική καί καλλιτεχνι
κή δημιουργία. Ζώντας οέ μιά πυρακτωμένη

Νίκος Λάζαρης

Μ ονβιόλα

αύτό τό άγόρι πού κυνηγάει τά πουλιά στό δάσος 
αύτό τό σπασμένο παράθυρο στόν ούρανό 
αύτή ή συγκεκριμένη μουσική
(ή πρώτη συμφωνία τοΰ Μάλλερ σέ διεύθυνση ΟΖΑΒΑ)
αύτό τό τάγμα τοΰ άνέμου πού έφορμα
αύτό τό κορίτσι μέ τό φαγητό ά π ’ τό φούρνο
(βλέπω τόν κύκλο τής ζωής της νά ολοκληρώνεται
σέ δευτερόλεπτα)
αύτή ή μηχανή χωρίς έξάτμιση
πού θέλει νά παρκάρει στό κεφάλι μου
αύτό τό νήμα πού μνήμες έκκαλεϊ
αύτό τό δριο πού δέν θ άγγίξω ϊσως ποτέ
αύτή ή ξαφνική ΣΙΓΗ
αύτό τό τέλμα
αύτός ό ρόγχος πού φτάνει ώς έδώ 
καί διακόπτει στή μέση τό ποίημα.

Ιστορ ική  π ρ ο ο π τικ ή

Θά περάσει κι αύτή ή νύχτα δέν θά περάσει 
μέσα στίς μυστικές στοές τοΰ όνείρου 
μέ τά φίλτρα πού αλλάζουν συνεχώς 
τών χρωμάτων τήν αίσθηση, 
τά δρια πού μετακινούνται, τά κάδρα 
τά κουρασμένα μας είδωλα-

θά περάσει κι αύτή ή νύχτα δέν θά περάσει
τρίβοντας τίς πλευρές της στά σώματά μας
κρατώντας τά μάτια μας άνοιχτά
καί τά χέρια μας δεμένα,
γράφοντας σέ παλιές βιντεοκασέτες
τήν άγωνία τών ψυχών μας
πάνω στά βρεγμένα πεζοδρόμια, στίς πιτσαρίες
στίς αίθουσες τοΰ μπώουλινγκ,
σ τ ’άόρατα τζάμια τών ζαχαροπλαστείων
μέ τό άρωμα τών γιασεμιών γύρω,
τά δέντρα πού πνίγονται στήν ύγρασία
θά περάσει κι αύτή ή νύχτα δέν θά περάσει.

όποία δέν είναι καί τόσο ρεαλιστική, άφού 
άπορρίπτει τίς τεχνικές τών νέων αισθητικών 
ρευμάτων καί προηγούμενου αίώνα. « Η έλπίδα 
ότι ό αιώνας τών τεράστιων κοινωνικών άλλαγών 
θά γεννούσε μιά γνήσια λαϊκή ποίηση ματαιώθηκε 
καί ύπεύθυνες είναι, κατά μεγάλο μέρος, οί 
άπόπειρες τών ποιητών νά προσφέρουν κηρύγμα
τα καί μπροσούρες σέ στίχους, άντί νά ακολου
θήσουν τό γνήοιο ένστικτο τής δημιουργίας, πού 
άπό τή φύση του άρνεΐται νά συμμορφωθεί καί 
νά δεχτεί κανόνες, εϊτε πρόκειται γιά τή σκέψη 
εϊτε γιά τό ουναίοθημα» (σελ. 170).

Συμφωνώ μέ τίς παραπάνω άντιλήψεις τοϋ 
Μπάουρα, τίς όποιες καί άλλοι μελετητές έχουν 
έκφράοει. θεωρώ, δμως, άναγκαίο νά ύπογραμμί- 
σω, πώς, όσα λάθη έγιναν σχετικά μέ τή 
λογοτεχνία, δέν πρέπει νά καταλογίζονται στή

έποχή, δέ διέβλεψαν πώς θά ύπηρετοϋσαν 
πληρέστερα τήν έπανάσταση καί τό σοσιαλισμό, 
άν κατανοούσαν σωστά τήν ύπάρχουσα διαφορά 
ποιότητας μεταξύ τής κοινωνικοπολιτικής δομής 
καί τής σφαίρας τοϋ λογοτεχνικού γίγνεσθαι. Δέν 
τούς δικαιολογώ· τήν περίπτωσή τους έρμηνεύω 
μόνο. Άλλωστε, καί σέ άλλες έπαναατάσεις, 
πρίν καί κατόπιν -στίς περισσότερες, μπορώ νά 
πώ-, συνέβη τό ίδιο. Ή άξία τους, πάντως, δέ 
μειώνεται.

Ό ρεαλισμός καί ή στρατευμένη τέχνη έχουν 
παρεξηγηθεϊ άρκετά. Ορισμένες πλευρές τής 
παρεξήγησης τίς σκιαγράφησε ό Μπάουρα οτό 
«Ποίηση καί πολιτική». Αύτή, ώστόσο, πρέπει νά 
άρθεϊ. Ή άλήθεια ν' άποκατασταθεϊ. Έδώ κι 
έκεί, στίς προηγούμενες σελίδες, άναφέρθηκα σέ 
όρισμένα χαρακτηριστικά τοϋ ρεαλισμού καί τής

ατρατευμένης τέχνης (έστω κι άν δέ χρησιμο
ποίησα τά όνόματά τους). Τώρα, τελειώνοντας, 
θά διατυπώσω λίγες θέσεις, συνοψίζοντας άκό
μα, όπου χρειαστεί, δ,τι σημείωσα, πέρα άπό τίς 
άντιλήψεις τοϋ Αγγλου ουγγραφέα, οτίς γραμ
μές πού πρηγήθηκαν. Όοα θά πώ δέ διεκδικούν 
τήν πρωτοτυπία. Σωστός θέλω νά είμαι μόνο.

Ή τέχνη είναι, γιά νά μεταχειριστώ τόν όρο 
τοϋ άρχαίου φιλοσόφου, «ζώον», δηλαδή ζωντα
νός οργανισμός. Η μορφή καί τό περιεχόμενο 
άποτελοϋν οργανικό σύνολο, όπου ή μορφή 
έκπηγάζει άπό τή λειτουργία τοϋ περιεχομένου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση τής τέχνης είναι νά 

συνυπάρχουν μέ άρμονικό καί άξεχώριοτο τρόπο 
καί τά δυό, γιατί μόνο έτσι μπορεί νά έκφράζεται 
καλλιτεχνικά τό γίγνεσθαι μιάς έποχής. Όταν ή 
μορφή καί τό περιεχόμενο είναι διχαομένα καί 
δέ συνθέτουν ένα δλον, έχουμε, άν τό κέντρο 
βάρους κλείνει πρός τήν πρώτη, φορμαλισμό, καί 
άν κλείνει πρός τό δεύτερο, κήρυγμα· όχι, 
πάντως, τέχνη.

Ρεαλισμός είναι ή καλλιτεχνική άπεικόνιοη τοΰ 
άντικειμενικοϋ καί ύποκειμενιοΰ κόσμου, ή όποία 
ύπακούει όχι οτούς (κάθε άλλο παρά μόνιμους) 
κανόνες τής τυπικής άναπαράστασης, μά στήν 
έκάστοτε σύγχρονη εύαιοθησία. Ρεαλιστική τέχνη 
είναι έκείνη πού συνδυάζει τή νέα μορφή μέ τό 
νέο περιεχόμενο. 0 ρεαλισμός οφείλει νά είναι 
πάντα ούγχρονος. Τά έκφραστικά του μέσα νά 
συμπυκνώνουν τήν ούσία τής ζέουσας πραγματι
κότητας. 0 ρεαλισμός δέν έπιτρέπεται νά 
ταυτίζεται ή νά παρομοιάζεται μέ τή φωτογρα
φία. Οφείλει νά άποτελεΐ τή μορφοποίηση τού 
πνεύματος μιάς ιστορικής έποχής, ύπακούοντας 
στή νομοτέλεια τής τέχνης.

Μέ άλλα λόγια: Κάθε καιρός διαθέτει τά δικά 
του έκφραστικά μέσα. Ό ρεαλισμός συνίσταται 
στή δυναμική άναπαράσταση μιάς κατάστασης 
τής έξω άπό έμάς ή μέσα μας πραγματικότητας, 
μέ σύγχρονα έκφραστικά μέσα, αισθητικά κατα
ξιωμένα. Ό,τι θετικό διακρίνει τά διάφορα 
αισθητικά ρεύματα πού κάθε τόσο έμφανίζονται, 
ένοωματώνεται στό ρεαλισμό, τόν έμπλουτίζει 
καί τόν άνανεώνει. Εκείνα, μόλις οί συνθήκες 
πού τά γέννησαν σβήνουν συνήθως έξαφανίζο- 
νται, ένώ ό ρεαλισμός έξακολουθεϊ νά είναι 
μονίμως διαρκής γιατί έκφράζει πάντα τήν 
έξελιαοόμενη πραγματικότητα. Ό ρεαλιομός 
μιάς ορισμένης έποχής είναι ρεαλιομός στίς 
σχέσεις του μόνο μέ έκείνη τήν έποχή, όχι μέ 
τίς κατοπινές. Κατά παρόμοιο τρόπο, ό ρεαλι
σμός τοΰ παρόντος θά φάνταζε οάν κάτι τό 
άρκετά περίεργο, άν όχι παράλογο, στά μάτια 
τών άνθρώπων τών παρελθόντων καιρών.

Ή στρατευμένη τέχνη. Ή κοινωνιολογία καί ό 
πολιτικός στοχασμός μελετούν τίς κοινωνικές 
καί πολιτικές σχέοεις ένός κοινωνικού σχηματι
σμού, δηλαδή άφοροϋν, κυρίως, τή νόηση. Άντί
θετα, ή τέχνη έχει νά κάνει μέ τήν εύαιοθησία 
καί τίς συγκινήσεις· προϋποθέτει, μέ διαφορετι
κά λόγια, τή συμμετοχή, προπαντός, τοϋ ψυχικού 
κόομου. Αύτά σημαίνουν δτι, ένώ ή πολιτική 
άντανακλά άμεσα τήν κοινωνική δομή, ή λογοτε
χνία βρίσκεται οέ άπόμακρη θέση άπό τό οικοδό
μημα. "Ετσι, ή στράτευση στοχεύει όχι στό 
έμμεσο πολιτικό άποτέλεσμα, άλλά στήν άμεση 
αισθητική πλήρωση. Όσο πιό έντονη είναι ή 
τελευταία, τόσο πιό άποτελεσματική είναι ή 
στράτευση. Ό συνθεμελιωτής τοϋ Μαρξισμού Φ. 
"Ενγκελς έγραφε στή γυναίκα τοϋ Κάουτσκυ (26. 
XI. 1885): «Ή στράτευση, κατά τή γνώμη μου, 
πρέπει νά άντλεΐται μέσα άπό τήν ϊδια τήν 
κατάσταση καί άπό τή δράση, χωρίς νά άναφέρε- 
ται συγκεκριμένα, καί ό ποιητής, πάλι, δέν 
πρέπει νά δίνει στόν άναγνώστη όμορφα καί 
ώραία τή μελλούμενη λύοη τών κοινωνικών 
συγκρούσεων πού περιγράφει» (Κ. Μάρξ-Φ. Έν- 
γκελς: «Κείμενα γιά τή λογοτεχνία καί τήν 
τέχνη», σελ. 130). Καί στήν Άγγλίδα συγγραφέα 
Μ. Harkheus παρατηρούσε σέ γράμμα του, τόν 
Απρίλιο τοϋ 1888: « Όσο πιό κρυμμένες μένουν 

οί άπόψεις τοϋ συγγραφέα, τόσο τό καλύτερο 
γιά τό έργο τέχνης» (στό ϊδιο, σελ. 133). 
'Εκείνοι πρίν άπ' αύτόν, άσφαλώς δέν είναι 
οπαδοί του. Μόνο έμμεσα, λοιπόν, ή καλή 
λογοτεχνία «ύπηρετεϊ» τήν ταξική πάλη. Σπανί
ζουν οι περιπτώσεις κατά τίς όποιες ή τέχνη, 
κάνοντας άμεση προπαγάνδα, έξακολουθεϊ νά 
είναι τέχνη.

Συχνά, άκοϋμε άπό άνθρώπους πού λίγα γνω
ρίζουν περί τέχνης (δέν έχει σημασία, άν, 
κάποτε, ορισμένοι συγκαταλλέγονται στούς λει
τουργούς της) νά άπαιτοϋν πράγματα πού, κάθε
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άλλο, παρά οτίς προθέσεις της συμπεριλαμβάνο- 
νται. Τής ζητοϋν νά ύπερασπίζεται τήν ήθική, τό 
δίκαιο τοϋ λαοΰ, νά είναι προοδευτική, καί άλλα 
παρόμοια. Έφόσον θέλουμε νά συμφωνούμε μέ 
τό πνεύμα της, είμαστε ύποχρεωμένοι νά τά

απορρίπτουμε δλα τούτα. Τά μόνα «πρέπει» τά 
όποια όχι μόνο έπιτρέπονται, άλλά κι έπιβάλλο- 
νται, συνοψίζονται στό άκόλουθο: νά μήν ψευδί- 
ζει τόν έαυτό της. "Αμα ή λογοτεχνία είναι 
αύθεντική, έχει προοδευτικό χαρακτήρα. "Ας μή 
μάς διαφεύγει δτι οί πραγματικές τάσεις μιάς 
έποχής έκδηλώνονται άκόμα καί διαμέσου τής 
ιδιοφυίας καί τοϋ συντηρητικότερου στίς ιδέες 
συγγραφέα.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ

Βιβλιοταχνδρομεϊο  · Βιβλιοταχν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
'Απόπειρα νεκροψίας 
'Αθήνα 1981

Μακροσκελή ποιήματα τά περισσότερα, παρου
σιάζουν εγγενείς δυσκολίες γιά τήν κατανόησή 
τους. Έχουμε τήν έντύπωση οτι ό ποιητής δέν 
μπορεί νά χειραγωγήσει τή γλώσσα σέ σχέση μέ 
τό θέμα’ τό άποτέλεσμα είναι λοιπόν νά χάνεται 
ή αίσθηση τοΰ ρυθμού καί τής σωστής ταξινόμη
σης τών λέξεων στό στίχο. Πάνω σ'αύτή τή 
διαπίστωσή μας έχουμε νά συμπληρώσουμε δτι 
τά ποιήματα λειτουργούν μάλλον σάν θραύσματα 
τοϋ ύποσυνείδητου παρά σάν μιά συνειδητή 
έπιλογή λέξεων. Φαντασία πού άναζητά νά βρει 
έδαφος έπεξεργασίας άλλά άποτυγχάνει, γιατί ό 
φακός τής έμπειρίας δέν μπορεί νά ξεκαθαρι
στεί άπέναντι στό θεματικό ύλικό.

ΡΑΝΙΑ ΖΟΥΚΑ 
Οί τρύπιες μπότες 
Διογένης, 'Αθήνα 1979

Οριζόντιος λόγος καταγράφει άπλά τήν ιδιωτική 
έμπειρία. Χωρίς νά διεισδύει στίς καταστάσεις, 
άρκεϊται στόν άπολογητικό τόνο πού φθάνει 
κάποτε μέχρι τή λυρικότητα. Ή έκφραση δμως 
τής ποιήτριας εγκλωβίζεται σ'έναν άκρατο συ
ναισθηματισμό. Ή γλώσσα της, παρμένη αυτού
σια άπό τήν καθημερινή χρήση, δέν εξατομικεύε
ται καί δέν είναι τόσο έπεξεργασμένη ώστε νά 
μπορεί ν’ άποδώσει στίς έμπειρίες μοναδικότη
τα. Όπως προαναφέραμε, ή ύπερβολική φόρτιση 
άπό τό συναίσθημα καί ή κοινότυπη έπανάληψη 
λέξεων καθιστούν τά ποιήματα άνισα.

ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ή μελιτζάνα καί ό βασιλικός 
Πεζογραφήματα 
Ε.Ε.Β., 'Αθήνα 1982

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ τρία μέρη- κάθε μέρος 
διεκδικεϊ μιά αύτοτέλεια σέ σχέση μέ τό θεματι
κό ύλικό πού έπεξεργάζεται ό συγγραφέας καί 
παραμένει, έννοιολογικά, αύτόνομο. Ό φανταστι
κός ρεαλισμός σάν κατανόηση τής εικόνας 
λειτουργεί στό σ' καί β ' μέρος. Μϋθοι πού 
έχουν τήν άφετηρία τους σέ ιστορικά πεπραγμέ
να ή στή φύση έπινοοϋνται καί επεξεργάζονται 
μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά άποκτοϋν τή διάσταση 
τοϋ μηνύματος τοϋ συγγραφέα. Ή ειρωνεία 
πολλές φορές παραστέκει σάν εργαλείο οτήν 
άπομυθοπσίηση τής παγιωμένης κοινωνικής 
πραγματικότητας, παρεμβάλλοντας διαλογικά μέ
ρη ή μονόλογους στήν άμεση καθημερινή έκφορά 
τους χωρίς ίχνος άλλοίωσης. Ή μεταπολεμική 
κοινωνία μέ τίς επιπτώσεις της σέ όρισμένα 
άτομα έπιβάλλει μιά ιδεολογική τρομοκρατία, πού 
στηρίζεται στόν παραγκωνισμό κάθε ζωντανού 
στοιχείου πού άρνεϊται καί προσπαθεί νά βρει 
τήν ταυτότητά του κάτω άπά διαφορετικές 
ιδεολογικές καταβολές. Ιστορίες στό γ ' μέρος 
θεματικά προσδιορισμένες άπό τά παραπάνω 
καταδείχνουν καί σαρκάζουν. Οί ήρωες έχουν 
έμπλακεί οτήν καθημερινή τους έπιβίωση, περιο
ρισμένοι σέ ύπάγειους χώρους μέ έλάχιστες 
έλπίδες γιά μιά καλύτερη διαβίωση.

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΗΣ 
Ποίηση
’Αλφειός, 'Αθήνα 1982

Άρνηση πού φθάνει μέχρι τήν άφασία τοϋ λόγου 
καί μιά άδυναμία τοποθέτησης τοϋ έγώ στήν 
κοινωνική πραγματικότητα. 'Εγκατάλειψη διακα
τέχει τόν ποιητή πού βρίσκει διέξοδο στή στέγνα 
τής έκφρασης. Ή μνήμη του στραμμένη στήν 
έφηβική ήλικία αύτοματικά αύτοφυλακίζεται. Αί- 
μορραγεϊ έσωτερικά καταφεύγοντας σέ συμβολι
σμούς πού νομιμοποιούν τήν απραξία του. Ή 
φύση λειτουργεί στά ποιήματα οάν τρόπος 
κάθαρσης τοϋ έγώ. Αξιοπρόσεκτο είναι δτι οί 
λέξεις καίρια τοποθετημένες, έντείνουν τήν 
ψυχική άρρυθμία μέχρι τήν κατάφαση τοϋ θανά
του:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Σχόλια · Σχόλια · Σχόλια  ·  Σχόλια

Νάσα Παταπίου

Η  κλίμα κα  το ϋ  Ιω άννη Σ ινα ΐτη

Προσκεκλημένοι 
’Απόψε στό τραπέζι μου 
Οί έραστές 
Σέ τιμαλφή σερβίτσια 
Τό σώμα μου διαμελισμένο 
Τούς προσφέρεται 
Αίμα νωπό 
Μάτια μισόκλειστα  
Τίποτα δέ θυμίζει 
’Εμένα
Θά άποχωρήσουν 
Καί γ ι ’αύτούς δέ θά ’μαι 
Παρά ανάμνηση 
Τής ήδονής ΰστατη λάμψη 
Αίφνης έκ θαύματος 
Νά κάθομαι θλιμμένη 
Στό τραπέζι 
'Ανασαίνω σιγά - σιγά 
'Ανεβαίνει ή φωνή 

Μιά πρόκληση 
Γιά τούς άποχωροΰντες 
Δειλά παραμερίζουνε 
Τά έπιπλα
Τό σώμα μου νά τοποθετηθεί 
Ώ ς πρέπει 

Γυρίζουν πίσω  
Ό  χώρος είναι άλλος 

Σέ έρημο μετατοπίζομαι 
Αύτοί παρόντες 
Μ προστά μου ή κλίμακα 
Τοΰ Σινάιτη Ιωάννη 
Δέ θά τολμήσεις 
Μόνη θά τήν άνέβω 
Μόνη μέχρι τό τέλος 
θά  κατακρημνιστώ στό χάος 
“Οχι γιά τόν Παράδεισο 
Μά γιά τόν Έρωτα 
Ό  Έρωτας ό Έρωτας 

Αύτός ό έκπάγλου καλλονής 
Ό  θάνατος

KYKAOMATQMANIA

Μπορεί κανείς νά στοιχηματίσει ότι στό τσεπάκι 
τοϋ γιλέκου του, ή στήν κωλότσεπη τοϋ παντελο
νιού του, ό μέσος νεοέλληνας έχει τό μαγικό 
έρμηνευτικό κλειδί πού ανοίγει όλες τίς πόρτες 
τής περίπλοκης, άντιφατικής, άκατανόητης, κά
ποτε, σύγχρονης ιστορικής εξέλιξης. Έάν μέν 
είναι δεξιός, τό κλειδάκι του ονομάζεται «κομ
μουνιστικός δάκτυλος»· έάν είναι άριστεράς, τό 
πασπαρτού του άκούει είς τό όνομα «σκοτεινές 
δυνάμεις». Ή διαφορά τών ονομάτων δέν έχει 
καμία σημασία' τό κλειδί είναι τό ϊδιο έφόσον 
έχει τίς ϊδιες άκριβώς ιδιότητες: έρμηνεύει τίς 
περίπλοκες κοινωνικές, οικονομικές καί πολιτι
κές πραγματικότητες άπλουστευτικά. Δέν χρειά
ζεται πονοκέφαλος- βγάζεις άπ' τό τσεπάκι σου 
τό μαγικό κλειδί, λύνεις τό πρόβλημα, καί 
κοιμάσαι ήσυχος. Σέ μιά κοινωνία οτήν όποία ό 
θεωρητικός στοχασμός είναι περίπου άνύπαρ- 
κτος, ή πολιτική σκέψη εμβρυώδης, καί ή ρηχή 
συνθηματολογία ποζάρει ώς έμβριθής κοινωνική 
άνάλυση, οί κλειδοκράτορες μεσουρανούν καί τά 
προβλήματα λιμνάζουν.

Τό ομόλογο τών «σκοτεινών δυνάμεων» στήν 
πολιτιστική σφαίρα ονομάζεται «κυκλώματα». Τά 
πονηρά καί νεφελώδη κυκλώματα φταίνε γιά δλα 
τά κακά. Κυρίως, βέβαια, εύθύνονται γιά τό δτι 
δέν άνακηρυχθήκαμε μεγαλοφυίες μέ τό μισό ή 
ένάμισι βιβλιαράκι πού έκδόσαμε, μέ τά πέντε 
τραγουδάκια πού συνθέσαμε, ή μέ τό δεκάλεπτο 
documentalre πού γυρίσαμε. Άλλά καί άν άκόμα 
κάποια κριτική μάς πρόσεξε, κάποιοι άνθρωποι 
μάς ξεχώρισαν, κάποιες καλές κουβέντες ειπώ
θηκαν γιά τή δουλειά μας, καί τό βιβλίο μας ή ό 
δίσκος μας, ώστόσο, δέν έγιναν best-sellers, 
είναι καί πάλι τά κυκλώματα πού φταίνε. Δέν 
λείπουν, βέβαια, καί περιπτώσεις δπου ένώ 
προβολή καί πωλήοεις έπιτεύχθηκαν οέ άξιοζή- 
λευτο βαθμό, καί άρκετά νωρίς μάλιστα, οί 
ενδιαφερόμενοι καταγγέλλουν μέ άσβεστο πάθος 
τά σκοτεινά κέντρα - οέ μερικά τών όποιων κάτι 
οφείλει ή πρόωρη έπιτυχία τους! Τόση είναι 
πλέον ή όρμητικότητα τοϋ συρμού ώστε άκόμα 
καί διασημότητες μέ δλων τών ειδών τίς διασυν
δέσεις, πού εύκολα μπορεί νά άνεύρει κανείς σέ 
κάθε προσκήνιο καί παρασκήνιο, όρύονται καί 
αύτοί γιά τά έμπόδια πού βάζουν στό δρόμο τους 
οί σκοτεινές δυνάμεις, μεταφέροντας - χωρίς 
περίσκεψιν, χωρίς αιδώ - περιθωριακά σύνδρομα 
στίς οθόνες τής τηλεοράσεως καί στά πεντάστη- 
λα τών εφημερίδων «μέ τή μεγαλύτερη κυκλοφο
ρία».
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Ό πειρασμός συσχετισμοΰ αύτών τών ουμπε- 
ριφορών μέ τή θολή ιδεολογία περί προνομιού
χων καί μή Ελλήνων είναι ακατανίκητος. Οί 
αναλογίες είναι οκανδαλιοτικές καί σκανδαλώ
δεις. Όπως ένας γιατρός μέ -ας ποϋμε- 
μηνιαίο εισόδημα τριακόσιες χιλιάδες δραχμές 
αύτοχαρακτηρίζεται μή προνομιούχος έφόοον 
ύπάρχουν γιατροί πού βγάζουν τετρακόσιες χι
λιάδες τό μήνα, έτσι κι ένας καλλιτέχνης ή 
λογοτέχνης μπορεί νά θεωρεί εαυτόν κατατρεγ
μένο άπό τά κυκλώματα πού, κατά τήν κρίση του, 
χαρίζουν σέ άλλους περισσότερη προβολή, μεγα
λύτερη δόξα. Κι έτσι, μοιραία περίπου, φουκαρά
δες τής πένας, άνερχόμενοι άστέρες καί πιασμέ
νοι «έπαναατάτες», συμφύρονται φύρδην μίγδην 
στήν έλαστική κατηγορία τών μή προνομιούχων 
δημιουργών, τών θυμάτων τοΰ κατεστημένου.

Τό πόσο άσεμνο είναι νά αύτοπροβάλλεται 
κανείς μέ τόν πλάγιο τρόπο τής δήθεν οργίλης 
καταγγελίας τών «γνωστών» άλλά μηδέποτε κα- 
τονομαζομένων κυκλωμάτων (πού άν δέν ύπήρ
χαν -εννοείται- έκατοντάδες τουλάχιστον κατα
πιεσμένες άξιες θά έλαμπαν οτό πνευματικό μας 
στερέωμα καί θά τύφλωναν μέ τό φώς τους τήν 
οικουμένη) είναι μιά άλλη ιστορία. Ό καθένας 
καί τό δπλα του. Δέν είναι όμως έκεί τό θέμα.

Κανείς δέν έχει τή διάθεση νά ισχυριστεί ότι 
δέν ύπάρχουν κυκλώματα, όπως θά γινόταν 
καταγέλαστος άν άρνιόταν τήν ύπαρξη τών 
μυστικών ύπηρεσιών -άν αύτό έννοοΰμε μέ τόν 
όρο «σκοτεινές δυνάμεις»- πού προσπαθούν νά 
έπηρεάσουν τήν πορεία τής ιστορίας πρός 
όφελος τοΰ ένός ή τοϋ άλλου έργοδότη τους.

Αύτό πού προσπαθώ νά έπισημάνω είναι ότι 
όπως στή μιά περίπτωση τό μαγικό κλειδί 
ύποκαθιστά τήν άνάλυση καί τό θεωρητικό στοχα
σμό, έτσι καί στήν άλλη, ή ύποπτου φύσεως 
κυκλοματωμανία έκτρέπει τή σκέψη άπό τόν 
κύριο στόχο της πού θά έπρεπε νά είναι ή 
οοβαρή καί διεισδυτική άνάλυση τών περίπλοκων 
καί άντιφατικών, τών μεταβλητών καί συνεχώς 
μεταβαλλομένων μηχανισμών πού κινούν τήν 
πολιτιστική μας ζωή. Πολλά, φυσικά, τά δεινά καί

τά κακώς κείμενα καί σ' αύτή τήν περιοχή. Καί 
κάθε συμβολή στή μελέτη, οτήν άνάλυση, οτή 
διερεύνησή τους αύτόχρημα εύπρόσδεκτη.

Ή αϋξουσα έμπορευματοποίηση τοΰ καλλιτε

χνικού προϊόντος στήν άναπτυσσόμενη αγορά 
μας, ή έπιβολή τής κρατικό έλεγχόμενης τηλεό
ρασης ώς δεσπόζοντος μέσου πληροφόρησης, 
ψυχαγωγίας καί πολιτισμικής ζύμωσης, ή κατολί

σθηση μεγάλης μερίδας τοϋ τύπου στά τάρταρα 
μιάς χυδαίας «λαϊκότητας» μέ τή φρούδα ελπίδα 
πώς κάπου έκεί βρίσκεται ή σανίδα τής σωτηρίας 
του, τό «ένδιαφέρον» τών πολιτικών κομμάτων 
γιά τήν κουλτούρα καί ή ζεύξη της στόν άραμπά 
τών στενών κομματικών σκοπιμοτήτων τους, 
είναι μερικά μόνο άπό τά φαινόμενα πού θά 
έπρεπε νό μελετηθούν καί νό άναλυθοΰν, κυρίως 
άπό τήν πλευρά τών λογικών τους εξελίξεων καί 
τών πιθανών τους έπιπτώσεων.

Ό συγγραφέας, ό συνθέτης, ό σκηνοθέτης, ό 
παραγωγός έργου τέχνης γενικά, βρίσκεται ήδη 
άντιμέτωπος μέ σύνθετους μηχανισμούς ένώπιον 
τών όποιων αισθάνεται οδυνηρά άλλοτριωμένος. 
Οί μηχανισμοί αύτοί θά γίνονται όλο καί πολυπλο- 
κότεροι, όλο καί πιό άπόμακροι, πιό ξένοι, πιό 
αδιάφοροι γιά τόν παραγωγό, όσο πιό άπληστοι 
θά γίνονται γιά τό προϊόν του, στό βαθμό πού τό 
προϊόν αύτό θά άντιπροσωπεύει έμπορική άξια 
πού δέν άποκλείεται νά συμπίπτει καί μέ τήν 
καλλιτεχνική ποιότητα. Πίσω άπό τίς γενικές 
αύτές τάσεις, ύπάρχουν οί ειδικοί τομείς, μέ τά 
δικά του προβλήματα ό καθένας, μέ τίς ιδιομορ
φίες καί τίς Ιδιορρυθμίες του. "Αλλα προβλήματα 
άντιμετωπίζει ό ζωγράφος πού θέλει νά κάνει 
έκθεση κι άλλα ό σκηνοθέτης πού θέλει νά 
γυρίσει μιά ταινία. "Αλλες δυσκολίες συναντούν 
οί νέοι ήβοποιοί πού θέλουν νά συγκροτήσουν 
ένα θίαοο κι άλλες οί νέοι μουσικοσυνθέτες πού 
προσπαθούν νά «γράψουν» κάποιο δίσκο. Τί 
γίνεται λοιπόν σέ κάθε τομέα; Πώς άκριβώς 
λειτουργούν τά πράγματα; Ποιές έξελίξεις πιθα
νολογούνται καί ποιές στρατηγικές προτείνονται 
γιά τό μετριααμό, έστω, τών άρνητικών έπιπτώ
σεων πού θά έχουν αύτές οί εξελίξεις; Στό κάτω 
κάτω, άν κάποια κυκλώματα φράζουν κόποιες 
εισόδους ή κάποιες διεξόδους, μέ ποιά στρατη
γική θά όντιμετωπισθοΰν ή θά παρακαμφθοΰν;

Τό νά πνέει κανείς μένεα κατά τών κυκλωμά
των - γενικώς, νεφελωδώς καί άορίστως - είναι 
ένδεχομένως ύποπτο καί οπωσδήποτε ατελέσφο
ρο. «Κανένα άνάθεμα δέν σκότωσε ποτέ μιά
Μύγα». ΣΠγρο£ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

ΜΝΗΜΗ 
ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

"Εχουν περάσει άκριβώς 35 χρόνια άπό τό 
θάνατο τοϋ Γιάννη Άποστολάκη. Κι ένώ αύτοί οί 
άριθμητικοί ύπολογισμοί ταυτίζονται συνήθως μέ 
άναδρομές σέ πρόσωπα καί κείμενα πού λίγο 
πολύ διαμόρφωσαν τό λογοτεχνικό μας πρόσωπο, 
σχεδόν τίποτα δέν άναφέρθηκε γιά τόν Άποστο
λάκη· έναν άπό τούς πρωτοπόρους τής κριτικής 
σκέψης στήν Ελλάδα.

Γιάννης Ά ποατολάκης

Γεννημένος στό Φιλιατρά Μεσσηνίας (1886) 
θήτευοε γιά τρία χρόνια (1908-1911) οτά ιδεολο
γικά ρεύματα τής Γερμανίας όπου βρέθηκε γιά 
σπουδές μαζί μέ τόν Φώτο Πολίτη. Στή Γερμα
νία ένστερνίζεται τίς σοσιαλιστικές ιδέες ένώ 
παράλληλα εκπροσωπεί τήν ένωση σπουδαστών. 
Στό γεγονός αύτό συνετέλεσε καί ή φιλία του μέ 
τόν Κ. Χατζόπουλο.

Δύο χρόνια μετά τήν έπιστροφή του στήν 
Ελλάδα ύποβάλλει τή διατριβή του Τό Καλόν 

παρά Καντίω. Τό περιοδικό Κριτική καί Ποίηση, 
πού διευθύνει τό 1915, στάθηκε άφετηρία τής 
παρουσίας του στήν κριτική, άφοϋ έκεί είναι πού 
άρχισε νά δημοσιεύει τίς πρώτες του μελέτες. 
Στά 1919 ολοκληρώνει τό δοκίμιό του: 'Ένας 
φιλολογικός πρόγονος, ό Γιάννης Καμπύσης. 
Τέσσερα χρόνια άργότερα έκδίδεται τό πιό 
βασικό του ίσως έργο: Ή ποίηση στή ζωή μας, 
όπου καί γίνεται έμφανής ή μετατόπιση τοϋ 
πρότυπού του άπό τή σκέψη δηλαδή τοϋ 
Καρλάυλ στήν κριτική σκέψη τοϋ Σολωμοϋ.

Άπό τά 1929 καταπιάνεται όριστικά μέ τή 
μελέτη τών δημοτικών τραγουδιών. "Ετσι άρχίζει 
μιά σειρά δοκιμίων, όπου σ' ένα βαθμό κατηγορεί 
τόν Ν.Γ. Πολίτη μέ τό αίτιολογικό ότι έκανε 
παρεμβάσεις στά δημοτικά τραγούδια. Αύτές οί 
άπόψεις του προκάλεσαν στή συνέχεια τίς 
αντιδράσεις τοΰ Συκουτρή.

Ξέχωρα άπ' αύτό ή σκέψη τοϋ Άποστολάκη, 
είτε δέχτηκε έπικρίσεις είτε άγνοήθηκε άπό 
άνθρώπους πού θήτευσαν σέ κοινά θέματα (λ.χ. 
ό Σεφέρης), έν τούτοις ύπήρξε καθοριστική στή 
διαμόρφωση τοϋ νεοσύστατου τότε κριτικού 
χώρου, θά έλεγα ότι καί σήμερα οί εκτιμήσεις 
του -μ'έξαίρεση τόν Κάλβο- γιά τόν Σολωμό, 
τόν Βαλαωρίτη καί τόν Κρυστάλλη έξακολουθοϋν 
ν'άντέχουν. Κι αύτό δέν είναι λίγο όταν οτόν 
τόπο μας, κατά γενική ομολογία, παρατηρείται 
κριτική ένδεια. Γιά νό μήν πώ ψευτοκριτικός 
συλλογισμός πού αύτοϊκανοποιείται μέ ήχηρές 
διαλέκτους.

ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
«ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Ό κύριος Μισέλ Ζουβέ, νευροφυσιολόγος, βρί
σκεται πολύ κοντά στά ίχνη, όπως έγραψε ό 
τύπος, τών πεπτιδίων. Δηλαδή χημικών ούσιών 
πού όταν συγκεντρωθούν στόν έγκέφαλο προκα- 
λοϋν τόν ϋπνο καί τά όνειρα.

Ειδικότερα, αύτή τήν έποχή, ό έν λόγω κύριος, 
βρίσκεται στή λύση ένός τρόπου μέ τόν όποιο θά 
εμποδίζεται ή συγκέντρωση αύτών τών πεπτι
δίων στόν έγκέφαλο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ

Τά χρονικά δρια γιά τή συμμετοχή στόν διαγωνισμό 
ποίησης πού προκήρυξαν τά «Γράμματα καί Τέχνες» 
γιά νέους ποιητές (ήλικίας άπό 15 ώς 25 έτών) στε
νεύουν, άκόμη καί μετά τήν παράταση τής προθεσμίας 
ώς τίς 31 Δεκεμβρίου. Καιρός είναι λοιπόν νά γνωστο
ποιηθούν τά όνόματα αύτών πού θ’ άπαρτίσουν τά μέλη 
τής έπιτροπής ή όποία θά κρίνει καί θ’ άποφασίσει γιά 
τίς δέκα (10) καλύτερες συμμετοχές (πού, όπως είναι 
γνωστό, θά δημοσιευθοϋν σταδιακά στό περιοδικό καί, 
έν συνεχεία, θά κυκλοφορήσουν σέ έναν τόμο).

Τά «Γράμματα καί Τέχνες» στήν παραπάνω έπιτροπή 
θά έκπροσωπήσουν ό Άλέξης Ζήρας, ό Κώστας Παπα
γεωργίου καί ό Σπύρος Τσακνιάς, ένώ οί έκτός περιοδι
κού πού θά συμπληρώσουν τήν όμάδα κρίσης είναι ό 
’Αλέξανδρος ’Αργυρίου, ή Νόρα Άναγνωστάκη, ή Κα
τερίνα Άγγελάκη-Ρούκ καί ή Τζένη Μαστοράκη.

Ή συντακτική έπιτροπή



Σχόλια 26 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Τέλος, λοιπόν, στόν ϋπνο καί οτό όνειρα! 
Μ ένα χάπι, όπως πληροφορούμεθα, ό άνθρω
πος θά έξασφαλίζει διπλάσιο χρόνο δραστηριότη
τας!

Αύτός είναι ό στόχος τοϋ κυρίου Ζουβέ καί, 
οέ γενικές γραμμές, έκείνων πού τόν ένίσχυσαν 
καί τόν ενισχύουν στό βιασμό τοϋ άνθρώπινου 
οργανισμού. Κι αύτόν άκριβώς τό στόχο περιοδι
κά κι έφημερίδες τόν βρήκαν πολύ φυσιολογικό.

Πώς νά χαρακτηρίσει κανείς αύτή τήν άντιμε- 
τώπιοη! Χάσαμε, φαίνεται, κάθε αίσθηση καί 
ύπευθυνότητα. Καί μάλιστα σ'ένα τέτοιο θέμα, 
πού ό έκ τοϋ πονηρού στόχος του διατηρεί τίς 
ρίζες του οτό μακρινό παρελθόν.

Πραγματικά, άπό τά κηρύγματα τοϋ άπόστολου 
Παύλου μέχρι τόν έπίσκοπο τοϋ Νόττιγχαμ· άπό 
τόν καθαγιασμό τοϋ έπαγγέλματος στήν έποχή 
τής Μεταρρύθμισης μέχρι τόν τεχνολογικό ορθο
λογισμό καί τό μηχανικά χαρακτήρα τής σύγχρο
νης οικονομίας, ή έντατικοποίηση τής έργασίας 
άπλώς μεταμορφώνεται.

Έπομένως, ή έξασφάλιση τοϋ διπλάσιου χρό
νου δραστηριότητας, χάρη στό χάπι τοϋ έπιστή- 
μονα Ζουβέ, μόνο τόν παράγοντα άνθρωπο δέν 
έχει ύπολογίσει.

Στήν ούσία πρωταρχικό σκοπό έχει τήν άναζή
τηση κέρδους, τήν αύξηση τής παραγωγής, τήν 
έπιδοκιμασία, τέλος πάντων, τής ύλικής εύτυχίας 
γιά τήν όποία άκριβώς ήρθαν σέ άντιπαράθεοη 
άντιεξουσιαστές άναρχικοί, νέα άριστερά καί 
παραδοσιακοί μαρξιστές.

Αλλά καί άν άκόμα παραβλέψουμε όποιαδήπο
τε κοινωνιολογική προσέγγιση τοϋ προβλήματος 
δέν είναι δυνατόν νά μήν άποκαλύψουμε τό 
βιολογικό βιασμό τοϋ άνθρώπου. Βιασμό μέ 
ολέθριες ψυχολογικές έπιπτώσεις.

Άναλογίζομαι πώς άν τό δόγμα τοϋ πεπρωμέ
νου ήταν διδασκαλία γιά τόν Αυγουστίνο, στήν 
έπιστήμη μετατράπηκε σέ πράξη. Οί έπιστήμο- 
νες, όλο καί πιό σταθερά άπομονώνονται άπό τόν 
κόσμο τής κουλτούρας - γεγονός πού άκόμη καί 
ίδεαλιστικά ρεύματα τύπου Κρότσε καί Τσεντίλε 
τό πρόβλεψαν.

Αναμφισβήτητα ή έπιθυμία τοϋ κυρίου Μισέλ 
Ζουβέ είναι αύταπάτη καί ταυτόχρονα οιωνός

άριστης έκμετάλλευσης τής ειδίκευσης σέ βά
ρος τών δημιουργικών ικανοτήτων τοϋ άνθρώ
που.

Στό μεταξύ άς μή νομίσει πώς θά βρεθεί 
κάποιος ποιητής νά χαιρετίσει τό χάπι του, όπως 
έκανε ό Αντίπατρος τήν έποχή τοϋ Κικέρωνα μέ 
τήν έφεύρεση τοϋ νερόμυλου -δικαιολογημένα 
άλλωστε.

Μόνο .μυαλά δημοσιογράφων ρηχής παιδείας 
θά γοητεύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΑΙΣΧΟΣ

«... Όσοι τό φοροϋν ξέρουν καί νά τό προφέ
ρουν», «... άπλουστεύει τή ζωή», «... πάει μέ 
όλα», «... τό μεγαλύτερο μεγάλο», «οί ξύπνιοι 
οδηγούν...» κι έκατοντάδες άλλες παρεμφερείς 
διαφημίσεις - προκλητικής έως φασιστικής νοο
τροπίας - μάς πολιορκούν οέ δρόμους, έντυπα 
καί μέσα μαζικής ένημέρωσης.

Πρόκειται γιά διαφημιστικά κείμενα πού ύποτι- 
μοΰν αισθητική καί νόηση. Μέ ψυχολογία εγωι
στική καί συνεπώς άποκλειστική θέλουν νά 
κατακτήσουν τόν καταναλωτή αδιαφορώντας γιά 
κάθε έννοια σεβασμού καί άξιοπρέπειας.

Είναι γνωστό βεβαίως ότι ο'ένα μεγάλο 
βαθμό άναπαράγουν τίς άπαιτήσεις τοϋ κεφα
λαιούχου πελάτη καί, κατ' έπέκταση, τόν άνταγω- 
νισμό τής έλεύθερης οικονομίας. Όστόαο σέ 
καμιά περίπτωση δέν συνιστοΰν σοβαρή δικαιολο
γία γιά τόν τρόπο ή μέθοδο συγγραφής ένός 
κειμένου μέ χυδαία, έπί τό πλείστον, ταυτότητα.

"Αν δέν κάνω λάθος, έχει συσταθεϊ ένας 
σύλλογος διαφημιστών, θέλω νά πιστεύω ότι 
ύπάρχουν καί κάποιοι άνθρωποι πού θά έχουν 
έντοπίσει τό μικρονοϊκό λεξιλόγιο συναδέλφων 
τους. θά πρέπει λοιπόν νά έπιληφθοΰν, ν' άντι- 
οταθοΰν οτίς πιέσεις, νά καταγγείλουν.

Όσον άφορά έμάς, τούς πολίτες (γιατί πρώτα 
πολίτες εϊμαοτε καί πολύ μετά καταναλωτές), 
μποροΰμε νά διαλέξουμε τήν όδό τών Δικαστη

ΟΦΕΙΑΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στό τεϋχος 10 τοϋ «Γράμματα καί Τέχνες», μέ 
τόν τίτλο «Ένα άγνωστο κείμενο τοΰ Γιάννη 
Μπεράτη γιά τόν Καβάφη καί τόν Έλιοτ», 
δημοσιεύονται σκέψεις τοΰ... Σεφέρη γι’ αύτούς 
τούς δύο ποιητές!

Τό ιστορικό τής άβλεψίας —άν μάς επιτρέπε
ται ενας τόσο έπιεικής χαρακτηρισμός— είναι 
τό έξής: Τό κείμενο βρέθηκε στό άρχεΐο Μπε
ράτη, γραμμένο μέ τό χέρι του. Θύμιζε, φυσικά, 
τίς γνωστές, καί δημοσιευμένες στίς «Δοκιμές», 
σκέψεις τοΰ Σεφέρη γιά τόν Καβάφη καί τόν 
Έλιοτ. 'Υποθέσαμε ότι έπρόκειτο γιά έντονη 
έπίδραση. Σ’ αύτό μάς παρέσυρε καί ό αποσπα
σματικός χαρακτήρας τών άντιγραφών τοΰ 
Μπεράτη —διότι περί άντιγραφών πρόκειται— 
καθώς καί τό γεγονός ότι σέ ορισμένες παρα
γράφους σημείωνε, μέσα σέ παρένθεση, ονομα
στικά τήν πατρότητα τών σκέψεων (Καβάφης, 
Eliot, Σεφέρης, κ.τ.λ.). Στίς άλλες παραγράφους 
δέν ύπάρχει καμιά άναφορά.

'Ο ένθουσιασμός κι ή βιασύνη είναι κακοί 
σύμβουλοι. Τήν παραβολή μέ τίς «Δοκιμές» τήν 
κάναμε άφοΰ τό κείμενο τοΰ Μπεράτη, δακτυλο
γραφημένο άπό μάς, είχε σταλεί στό τυπογρα
φείο καί τό περιοδικό είχε τυπωθεί. Ήταν 
άργά. Ζητάμε συγνώμη άπ’ τούς άναγνώστες 
μας.

«Γράμματα καί Τέχνες»

ρίων. ιΐροσωπικά δέν βλέπω καθόλου άοτεία 
οϋτε κι εξωπραγματική αύτή τήν άντιμετώπιση. 
Πιστεύω δτι έάν ό οποιοσδήποτε πολίτης ή 
ομάδες άσκήσουν μηνύσεις -καί ύπάρχουν πολλά 
σχετικά άρθρα στόν άστικό κώδικα πρός στήρι
ξη- τό γεγονός αύτό θάποτελέσει μιά πρώτη 
ορθόδοξη άντιμετώπιση ένάντια σ' έκείνους πού 
ύποβαθμίζουν τό μυαλό καί τήν αισθητική μας.

Τέλος, όσον άφορά οτήν έπίσημη πολιτεία, 
ύπάρχει χρόνος νά σκεφθεΐ σοβαρά καί ώριμα 
πάνω σέ προτάσεις -σχέδια, στόχος τών όποιων 
θά είναι ή κοινωνικοποίηση τοϋ διαφημιστικού 
χώρου. Ένός χώρου πού κυριολεκτικά λυμαίνε
ται τόν τόπο.

ΠΕΡΙ ΕΝΟΧΩΝ

Πέρα άπό τό γεγονός δτι τό λάθος 
διαπιστώθηκε άπό έμδς τούς ίδιους, δη
λαδή τή συντακτική όμάδα, καί ή επα
νόρθωσή μας δημοσιεύθηκε σέ πρωινή 
έφημερίδα — «Αύγή» 4.11.82— εύθύς 
σχεδόν μέ τήν κυκλοφορία τοΰ περιοδι

κού, θέλω, γιά προφανείς αίτιες, νά 
διαχωρίσω τή θέση μου.

Μέ τό κείμενο πού ύπογράψαμε, ώς 
περιοδικό, καλύπτομαι κάπως λογικά — 
δχι δμως συναισθηματικά καί ηθικά. 
Γιατί, γιά νά είμαι είλικρινής, δέν φαί
νονται καθόλου οί προσωπικές μου εύ- 
θΰνες καί ένοχές. ’Επειδή άκριβώς, έχο
ντας τήν έπιμέλεια τοΰ άφιερώματος 
Μπεράτη, ήμουν αύτός πού διέπραξε τό 
έκδηλο σφάλμα. Συνεπώς, ώς αύτουργός, 
£χω κάθε λόγο νά θεωρώ δτι γιά όποια
δήποτε έπίπληξη ή κατηγορία βαρύνο- 
μαι προσωπικώς.

Μέ τήν πεποίθηση λοιπόν δτι κάθε 
άπόπειρα δικαιολογίας έκ μέρους μου 
καί μόνο δέν 8χει πεδίο έφαρμογής παρά 
μόνο ή όμολογία γιά τό σφάλμα μου, 
έπιθυμώ νά καταχωρηθεΐ τό συγκεκριμέ
νο αμάρτημα σ’ έμένα καί δχι στούς 
άγαπητούς φίλους τής συντακτικής όμά
δας.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

Ε. Φ. Σουμάχερ

Οδηγός
καθημερινής

σοφίας
«Ενα από τά συναρπαστικότερα φιλοσοφικά βιβλία στήν 
ιστορία τής πρωτοποριακής σκέψης».

Νταίηλυ Μαίηλ

«Μιά συμπύκνωση ε ν ό ς  τεράστιου  καί 
αναζωογονητικά ανορθόδοξου συστήμα
το ς  ιδεών... Τό μόνο κατάλληλο σχόλιο 
που σκέπτομαι είναι τούτο: γίνει όπως
τό λέει. Αμήν.

Α ρθουρ Καίστλερ

Ο Οδηγός καθημερινής σοφίας, προκλητικό καί πρωτοπο
ριακό βιβλίο σέ σκέψεις καί προτάσεις, εκδόθηκε λίγο 
μετά τό θάνατο τού συγγραφέα του. Ένας από τούς 
κριτικούς έγραψε ότι «είναι οι τελευταίες λέξεις πού 
απευθύνει σέ μιά παραζαλισμένη ανθρωπότητα, ένα από τά 
λιγοστά μέλη τους που μπόρεσαν νά δουν καθαρά». Τόσο 
σάν προσωπική διαθήκη τού Σουμάχερ, όσο καί σάν μιά 
έξοχα τεκμηριωμένη αναπλαισίωση τής άποψης τής 
ανθρωπότητας γιά τόν εαυτό της, ο Οδηγός, αποκτά γιά τό 
σημερινό αναγνώστη ουσιαστική καί επείγουσα σημασία. 
Ολόκληρο τό φιλοσοφικό σύστημα τού Σουμάχερ εκτείνε
ται στά τρία έργα του:

1. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ
2. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
3. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 .  ΑΘΗΝΑ 141 .  ΤΗΛ 36 18 457



Φ  ν λ ί ξ η

Μ Α ΡΙΟ Σ Χ Λ Κ ΚΛΣ: /Τ ο φεγγάρι χαμογελούαεΙ  * [ Ό  Μ ήταος χλά τα ρ ζ  νωρίς/*
['Αθήνα, τά  παιδιά σου σκορπίσανε] *

(άνέχδοτα ποιήματα)
Μ Α ΡΙΟ Σ Μ Α ΡΚ ΙΑ ΙΙΣ: Ό  Χ άχχας xatt ot άλλοι 

Η Α Ν Α ΣΗΣ Κ11ΣΤΑΒΑΡΛΣ: Μάριος Χ άχχας, μ ια  περίπτώ ση τής ελληνικής πεζογραφίας 
ΙΙΙΚ Ρ  Ι1ΑΟΛΟ ΙΙΛΖΟ Α ΙΝ Ι (μετ. Β αγγέλης ’Ηλιόπουλος). Μ παλλάντα  γιά  τ ίς  μητέρες  

Γ ΙΑ ΝΝ Ο Σ Α ϋΛ Ο Σ : Σ ήμερα  είναι τού Π ιέρ Πάολο Παζολίν:
ΤΟΜ ΑΣ ΜΑΝΝ (μετ. Νανά Ή σαία): Γράμμα στόν Carl Maria Weber 

Α ΓΙΟ Σ  Α νί'Ο Γ Σ Τ ΙΝ Ο Σ  (μετ. Φραγχίοχη 'Λμπατζοπούλου): Εξομολογήσεις 
Ε Λ ΙΑ Σ  ΚΑΝΚΤΤΙ (μετ. Νίκος Δήμον): Οι επ ικλήσεις τών τυφλών 

ΙΙΑ Ν Ο Σ Κ ΓΙ1Α Ρ ΙΣΣ Η Σ : Ανθρακω ρύχε * H  ά λ λα γ ή  * Ο θάνατος τού χύχνου * 'Α ντιγόνη  *
Τό μπόι * U1 μά γο ι *  Σ τό  6υβό * Ό  κυνηγός τή ς  ίπιστροφής 

Α Ν Λ ΪΣ ΝΙΝ (μετ. Ά ννα  Μ ωραίτη-ΙΙαναγιωταρέα): 7 /  Μ άγια  
Τ ΙΙΑΚΜ ΑΧΟΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ: 'Α π ' τ ις  ά χτ«ορούς και τό Τσιχάγο  

Φ Ρ Λ Ν Σ ΙΣ  Z1UK (μετ. Β αγγέλης Κά<τ»ος): Γ ή ένδειας 
Λ ΙΙΟ ΣΤΟ ΛΟ Σ Σ Α Χ ΙΝ Η Σ: ”Ενα μυθιστόρημα σταθμός στήν  ιστορία τού * είδους- 

( Ό  Tom Jones τού Henry Fielding)
ΙΝ Τ ΡΑ Ν  (μετ. Π αντελής Κ αραχάτης): Π έντε ποιήματα  

ΜΑΝΟΣ KONTOAKUN: Οι καθαρίστριες στά  δημόσια ουρητήρια δέν έχουν φύλο

ή  κ λ ε ψ ύ δ ρ α

Κ ώττις Γεωργουβόπουλβς, Λημήτρης Ποταμίτης. Άντρέας Ά γγελάχης,
Κώστας Κωτούλας. Μάνος Τσιλιμίέης 

Σέ α πρόσωπο (Ό  Γιάννης Μιγάδης γιά τή ζωγραφική του)
Ί Ι  κρίση τού θεάτρου (άπό τόν Γιάννη Βαρβέ,οη I 

Ή  κρίση τού κινηματογράφου (άπό τόν Νίκο Κολοβό)
Ή  κρίση του βιβλίου (άπό τούς Σπΰρο Τσακνιά, Ηανάτη Θ. Νιάρχο)
'Εξ όννχος: Βερονίκη Λαλακούρα , Τάσος Ρούσσος, Στέλιος Γεράνης

 ΑΣΤΕΡΙ
ΙΤΑ Λ Ο  ΚΑΛΒΙΝΟ: Οί Δύσκολοι "Ερωτες
"Ενας ύπάλληλος, μιά παντρεμένη, ένας μύωπας, μιά 
κολυμβήτρια, ένας κακοποιός... αναζητούν λίγη άνθρώ
πινη έπαφή κι έπικοινωνία, προσπαθούν νά ζήσουν ένα 
«μοναδικό» έρωτα ή άπλά ένα ερωτικό χάδι... Συνήθως 
δέν τό κατορθώνουν γιατί οί έρωτες είναι δύσκολοι κι οί 
άνθρώπινες σχέσεις πολύπλοκες.

★

ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑ Μ Π Α ΤΟ : Τό Τούνελ
«...σέ κάθε περίπτωση ύπήρχε ένα καί μοναδικό τούνελ 
σκοτεινό καί μοναχικό: τό δικό μου, τό τούνελ πού μέσα 
του είχαν κυλήσει τά παιδικά μου χρόνια, ή νιότη μου, 
ή ζωή μου όλόκληρη».
Ένα άπό τά άριστουργήματα τής λογοτεχνίας τής 
Αργεντινής.

★

Μ ΟΧΑΜ ΕΝΤ ΣΟΥΚΡΙ: Τό Γυμνό Ψωμί
' Η σπαρακτική μαρτυρία ένός περιθωριακού τοΰ τρίτου 
κόσμου. Τό πέτρινο κρεβάτι τού ήρωα στό νεκροταφείο, 
τά κορίτσια, τό σέξ, οί πόρνες, τό κρασί, τό λαθρεμπό
ριο, τό χασίς, ή φυλακή, ή πολιτική, τό μίσος, ό μου
σουλμανισμός: κάθε σελίδα καί μία βόμβα μολότωφ.

*

Π. ΜΠΡΥΚΝΕΡ: Τά Μαύρα Φεγγάρια τοϋ "Ερωτα
"Ενα μυθιστόρημα τής «άγριότητας». Οί ήρωές του,πλά
σματα σημαδεμένα μέ τό στίγμα μιάς συναισθηματικής 
άναπηρίας, καταλήγουν νά βρίσκουν τήν εύτυχία μονάχα 
μέσα στό μίσος.

ΑΣΤΕΡΙ
ΣΟΛΩΝΟΣ 121 ·  ΑΘΗΝΑ ·  ΤΗΛ. 3606.597, 3619.802
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ΔΙΑΒΑΖΩ
Δ ΕΚ ΑΠΕΝΘ ΗΜ ΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό δεκαπενθήμερο ΔΙΑΒΑΖΩ είναι:
Έ να περιοδικό μύησης στό έ ρ γο  κορυφαίων 
διανοητών καί οτά σύγχρονα πνευματικά καί 
κοινωνικά προβλήματα.
Έ ν α  όργανο κριτικής παρέμβασης στήν 
πνευματική έπικαιρότητα τοϋ τόπου.
Έ να  βήμα έλεύθερης διαπάλης ίδεών καί 
άντιμετώπισης τών πνευματικών φαινομένων τού 
καιρού μας.
Σέ κάθε τεύχος:
•  Αφιέρωμα σ ’ ένα συγγραφέα ή σ ' ένα θέμα γιά 

τό όποιο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία 
μέ τό Magazine Litteraire).

•  Σ υνέντευξη  μ' έναν άνθρωπο τού βιβλίου 
(συγγραφέα, μεταφραστή, έκδότη κλπ.).

•  Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο ή... 
άνεπίκαιρο θέμα.

•  Κριτική καί παρουσίαση δεκάδων βιβλίων.
•  Πολυκριτική γιά ένα... προβληματικό βιβλίο.
•  Πίνακας μέ τά έμπορικότερα βιβλία τού 

δεκαπενθήμερου.
•  Ανταπόκριση άπό μία ξένη χώρα.
•  Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμα.
•  Βιβλιογραφικό δελτίο μέ δλες τίς νέες  

έκδόσεις.
•  Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών τού 

ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά 
άλλα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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•  Ένα βοήθημα  για τον Καθηγητή και το Μαθητή.
•  Ένας οδηγός'Λαι φίλος  του ενδιαφερόμενον για τα Γράμματα και την Εκπαίδευ

ση στον τόπο μας.
•  'Ενας πρακτικός σύντροφος  στο μάθημα των Νέων Ελληνικών για τις τρεις τά

ξεις του Γυμνασίου.
•  Ένα ολοκληρωμένο  και πολύτιμο  έργο.

Ζωή Κ. Μ πελλα  * Δημήτρης Π τολεμαίου

ΚΕΙΜΕΝΑ
Ν ΕΟ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΛΟΓΟΤΕΧ ΝΙ

ένα διδακτικό βοήθημα
Τόμος 1ος: Για την Α ' Γυμνασίου Β' έκδοση 
Τόμος 2ος: Για τη Β' Γυμνασίου Α' έκδοση 
Τόμος 3ος: Για την Γ ’ Γυμνασίου (μέρος α') Β' έκδοση 
Τόμος 4ος: Για την Γ' Γυμνασίου (μέρος 6') Τυπώνεται 
Τόμος 5ος: Ιστορία Kat Θεωρία Λογοτεχνίας Τυπώνεται
 -  —-------  στον α πα ιτητικό  ανα γνώ σ τη , στον κα

ί *  Ο V o  "To V I 1C ό ---------®ϊ1ΎγΙτ ή  που μεριμνά και στον ανήσυχο
_______________________________ ι _   μαθητή  που ξέρει τ ι  γυρεύει. Δουλεμένο

τα  τελευτα ία  χρόνια από τους συγγρα
φείς και τους συνεργάτες τους, έρχετα ι 
να προσφέρει αυτο που α ισθητα ελειπε 
από τη  σ χετική  β ιβλιογραφ ία , να προσ
κομίσει ένα νέο πνεύμα αντιμετώπισης 
των λογοτεχνικών κειμένων, να προτείνει 
τη  δόκιμη και συγκροτημένη προσεγγι- 
στική πορεία προς την αισθητική χαρα 
κα: την  κατανόηση τω ν ποικ ίλω ν «τρο-

0  εκόοτικός οίκος μ α ς, π ιστός σε μια 
μακρά παράδοση στο χώρο του δ ιδακτι
κού βιβλίου, δίνει στο κοινό το πεντάτο 
μο βοήθημα γ ια  τα  τρ ία  γυμνασιακά αν
θολόγια  που από καιρό ε ίχε  α να γγ ε ίλ ε ι 
και προετοίμαζε. Γραμμένο με προσοχή 
και μεράκι, πάνω  σ τις βάσεις τη ς  σύγ
χρονης Παιδαγωγικής και τη ς  μοντέρνας 
Φιλολογίας, δ ίχω ς ακροβατισμούς όμως 
ή προσφυγές σε απρόσιτες μεθόδους 
έρευνας και ανάλυσης, συστηματοποιημέ
νο, πλήρες και αυτοδύναμο, απευθύνεται

πων» που έχε ι να εκφράζεται λογοτε
χν ικά  το  συναίσθημα κ ι ο στοχασμος, η 
μνήμη κ ι ο διάλογος τω ν ανθρώπων.

ΥΠΟΓΕΙΟ: παιδικά βιβλία
έκπαιδευτικά παιχνίδια 

ΙΣΟΓΕΙΟ: βιβλία, περιοδικά, χαρτικά 
ΠΑΤΑΡΙ: έκθεση κολλάζ τοϋ Γ. Γαλάντη μέ τά 

έξώφολλα
τοΰ περιοδικού -ΔΙΑΒΑΖΩ'·. 

ΔΡΑΓΑΤΣΗ 1 & ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ OT0V ΠΕΙΡΑΙΑ



Μιά μεγάλη, σύγχρονη, 
συνεπής άσφαλιστική εταιρία 

- άγροτικών καί γενικών 
άσφαλειών - 

μέ δίκτυο εξυπηρέτησης 
άπ άκρη σ'άκρη στήν Ελλάδα, 
πού προσφέρει τά κέρδη της 

σέ άναπτυξιακούς, κοινωνικούς 
καί πολιτιστικούς σκοπούς.

Μ ΑΓΡΟΤΙΚΜ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

κοντά σας ό,τι κι αν τύχει


